
Perspectivcl Econômica 

evisào do Plano Cruzado 

um misto de esperança, de
manda por credibilidade e 

temor da repetição de um passado 
duradouro e não muito distante. 
lançou-se, com relaçao ao "Plano 
Cruzado". uma campanha intitu
lada "vai dar certo". 

O movimento não define em 
seus estatutos o que entende por 
"dar certo" ,maséimportantelem
brar que. num programa desse ti
po, as taxas de inflação ocorridas 
a partir de março não devem ser to
madas como único parâmetro de 
análise. 

De fato. de nada adiantam pre
ços estáveis de bens e serviços que 
não se encon trarn à disposição dos 
compradores, ou cuja qualidade se 
deterioracontinuarnente. A única 
forma, ainda que inexata (já que 
não se pode comparar a utilidade 
de uns com a desutilidade de ou
tros), de se saber se o Plano está 
dando certo ou errado é perguntar 
aos residentes brasileiros se esses 
se sentem melhores agora ou no 
período anterior a 28 de fevereiro_ 

Uma pesquisa de opinião nesse 
sentido realizada atualInente, ao 
que tudo indica, revelaria uma po
sição majoritária de apoio às novas 
medidas econômicas_ Em \:»)a par
te, este entusiasmo reflete E\conju
gação bastante agradável, ?ara a 
maior parte da população, de um 
choque externo favoravel (dado pe
la queda dos juros internacionais 
e do preço do petróleo), excitação 
de demanda e controle de preços_ 
No restante, trata-se mesmo da 
percepção popular do acerto e com
petência técnica das medidas to
madas ao final de fevereiro. 

Deve-se lembrar, todavia, que 
existe um período máximo no qual 
o Governo exerce controle sobre 
variáveis reais, como tenta fazer 
atualmente ao fixar os salários, o 
câmbio e, conseqüentemente (com 
uma certa margem de variaçAo). o 
nível de produção e emprego. Ao 
findar esta etapa, cabe aos formu
ladores de política econômica a ta
refa de executar uma retirada gra
dual e discreta do campo de bata-
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lha, acompanhada pela ação, fun
damental de conduzir uma políti
ca monetária-fiscal compatível 
com O controle de preços até então 
exercido_ Assim. as palavras do ex
ministro Roberto Campos são pre
cisas: "Se ao choque heterodoxo 
seguir-se um choque ortodoxo, es
taremos todos salvos da inflação." 

Mas essa administração mais 
austera das variáveis da demanda 
não está sendo executada como de
veria. O nosso Plano parece estar 
sofrendo do que, na gíriafutebolís
tica, se chama "jogar de salto al
to". Issoocorre quando o time, su
bestiInando o adversário, entra em 
campo sem a necessária garra pa
ra liquidá-lo de vez. A conseqüên
cia pode ser uma vergonhosa der
rota. 

Tomemos, por exemplo, oinusi
tado aumento de vendas nestes úl
timos três meses. Trata-se de um 
aquecimento de demanda clara
mente incompatível com preços 
constantes. Enquanto os estoques 
não acabam, a situação é sustentá
veI. Mas como o produto nacional 
bru to não cresce a uma taxa de 
30% ao ano em termos reais, se
guir-se-Ao certamente, na ausên
cia de medidas de restrição à ab
sorção interna, filas e ãgios (paga
mentos por fora) como, aliás, já 
ocorre no mercado de veículos au
tomotores. Logo depois, vem a ge
neralização do ágio e, a seguir, de 
seu aumento contínuo e persisten
te. Nesse ponto os índices de pre
ço perdem todo o seu sentido, 
quando então mais fácil seria fi
xá-los por decreto. A possibilidade 
alternativa se daria pelo relaxa
mento no controle de preços e da 
retomada explícita de uma infla
ção implícita. 

Dentre os motivos por trás des
sa excitação de demanda estão a 
elevação dos salários reais em 80% 
(e do salãrio mínimo em 15%)e as 
baixas taxas de juros reais espera
dos. bem como uma certa ilusão 
monetária por parte dos agentes 
econõmicos (tome-se como exem
plo o poupador que resolveu com-
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prar um carro ou uma geladeira. 
porque "se antes a poupança ren
dia até 15% ao mês, agora só ren
de infimos 0,5% "). 

-E importante lembrar que a re-
querida reduçao do déficit gover
namental não poderia ser executa
da através de um aumento indis
criminado de impostos indiretos 
ou redução de subsídios, sob pena 
de, com preços congelados, invia
bilizarem -se várias linhas de pro
dução. O mais aconselhável seria 
a diminuição dos gastos de consu
mo do Governo, incluindo a folha 
salarial eaaquisição de benseser
viços às empresas. A alternativa 
de aumento de impostos diretos 
sobre a renda de indivíduos e em
presas não parece, ao que tudo in
dica, ser a mais indicada do ponto 
de vista político. 

Na ausência de um freio à absor
ção do Governo ou ao consumo pri
vado. restaria ainda a possibilida
de de uma política monetária fran
camente restritiva, que elevasse 
significativamente os juros reais 
• esperados. Isso reduziria a forma-
ção de estoques e a atualmente ex
citada demanda por bens de consu
mo duráveis. 

• 
Aqueles que se preocupam com 

um possível aumento de desem
prego como conseqüências de tais 
medidas, vale lembrar que asitua
çãodo País hoje em dia (num hori
zonte de um ano) é claramente de 
excesso de demanda. não havendo 
lugar para tais temores. No mo
mento, as hipóteses subjacentes 
aos modelos macroeconõmicos de 
racionamento estão mais presen
tes do que aquelas associadas ara
ciocínios keynesianos . Neste con
texto. a função governamental es
tá bem definida_ Ao Ministério da 
Fazenda cabe administrar a tran
sição (necessariamente ortodoxa) 
a um período de maior estabilida
de de preços, e, ao Ministério do 
Planejamento, retomar a preocu
pação com o processo de acumula
ção de capital, aumento de produ
tividade e planejamento demogra
fico. O 
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