
INTRODUC;Ao 

o professor Luiz Carlos Bresser Pereira assumiu sem susto 0 

Ministerio da Fazenda, isto e, 0 comando da politica economica, 
em 29 de abril de 1987. Nao que a situacao objetiva fosse con
fortavel. Ao contnirio, Bresser seria 0 terceiro ministro da Fa
zenda em dois anos de Nova Republica. A economia encontra
va-se desorganizada, a inflaCao avancava aos saltos, as pequenas 
empresas iam a falencia ou a concordata, os salarios baixavam, 
o desemprego aumentava, as reservas internacionais tendiam a 
zero apesar da moratoria - tudo ainda em conseqiiencia do sel
vagem descongelamento de precos, em urn sistema desindexado, 
que se seguira ao final dramatico do Plano Cruzado, em novem
bro de 1986. Havia, portanto, uma emergencia a debe!ar e, de
pois, os problemas cronicos, estruturais, a tratar. 

Bresser, porem, julgava-se plenamente preparado para as ta
refas. Durante toda sua vida estudara a economia brasileira nao 
apenas com espirito academico, mas com a vontade politica de 
botar a mao na massa. Quando surgiu a oportunidade, sabia por 
onde comecar e acreditava que as condicoes politicas ainda per
mitiam 0 trabalho - isto e, que seria possive! tocar uma politica 
economica racional, com base nos melhores principios progres
sistas da historia do PMDB, partido ao qual entao pertencia. 

Sete meses e vinte dias depois, quando deixou 0 ministerio, 
registrava que aquelas condicoes politic as nao existiam. Quanto 
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ao conteudo da politica economica necessaria para 0 pais, man
tinha convio;oes, refor-;:adas e enriquecidas pel a experiencia. E a 
certeza pessoal de nao ter passado em vao. 

Feito 0 balan-;:o, Bresser Pereira deixou: 

• uma realizariio, 0 choque de junho de 1987 que, na ocasiao, 
impediu a escalada para a hiperinfla-;:ao e deu it economia al
gum fOlego para se reorganizar; 

• urn diagnostico sobre a crise brasileira - a tese de que 0 prin
cipal problema do pais, estagnado ha oito anos, e 0 desequili
brio estrutural do setor publico; 

• tres propostas: 0 Plano de Controle Macroeconomico, que 
justamente fixa a receita para 0 ajuste do setor publico; a re
forma fiscal (com forte aumento de impostos, inclusive sobre 
a riqueza, dramatico corte de subsidios e proposito de distri
bui-;:ao de renda); e uma nova abordagem para a questao da di
vida externa, recomendando-se como essencial uma redu-;:ao 
real dessa divida. 

Bresser Pereira tinha as ideias basicas formuladas antes de as
sumir 0 Ministerio. Mas as enfases mudaram no curso do gover
no. Basicamente, 0 ministro verificou que a crise do setor publi
co era muito mais grave do que 0 intelectual pensava. "Visto de 
perto, 0 buraco era muito maior", disse Bresser Pereira. Em 
conseqiiencia, as receitas propostas tornaram-se cada vez mais 
fortes. 

Essa trajetoria e 0 que se encontrara neste livro, que reune en
trevistas concedidas por Bresser Pereira num periodo de oito 
meses, das vesperas de assumir 0 Ministerio ate pouco depois de 
deixa-Io. 0 ministro Bresser falou bast ante para a imprensa. 
Atraves das entrevistas, polemizou com diversos criticos, e isso 
foi uma atitude deliberada. Logo no seu discurso de posse, Bres
ser apresentou pIanos imediatos, que consistiam em tentar ga
rantir para aquele ana de 1987 urn modesto crescimento de 3070; 
procurar controlar gastos e ajustar 0 setor publico; aplicar uma 
politica de recupera-;:ao dos saldos comerciais externos; e reabrir 
negocia-;:oes no front da divida externa. 

Foi imediatamente acusado de conservador - acusa-;:ao grave 
para urn economista e politico que se pretendia filiado it corrente 
progressis.ta mais moderna. Inconformado, Bresser reagiu pela 
imprensa: gastou tempo discutindo suas propostas imediatas e 
os temas mais de longo prazo, estes tratados especialmente nas 
entrevistas a revistas semanais, veiculos mais apropriados para 
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discussoes sobre a natureza de uma politica progressista e suas 
distin<;oes em rela<;ao ao populismo e ao conservadorismo. 

As entrevistas sao exaustivas. Mas cabe aqui uma breve intro
du<;ao, mais urn roteiro de leitura. As observa<;oes que se seguem 
resultam de urn depoimento de Bresser Pereira ao autor desta in
trodu<;ao, concedido em julho de 1988. 

A crise do setor publico 

Ao contrario do que pens am muitos economist as, tanto pro
gressistas quanto conservadores, Bresser Pereira acha que a eco
nomia brasileira "nao esta resolvida", isto e, que a crise atual e 
estrutural e nao result ado de dificuldades conjunturais e/ou de 
rna gestao. E, portanto, mais grave. 

A percep<;ao mais ou menos comum indica que a economia 
brasileira tern urn problema de deficit publico, porque 0 Estado 
vern gastando de modo perdulario e tern uma altissima conta de 
juros. (Os juros que paga sobre a divida externa, que e quase to
da publica, e pelos emprestimos que toma do setor privado.) Pa
ra Bresser, porem, esse problema de deficit publico e posterior a 
verdadeira causa de nossas dificuldades. 

A crise do setor publico, explica, e de "estoque". Isto e, a di
vida publica intern a e principalmente extern a tornou-se exagera
damente grande. Depois disso e que vern 0 problema do deficit pu
blico - como se fosse uma dificuldade de fluxo de caixa, causada 
justamente pelos juros resultantes daquele elevado estoque de di
vida pUblica. 

Se 0 problema e de estoque, as solu<;oes necessariamente sao 
mais drasticas. Nao se trata mais de financiar 0 fluxo de paga
mento de juros, mas de obter uma red u<;ao substancial na pro
pria divida externa. E em vez de cortar despesas aqui e ali, trata
se de aplicar urn "forte choque fiscal". 

Como chegamos a essa situa<;ao? A causa primaria e basica
mente 0 excessivo crescimento da divida externa, mas outros 
problemas se introduziram ao longo dos ultimos anos, entre eles 
a grande redu<;ao da capacidade de poupan<;a e investimento do 
setor publico. 

A historia dessa crise e a seguinte: a economia brasileira endi
vidou-se nos anos 70, numa estrategia de crescimento via deficit 
publico. Endividou-se basicamente atraves do Estado e, na ver
dade, ate 1979, essa politica era correta. Os juros internacionais 
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estavam baixos, tomava-se d6lar barato e havia, aqui, bons pro
jetos de investimento. 

Em 1979, porem, a divida extern a atingiu 40 bilhoes de d6la
res, urn estoque que ja chegava ao limite, pois representava duas 
vezes 0 valor das exporta~oes anuais. Sobrevieram enUio os tres 
choques externos: a explosao dos pre~os do petr6leo, a eleva~ao 
da taxa de juros internacional e a recessao nos paises ricos. 

Nessas circunstancias, 0 pais deveria ter come~ado logo 0 

processo de ajustamento da economia e em particular do setor 
publico, como propunha 0 entao rninistro do Planejamento, 
Mario Henrique Simonsen. Este foi, entretanto, substituido no 
comando da economia por Antonio Delfim Netto, que resolveu 
apostar em rna is urn periodo de crescimento. Assim, por dois 
anos, 0 governo estimulou 0 crescimento, e s6 foi come~ar 0 

ajuste em 1981, for~ado pelas circunstancias e quando a crise era 
muito mais grave. 

Embora esgotada a capacidade de poupan~a do setor publico, 
o Estado continuou subsidiando 0 setor privado e assumindo 0 

custo em d6lares das desvaloriza~oes cambiais. No final do pro
cesso, to do 0 onus do ajustamento ficou para 0 setor publico. A 
crise, de fato, exibe hoje urn Estado empobrecido, que transfe
riu recursos para 0 set or privado, este, rico e capitalizado em 
meio as dificuldades do pais. E essa disparidade s6 aumenta, 
porque 0 setor publico se financia no setor privado, mas nao to
mando recursos de volta, via impostos, por exemplo. 0 Estado 
toma emprestimos do setor privado e sua conta s6 aumenta com 
o pagamento dos juros cada vez mais altos. 

A solu~ao radical, portanto, e 6bvia: e preciso retransferir re
cursos do set or privado para 0 Estado, de modo que este recupe
re sua capacidade de poupan~a e/ou de financiamento de inves
timentos. Bresser Pereira conta: "Quando os empresarios me fa
lavam em demissao de funcionarios publicos, eu dizia: isso ate 
po de ser eticamente e politicamente recomendavel. Mas em ter
mos macroeconomicos, e bobagem. E preciso urn dramatico 
corte nos subsidios ao setor privado e urn aumento de impostos, 
inclusive urn imposto sobre a riqueza, aplicado de uma vez s6". 
Nao era uma con versa propriamente amena. 

Trajetorias 

Em maio de 1987, 0 problema do ministro Bresser Pereira era 
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uma emergencia. A bagun~a que se seguiu ao final abrupto do 
Plano Cruzado, com a economia sendo reindexada as pressas, 
exigia que se mandasse 0 paciente para a UTI, onde seJia subme
tido a interven~oes radicais. No caso, 0 choque heterodoxo de 12 
de junho de 1987, depois conhecido como Plano Bresser: conge
lamento temporario de pre~os e salarios, introdu~ao de novas re
gras de corre~ao e medidas para reduzir 0 deficit publico. Abati
da a amea~a da escalada inflacionaria, passou-se a politica eco
nomica de medio curso. 

Em julho, ficou pronto 0 Plano de Controle Macroeconomi
co, no qual ja se propunha, como meta essencial, a recupera~ao 
das finan~as publicas e a conseqiiente eleva~ao da capacidade de 
poupan~a nacional. Tratava-se de elevar essa capacidade de 
17070 para 22% do PIB, em quatro anos. 

Nas discussoes, a equipe economica verificava que a cada ro
dada das contas parecia necessario maior corte de gastos e maior 
aumento da receita do Estado. Ao final, estava claro que 0 custo 
de elevar a poupan~a nacional era muito alto. E que 0 peso do 
estoque da divida externa era insuport{wel. 

Assim, quando iniciou a primeira rodada de negocia~6es, em 
julho de 1987, no front externo, Bresser Pereira ja dizia que se
ria fundamental obter um desconto no principal da divida, a 
"securitiza~ao" da divida, aproveitando 0 desconto existente no 
mercado financeiro internacional. Acrescentava estar convenci
do de que esse desconto era possivel e, de certo modo, ate espe
rado pelos credores externos. 

A proposta, entretanto, foi uma novidade radical. Pela pri
meira vez em muitos anos um ministro colocava algo realmente 
novo no debate oficial sobre a divida externa. Por isso mesmo, 
nao foram conversa~6es amenas. Conforme disse urn ana depois 
o gerente executivo do Fundo Monetario Internacional - FMI, 
Michel Camdessus, naquela epoca a palavra "securitiza~ao" era 
pornografica nos meios financeiros internacionais; hoje est a 
sendo discutida normalmente e ate sendo objeto de proposta de 
muitos banqueiros. 

Depois de todas as trombadas nas negocia~6es, Bresser Perei
ra tinha definido sua estrategia alternativa caso nao chegasse a 
entendimento com os credo res ate 29 de janeiro de 1988. 0 go
verno brasileiro, entao, anunciaria unilateralmente os seus ter
mos, os seguintes: dispensaria 0 "comite assessor de bancos" e 
informaria aos credores que ia pagar 60% da divida, isto e, apli
caria urn desconto de 40%. Desses 60%, 0 Brasil passaria a pa-
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gar os juros relativos a urn ter~o. Os outros dois ter~os passa
riam a ser depositados em urn fundo e somente seriam pagos aos 
credores na medida em que estes assinassem acordo aceitando 
que os 60010 pagos liquidavam os 100% devidos. Isto e, na medi
da em que aceitassem definitivamente 0 desconto de 40% da di
vida. 

Bresser Pereira revela que essa estrategia estava combinada 
desde a reuniao de Cancun (Mexico), em novembro de 1987, 
com 0 ministro da Economia da Argentina, Juan Sorrouille, que 
deveria aplicar politica semelhante. 

Bresser pediu demissao (18 de dezembro de 1987) antes de 
tentar esse tour deforce. Sua saida teve como causa direta a nao 
aceita~ao, pelo presidente Jose Sarney, de sua pro posta de redu
~ao de deficit publico e de reforma tributiuia apresentada no fi
nal de 1987. A reforma tributaria visava aum aumento de impos
tos e redu~ao dos subsidios publicos ao setor privado, dando ini
cio a urn processo de distribui~ao de renda. 

No meio desse tiroteio, urn pouco de teoria. 0 que e politica 
economica progressista? Certamente, dizia entao Bresser, ser 
progressista nao significa rejeitar a politica de exporta~ao ou de 
controle de deficit publico. Nao se pode definir pela negativa. 0 
correto seria dizer que, para uma politica progressista, 0 essen
cial e pr'omover a distribui~ao de renda, 0 que, no caso brasilei
ro, pode ser feito por tres caminhos: a reforma tributaria, a 
orienta~ao da despesa do Estado para 0 atendimento dos mais 
pobres e a introdu~ao de urn "salario minimo de verdade". Para 
este ultimo objetivo, ainda como ministro, Bresser conseguiu in
troduzir 0 piso salarial nacional, tornando possivel aumentar 0 

salario minimo, desvinculado dos demais salarios. 
Mais nao foi possivel, pelos motivos que 0 leitor verificara. 

As entrevistas foram editadas - diversos trechos foram supri
midos, ou porque perderam 0 interesse ou porque eram repetiti
vos. 

Este jornalista agradece a gentileza de colegas e dos jornais e 
revistas que permitiram a reprodu~ao das reportagens. 0 profes
sor Luiz Carlos Bresser Pereira pede para acrescentar que apre
ciou 0 tom polemico das perguntas. 0 debate deixou muitas coi
sas esclarecidas. 


