
o ministro Marcilio Marques Moreira em seu gabinete: atencao de coruja, tala mansa e cultura erudita
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/ ECONOMIA & NECOCIOS

o ministro da Economia, que agradou pelo jeito
quietdo, comeca a intrigar pelo pacote disjarcado

que soltou e a falta de uma receita mais clara

O ministro Marcflio Marques Mo-
reira, aplaudido pela calma que
transrnitiu ~l econornia depois do

periodo elctrico da antecessora Zelia
Cardoso dc Mello. ja cornecou a entrar
naqucle processo conhecido que minou a
estabilidade de todos o. ultimos ocupan-
tes de sua cadeira. 1a se ouvern as
primeiras criticas '10 rninistro. LanLOpelo
que ele Iaz quanto pelo que deixa de
fazer. Dois meses depois da norneacao,
vai se formando em lorn de Marcflio 0

rumor de que ele fala pouco porque nao
tern 0 que dizer e cozinha seu fcijiio-
corn-urroz econornico por [alta de uma
receita rnais apetirosa para mostrur ao
pais. "Marcrlio t ranqiii lizou a classe em-

presarial. que cstava indignada com a
equipe de Zelia. mas ainda estamos
aguardando 0 que cle LCma proper ", diz
o econornista e ex-ministro da Fazenda
Luiz Carlos Bresser Pereira.

Diplornaras. conformc a ironia con he-
cida. sao pessous que pensam duas vezes
antes de dizer coisa nenhuma, mas Mar-
cflio. urn diplomata de carreira. esta exa-
gerando na dosagern. Em scu cargo ante-
rior. de embaixador do Brasil em
Washington. esse trace de seu tempera-
menta cosiumava .er visro par rnuitos
como virtude. No posto novo. de chefe da
economia brasilciru, 0 retrairnento come-
ca a criar uma expeciariva crescerue.

Com 0 malogro cavado pela equipe da

rrurustra Zelia Cardoso de Mello. que
conseguiu armar uma reccssao brutal scm
liquidar a inflacao, a presidenre Fernando
Collar de Mello pode dar-se por satisfcito
com 0 desernpenho de Marcilio. Ele rcti-
rou do cspaco a len sao que havia entre
Brasilia e 0 empresariado. Mas no lugur
da len. ao dissipada abriu-se urn vacuo e 0

presidente, na semana passada. ainda es-
perava pOI' algum sinal mais permanerue
de sucesso do novo minisrro, para tranqiii-
lizar-sc com a rarnpa de tres anos e meio
que tera de subir ale a tim do mandata.

COM OS OLHOS - Pclo ternperarneruo do
rninistro. este sinal, se vier. dificilmente
surgira ern forma de bornba. Na sernana
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pa~sada. em Sao Paulo, 0 ernpresario e
intelcctua: Celso Lafcr ofereceu urn jan-
tar em hornenagern a Marcflio, de quem e
amigo. Entre os intelectuais. politicos e
emprcsarios presentes ao jantar de Lafer.
Marcilio deixou a impressao de que e urn
hornem cxtrernumente polido mas nern
urn poueo intcrcssado em marcar sua
prescnca de forma ine. quecfvel na me-
moria dos iruerlocutores. "Ele tratou todo
mundo bem. mas foi s6 isso. ficou por
af". dizia na semana pas ada urn des
convidaoos de Later,

Em outro alrnoco com intelectuais. des-
ta vel no Rio de Janeiro. ha duas sernanus.
o ministro acornpanhou uma esqueruada
discussiio entre os cieruistas politicos He-
lio Jaguaribe e Herben de Souza. 0 Beti-
nho. a respeito dos grandes desafios so-
ciais que 0 Brasil tern pela Irente. O~
interlocutores tinham ideias oposras e tons
parecidos - ambos estavarn exaltados.
Um dos participantes relata a reacao de
Marcflio: "Elc parecia alarrnado com a
discussao e participava vivamcnte do de-
bate - mas s6 com os olhos".

POLtMICA - Liberal de for-
macae. mas tambcrn Iascinado
por cenas formulacoes da ex-
querda, hornem de asta lei IUra
e urn largo campo de irueresses.
Marcflio carrega uma bagagern
intelectual rica e teria tudo para
lcvantur poeira por on de passa,
mas limita-sc a observar a poci-
ra dos outros, Podc ser eruendi-
do como urn Jose Sarney com
titulo de mesire - a scu foi
tirado em Ciencia Polftica. na
Universidadc dc Georgetown.
em Washington. Da rnesrna
torma que 0 ex-presidente.
1arcllio adora a companhia de

crudites c a vizinhanca do far-
dao acadcmico, escrevc livros
insossos e detest a cxprirnir
qualquer coisa que possa cons-
tranger alguern ou criar alguma
perspective de atriro.

Ox dois tern diferencas enor-
mcs. mas muiio mcnos visfvcis
lin que. pm exernplo. aqucla
4lH,' scpara Marcilio de seu
colcga rcccntcrncnn- Ialecido
Jo~~ Guilherme Mcrquior. que
iambcm era diplornara, escriior
erudite c um hOI11em com ex-
periencia adrninistrauv., e poll-
iicu em gabincrc-, de Brasilia.

11~~(). ox doix diplornuias erarn
iguais. IIIas Merquior viveu
ccrcado pclu polernica - essa
.: a ditcrcn a nOI:ivel. Marcilio
podc scr eopio~o ao comeruar

urn terna distante como 0 papel de Joa-
quim Nabuco nas relacoes entre 0 Brasil
e os Estados Unidos no principio do
seculo. mas torna-se mudo quando a
pergunta se refere a convivencia entre os
dois parses na administracao da anteces-
sora Zelia Cardoso de Mello.

Com scu andar um pouco pesado. os
6culos de ) I grau. para miopia e 0 colete
inacreditavel, Marcflio teve grande suces-
so com sua receita rctraida e elegante. ate
desernbarcar num pals que se habituou a
ouvir uma trovoada a cada quinze dias no
Minisierio cia Economia. que ele cornecou
a gcrir com a calma de urn guru indiana.
o que se ouvia em volta dele. na sernana
passada. cram as primeiras obrancas a
respeito de sua irovoada.

CIClOS CURTOS - A maier virtude hu-
mana de Dilson Funaro. sua audacia em
reescrever todas as regras da economia
brasileira, acabou sendo a cruz que ele
lcvou cle volta para casa uo deixar o
Minisierio da Fazenda. 0 que parccia a
grande varuagem de Mailson da Nobrega

"Ele tranqiiilizou os
empresarios, que

estavam indignados
com a equipe de Zelia,

mas ainda estamos
aguardando 0 que

tem a propor."
UJIZ CARLOS BRESSER PEREIRA
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sobre os desrernperos da gestae Funaro,
aquela polftica comezinha do feijao-corn-
arroz, transformou-se afinal na sua mas-
rnorra sern saida quando a inflacao viajava
para os 80% ao meso E. com a troca de
governo. 0 pais ciclotlmico que pedia urn
rernedio radical para a inflacao des obriu
que a Iarmacia de Zelia era a ultima coisa
que se poderia desejar. Chegou agora a
vez de Marcilio e e provavel que sua bela
perf01111anCCde entrada. com 0 leve rea-
quecimento economico sem explosao dos
precos. numa atmosfera de calma jarnais
experimeruada pela equipc de Zelia. seja
hombardeada por crfticas a seu csii 10 laco-
nice e irnperturbavel.

Par mais arneno que parec;:a. 0 novo
minisiro age bastante - apenas niio faz
barulho, A pro a mais reccnre e a Medida
Provisoria n" '297. baixuda ha del. dias.
Parecia inicialrnerue. naquele jargao tecni-
co irnpenctr.ivel. urn documenio dcst inado
apenas a regular a pagamento do imposto
de renda e urna xeric de coisax rnenos
irnportantex. Sci corn v.iric», dia-, de atraso
o pais Ioi percebendo que csiava ali urna

coisa parecida com 0 Marcflio-
I cia nova equipe." Medida
Provisoria n' '297 tern a forca
de urn pacot •.•.Eu nao gosio de
pacotes. mas 0 ministro tinha
que agir e agiu", diz 0 deputa-
do Cesar Maia, do PMDB do
Rio de Janeiro. A primcira vis-
ta. a mcdida foi cditada para
tirar da TR 0 podcr de reajus-
tar os imposios. Sob esse dis-
farce. ficou Iervi Ihando rneio
escondida ale que. na sernana
passada. descobriu-se que ela e
capaz de provocar uma ebuli-
c;:ao sernelhurue i'l do Plano
Collor II. scm 0 congelarnento
de precox.

A reduciio do pruzo de reco-
lhimcruo do imposto sobre
produros industrializados. IPI.
de quarenta para cinco dias,
previsia pela rnedida. provo-
cou a gritaria que se ouve dos
ernpresarios quando sew, lu-
eros diminuem. Ha outros
itens cruciais no pacote de
Marcilio. como:
• A criacao de urn mercado
secundtirio dox cruzados novos
bloqucados no Banco Central
tveja qtuulro iJ pagiua 7/):
• A autorizacao i'tS ernpresas
exponadoras a tornarcm em-
prestirnos extcrnos por prazos
supenores a lim ano:

OBREGA • A transformacao dux deben-
lures da Sidcrbrris c das coias
do Funclo acional de Desen-

"0 ministro ideal seria
o sujeito que, depois
de seis meses no
cargo, 0 pais
esquecesse 0 nome.
Marcilio esta no
caminho certo."

FRAN ISCO DORNELLES

"Atualmente, 0

governo nao tem apoio
sequer para aprovar a
questao salarial, quanto
mais uma polmca
economica capaz de
arrumar a casa."

MAILSO DA



Elei~s, livros, paixoes e AZT
Longe do ministerio, Zelia prepara suas memorias

A ex-ministra da Economia Zelia
Cardoso de Mello recuperou a calma e
conquistou 0 direito da vida comum,
proibido a ministros de Estado, mas
isso podia bastar para ela antes do
rninisterio - agora. Zelia quer mais.
Entre os pianos que nao esconde dos
amigos esta a prefeirura de Sao Paulo.
Caso as pesquisas nao apontem chan-
ces de vitoria na sucessao de Luiza
Erundina. a ex-rninistra nao descarta a
possibilidade de rransferir seu titulo de
eleitor e candidatar-se a prefeita do
Rio de Janeiro. Zelia garante que ha
dois partidos interessados em patroci-
nar sua candidatura no
Rio. 0 PDT e 0 PSDB.
Se as duas tentativas
fracassarern, pretende
aguardar ate 1994 e can-
didatar-se a deputada. 0
que nao quer e ficar lon-
ge do poder.

Por enquanto, a ex-
ministra vai adminis-
trando 0 dia-a-dia com
satisfacao visivel. Na
quarta-feira passada. urn
dia tipico de sua fase
atual. Zelia acordou ce-
do, bern disposta, e con-
versou por mais de duas
horas com 0 escritor
Fernando Sabino. de
quem ficou amiga na
epoca em que comanda-
va a economia do pais.
Os dois discutiram deta-
Ihe. do romance que Sabino pretende
escrever para contar a experiencia da
ex-ministra no governo. Mais tarde,
almocou picanha com funghi num dos
mais badalados restaurantes de Sao
Paulo. 0 Massimo. Na volta para casa,
de taxi, ouviu do motorista urn elogio
sobre seu trabalho no rninisterio.

Em seu apartamento. em Sao Paulo.
sua tarefa mais constanre e escrever.
Ela esra pondo em ordem as anora-
coes do diario que manreve durante
os catorze meses em que viveu na
gerencia da economia brasileira, com
a ideia de transfonnar a papelada num
livro de rnernorias. Preparern-se os
curiosos. 0 livro de Zelia nao tratara
apenas de tema como transterencia
de titularidade, flexibilizacao de pre-

cos e espiral inflacionaria, Na obra.
ela pretende revelar detalhes de seu
romance com 0 ex-rninistro Bernardo
Cabral. Zelia garanre que esse capitu-
lo tem comeco. meio e fim. Durante
sua viagem de ferias a Europa. da
qual retornou ha quinze dias, a ex-
rninistra pos urn ponto final no ro-
mance que durou quase dois an os
entre inrerrupcoes. recomelYos. bole-
ros e encontros furtivos em Nova
York e Pari ..

Tambern na semana passada. a ex-
ministra arranjou tempo para duas reu-
ni6es com sua antiga tropa de cheque

Teixeira e Zelia: "AZT nio daria certo"

- Antonio Kandir. Eduardo Teixeira.
LUIS Eduardo de Assis e Pedro Bara.
Zelia pensava em montar com eles
uma empresa de consultoria. Teixeira
desencorajou-a. "Vai acabar se cha-
man do AZT. A de Antonio Kandir, Z
de Zelia e T de Teixeira", brincou.
"Nao vai dar cerro." AZT e 0 nome de
urn rernedio para aidericos. 0 grupo
decidiu que cada urn montara sua
propria empresa - 0 que ndo os
impedira de criarem uma especie de
entidade. urn institute econornico, para
discurir assuntos brasileiros. Respei-
tando um pacto entre Zelia e Collor-
que conversaram amenidades pelo te-
lefone na quinta-feint passada -. 0

instituto nilo fad. previsoes da taxa de
inflacao.

volvirnento em moeda valida nos leiloes
de privatizacao das empresas do governo.

Tudo isso veio sem que os assessores de
Marcflio, como acontecia com os de Zelia,
fossern a televisao explicar a amplitude
das medidas e seus efeitos sobre a econo-
rnia, Tambern nao apareceu nenhum deles
prevenindo os ernpresarios de que teriam
que se enquadrar a forca nas novas regras,
sob pena de punicao do governo,

ALBERT SABIN - Na falta de urn oom
romance entre rninistros, 0 brasileiro que
presta arencao na Esplanada dos Ministe-
rios. em Brasilia. passou a examinar com
aiencao as dissertacoes genericas e pouco
contundentes do novo ministro. mas ha
certarnente um equivoco nos que 0 irnagi-
nam reticente por falta de recheio intelec-
tual. Marcilio e urn des .es raros brasileiros
que frequentararn a escola basica na Euro-

pa. porque 0 pai era diplo-
mara. E tudou em Viena.
na Austria. em Bema. na
Sutca. e em Budapeste, na
Hungria. Na Sufca, como
aprendesse tudo em ale-
mao. teve aulas de portu-
gues com a escrirora Clari-
ce Lispector, amiga de sua
familia. para nao esquecer
da lingua de origem. Inte-
ressava-se por artes e filo-
sofia, meteu-se na juvenru-
de com grupos de debates.
atravessou sem dificuldades
o curso de formacao de di-
plomatas, 0 Institute Rio
Branco, pas sou pela facul-
dade de Direiro e acabou
ministro da Economia sem
diploma de economists e
ninguem apontou disrorcao

nesse fato - Marcilio trata 0 assunto com
familiaridade e ate escreveu estudos espe-
cializados na area. "Marcilio e muito mo-
desto sobre seus conhecimentos", disse a
VEJA na semana passada 0 cientista Al-
bert Sabin. criador da vacina contra a
paralisia infantil, urn dos amigos mais
proxirnos do ministro nos Estados Unidos.

os seus contatos desde os tempos de
estudante. Marcilio criou 0 padrao claro
de reunir arnizades de tons variados e
atravessou 0 periodo da ditadura brasilei-
ra sern desligar-se de conhecidos que
sofriam perseguicao do regime. rnesmo
que os interesses profissionais aeon e-
Ihassem 0 conrrario, Deu-se bem com
contestadores e banqueiros. como Wal-
ther Moreira Salles. que foi embaixador
em Washington. fez arnizade com 0 jo-
vern Marcilio. que la servia. e mais tarde
colocou-o numa vice-presidencia do Uni-
banco. onde 0 futuro rninistro da Econo-
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mia exerceu sua cortesi a com trabalho
rnais ligado a representacao do banco do
que a cheques e papagaios.

Foi em Washington rambern que estrei-
tou suas relacoes com San Tiago Dantas,
rninistro do govemo Goulart e um dos
hornens que mais 0 influenciaram a vida
inteira. San Tiago 0 trouxe para 0 Brasil.
como assessor, e tomou-se uma especie
de folclore entre os amigos de ambos 0

faro de que Marcflio sempre procurou
imirar San Tiago. ate mesmo no estiJo das
roupa . Chegou a escrever um livro cha-
mado De Maquiavel a Sail Tiago, Sem
deslusrre para 0 falecido San Tiago, a
equiparacao do florentine que escreveu 0
Principe com 0 advogado e polftico bra-
sileiro que teorizou sobre a "esquerda
positiva' e uma homenagern exagerada e
provinciana.

Mesmo rendo agitado 0 humor do
empresarios com a edicao
da Medida Provis6ria nl'
297. Marcflio conseguiu
ate agora dar a irnpressao
de que a economia vive
um periodo de paz. Na se-
mana passada. em Sao
Paulo. 0 ministro anunciou
em encontros com empre-
sarios paulistas as rnetas
de sua gestae. Ele falou
em austeridade monetaria.
refonna fiscal. privariza-
C;ao, saida do congelamen-
to e outros temas que. para
os que tern mem6ria. ja
freqi.ientavam 0 discurso
de Zelia. 0 que mudou foi
a embalagem. "Atualrnen-
te. 0 govemo nao tem
apoio sequel' para aprovar
a quesiao salarial. quanto
mais uma polftica economics capaz de
arrumar a casa". diz 0 ex-ministro Mail-
on da 6brega. Conforme Mailson. sem

uma reforrna fiscal que corrija 0 proble-
ma provocado pela Constituicao de 1988
- que transferiu 25% da receita federal
para os Estados e municfpio -. Marci-
lie ja tera sucesso caso consiga impedir
que a economia brasileira role ladeira
abaixo. Pode ate ser que numa circuns-
tiincia como essa 0 ternperamento do
ministro coniribua para nao piorar as
coisas. Mas. it medida que da a impres-
sao de que administra a econornia dei-
xando de iomar medidas. Marcflio abre
urn vacuo para rurnores e ate anedotas. A
ultima: agora que nomeou Francisco
Gros para 0 Banco Central e Marcilio
para 0 Mintsrerio da Economia. Coli or
precisa nomear alguern para pensar e
agir. Foi contada pOI' urn dos rnais res-
peitados econornistas brasileiros. •

Esta~o de caeaantecipada
A liberacao dos cruzados come fa mais cedo

de tirularidade, um jeito pelo qual e
possfvel vender os cruzados novos a
outra pessoa e receber cruzeiro em
troca, Qualquer empresa pod era usar
os cruzados para pagar irnpostos atra-
sados e dividas antigas. Para quem
vender 0 cruzados. e um jeito de
recuperar mais cedo 0 dinheiro con-
fiscado - e de uma vez s6. em vez de
te-lo de volta em doze parcel as.

A transacao tern urn preco. porern:
o desagio, que no ana passado che-
gou perto de 60~ - vendiam-se 100
cruzados novos por 40 cruzeiro. Na
sernana pa sada. corretores de valo-

res e executivos de ban-
cos e. tirnavarn que de -
ra vez 0 desasio sera
bem menor. Aposta-se
num mirnero entre 15~
e 30%. Ou eja: quem
tiver 100 cruzados reti-
dos vai poder troca-Ios
por pelo menos 70 cru-
zeiros agora. E vanra-
gem para quem com-
prar os cruzados.
porque vai poder se li-
vrar de uma dfvida de-
sembolsando menos
cruzeiros. S6 que ha dii-
vidas no mercado sobre
a disposicao efetiva das
pessoas de venderern
seus cruzados agora que
faltam s6 dois meses
para 0 infcio da devolu-
S;ao do dinheiro.

Varies bancos e ·tao apostando no
contrario e criando maneira de agar-
rar os cruzados das pessoas. 0 Ba-
nespa cornecou a oferecer cheque
especial para quem iransferi I' seu.
cruzados novos para 0 banco. e criou
opcoes de investirneruo rnais atraen-
tes que a poupanca para segurar e. se
dinheiro. "Para a maioria das pes-
soas. nao vale a pena gastar os cruza-
dos. porque elas tern pouco a receber.
Elas vao deixar 0 dinheiro onde pa-
gar mais". diz 0 v ice-presiderue de
financas do Banespa. Saulo Krichana
Rodrigues. 0 Bamerindus criou uma
linha especial de financiarneruo para
pequenos empresarios. que podem 10-

mar emprestado ate 70% do saldo em
cruzados nov os.

o govemo encontrou urna maneira
engenhosa de se livrar mais cedo de
uma parte dos cruzados novos retidos
no Banco Central. E sem provocar
rumulto. A novidade apareceu meio
escondida na Medida Provis6ria n?
297, a mesma que mudou as regras
dos impostos federais e causou rebuli-
S;Ona semana passada. Urn dispositivo
da medida pennite 0 usa dos cruzados
para pagarnento de dividas atrasadas
com 0 seror publico e impostos venci-
dos ate 31 de dezembro do ana passa-
do. compra de im6veis da Uniao e
quiracao de prestacoes da casa pr6pria.

Gros, 0 presidente do Be: menos a devolver

Se del' certo. 0 governo ganha duas
vezes com isso: primeiro. reforca 0

caixa arrecadando mais. e depois dilui
o impacto da liberacao dos cruzados
novos seqi.iestrados.

Ainda esta retido no BC 0 equiva-
lente a 8.4 trilhoes de cruzeiros e a
maior parte. 7.6 Irilh6es. pertence a
pessoas fisicas. Eles devern ser devol-
vidos em doze parcelas. a partir de
seternbro. 0 ternor do govcrno e que
esse dinheiro va todo para 0 consumo
e jogue lenha na inflacao. A ideia do
presidenie do Banco Central. Francis-
co Gros, e diminuir 0 estoque de
cruzados para tel' menos a devolver.
A medida provisoria da sernana pas-
sada reeditou urn mecanisme muito
usado no ana passado. a transferenciu
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