
ECONOMIA & NEGOCIOS

Ocampo cirurgleo
A economia tenta se isolar

da crise politica criando uma protectio
contra os escdndalos de Brasilia

Para que servem os indicadores eco-
nomico: que medem a variacao do
dolar paralelo, do aura e do merca-

do de a~6e ? Servem para 0 cilar dando um
aviso quando 0 chao polftico treme e ha
ameacas ao parrimonio, aos lucros e aos
salaries. Eles tern cumprido esse papel
desde que a CPI comecou a e carafunchar
as ligacoes entre PC Farias e 0 presidente
Collor. Oscilam quando a terra treme sob 0
Congres o. E so isso. Urn exame mais
profundo da atividade economics mostra
que 0 empresarios e investidore daqui e
o la de fora com inrere e no Brasil,
ernbora receo 0 , continuam tocando suas
atividades, fazendo neg6cios e projetos. "As
empresas tern que tocar eus projetos. Esta-
mos agindo como os italianos e simples-
mente esquecemo que 0 govemo exi te",
diz 0 dono da Sharp, Matias Machline.

Ha duas semanas, a SID, uma das em-
presas de Machline, fechou com a ameri-
cana CR uma associacao para vender no
Brasil equipamentos de autornacao comer-
cial e bancaria,

A cri e polftica ja havia comecado quan-
do a SID fechou 0 acordo com a NCR e
nem por isso as duas com-
panhias pensaram em en-
gavetar 0 projeto. Claro
que ninguem esta sati fei-
to com a alta ten ao que a .9
apuracao das den uncia -g
envolvendo 0 presidente ~

O . 1:)acarreta. corre que mui- CJ) 3810
tos etores, entre eles os ~ a."'"
que mais contam na eco- ~
nomia brasileira, acusam ~

o 26/6 29/6 30/6os golpes politicos mas u..
em apresentar convul-
6e . As companhias nao

pararam de promover
ajustes para e adaptar a
nova fase de abertura do
mercado as irnportacoes,
o program as de inve ti-
mento que resistiram a re-
ce sao nao foram inter-
rompidos e a rnaioria dos
ernpresarios procura uma
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Marcilio em Las Lenas, na Argentina: sem pacotes ou congelamento
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A volta do credito
Com a liberacao do credi-

to direto ao consumidor,
uma das medidas que anun-
ciou na semana passada, 0
governo pretende livrar-se
de urn problema sem criar
outre maior. Desde maio de
1990. Brasilia passou a re -
tringir a compras a pram
para impedir que 0 consumo
aumenras e eleva e junto a
infla~ao. Os empresarios se
queixaram e, agora que pre-
cisa aurnentar seu pre rigio.
o governo re olveu ceder. A
decisao, no entanto, nao de-

ve aquecer as vendas nos proxi-
mos dia . E que os juros conti-
nuam muito alto e a previ '30 e
de que pouca genre se arrisca-
nl a pagar um acrescirno de
34% a 38~ ao mes, as taxas
que 0 comercio vern cobrando
de quem de eja financiar ua
compra com o. pram. aper-
tados que vigoram hoje em
dia. Pode haver uma reducao
nos juros, mas sera muito dis-
creta. 0 governo decidiu redu-
zir de 12% para 6% 0 10F
cobrado obre e e ripo de
operacao. Isso podera ignifi-
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na de ganhar tempo.

BANCO

Q E F:J:LI

ele toea. E 0 mais importante: se voce quer que
ele cresco.ele cresce.o Alcatel '4100 loi criodo para acompenhor a sua

evolu~60, Voce pede aumentor os rornois, diminuir os ramais,
oloeor novas fun~6es, quantas vezes quiser,
uando quiser, sem comecor tudo de novo.

Pgoro que voce gos1ouum born tempo Iendo
ste onondo, entre em contato conosco e reserve
m Sistema Alcotel41 00 do jeito que voce precisa.

Voce nunca mais voi perder tempo
om te/elone.

ALCATEL
COMUNICACAO DE EMPRESA

SOo Paulo - Iel.. (011) 829-9700 - Rio de Janeiro - Tel.: (021) 275-6686

Be/o Horizonte - Tel.: (031) 344-0344 - Recife (081) 326-3533

Porto Alegre- Iel.. (051) 331-1257 - Brasilia - Iel.. (061) 322-1200



Mailson, Bresser e empresarios na Fiesp: reforma de emergencia

<;ao da crise em Brasilia", diz Roberto
Teixeira da Costa. um dos donos da
Con ultoria Brasilpar.

"Nossos programas de lancamento de
novos produtos e investimentos estao inal-
terados", diz 0 ernpresario Freddy Mastro-
cinque. diretor uperintendente da Bras-
temp. a semana passada, a Bra temp deu
licenca remunerada aos 2 200 ernpregados
de sua fabricas em Sao Bernardo do
Campo. em Sao Paulo. As razoe foram as
mesrnas que levaram a fabrica a dar feria
a seus funcionarios no mes de fevereiro
deste ana: como as vendas e tao fraca.
tornou-se necessario diminuir 0 ritmo da
producao para nao ficar com mercadoria
estocada no depo ito.

A Pirelli, de Sao Paulo. e a Refripar, de
Curitiba. estao vivendo uma siruacao se-
melhante. De um lado, precisam encon-
trar forma de enfrentar a recessao. Do
outro, investem para tornar- e melhores e
mais competitivas. Se ainda permitirem
que cheguem a Iinha de montagern os
abalos da CPl. nao haveria adrninistracao
capaz de marne-las funcionando. "Hoje
as empresas e tao absorvidas pela neces-
idade de vender suas mercadorias. redu-

zir custos e tornar-se mais competitiva",
diz Celio Lora. direror da consultoria
Price Waterhouse.

CREDITO E CONSUMO - A dependencia
do govemo ainda e enorme na economia
brasileira. Mai do que a CPI, 0 que
atrasa os pianos de investimento e a
indefinicao da polirica fiscal. "E precise
saber quanto se vai pagar de irnposros
para se prograrnar", diz Lora. A Federa-
cao das Indiistrias de Sao Paulo divulgou
na semana passada um manifesto de re-
pudic a ideias de dolarizacao da econo-
mia - urn do' boatos mais fortes da
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o ball suspeito
Kapaz dd presentes as
vesperas da eleictio

Houve um de via na rota da campa-
nha do ernpresario Emerson Kapaz,

candidate de oposicao a pre idencia da
Federacao das Industria do Estado de
Sao Paulo, Fiesp. Ha duas semanas,
Kapaz protestou contra 0 atual pre. iden-
te da entidade, Mario Amato. porter
feito aquela infeliz declaracao: "Todos
somos corruptos". a sernana passada.
Kapaz resolveu presentear editores de
economia de jornai . revi ta e erni so-
ras de radio e televisao de Sao Paulo
com uma caixa enorme, cheia de brin-
des. Sempre que um politico ou empre-
sario da presente a jornalista . 0 que ele
esta querendo e conseguir notfcias favo-
ravei: na imprensa. E uma forma de
uborno. mesmo que leve.
As prendas enviadas pOI' Emerson Ka-

paz eram ate mode tas, Havia um peque-
no botijao de gas. pacotes de farinha,
rnacarrao, camisas. urn guarda-chuva,
chocolate e um radiogravador. O. orga-
nizadores da campanha tentaram expli-
car que a intencao era distribuir arnostras
do produto fabricados pOI' empresarios
da chapa de oposicao, encabecada pOI'
Kapaz. para mostrar sua irnportancia na
economia de Sao Paulo. Teria sido mais
imple mandar a Ii ta do oposicionis-

ta pelo fax. Quem teve a ideia de
distribuir presentes - a ve pera das
eleicoes da Fiesp - foi 0 presidente do
Sindicato do Produtores de Cacau e
Balas do Estado de Sao Paulo. Getiilio
Ur ulino Neto. da Lacta.

"Querfarnos charnar a arencao dos joma-
listas. ' ao mandamo a caixa para 0

eleitore da Fie p por-
que eles iriam dizer
que estavarno queren-
do cornpra-los". argu-
menta 0 assessor de
imprensa de Kapaz. 0

jomalista Paulo Mar-
kun. Kapaz e apre en-
ta nas eleicoes da Fiesp
como 0 candidaro re-
novador, dernocratico e
idealista, contra adver-
sario associados por
ele ao arcafsmo que vi-
gora na federacao do
ernpresarios paulistas.
Presentear jornal istas
na6 combina com essa
ambicao. •

semana. 0 mesmo documento defendeu
uma reforrna fiscal de ernergencia. Mar-
cflio abe que uma reforma e fundamen-
tal e tarnbern deseja que ela aia logo.
Isso ajudaria a aliviar a ituacao interna e
tambern sinalizaria para a comunidade
financeira internacional que a' coisas no
pais esrao and an do, apesar da crise.

Marcilio vern tentando erial' urn campo
ciriirgico em torno de seu ministerio. 0
esforco da equipe economica em de-
mon trar que a economia nao esta ob 0
impacto da crise polirica tern produzido
ate alguns resultados praticos. a semana
passada. 0 governo autorizou a reabertura
do credito ao consumidor (veja quadro a
pdg, 80) e do grupo de con orcio.

A reabertura do credito e dos censor-
cios foi parte do acordo que reduziu os
precos dos automoveis em 22% em mar-
<;0 de te ano. a emana passada. a
secretaria acional da Economia. Doro-
thea Werneck, assinou com os repre en-
tante das rnontadoras. dos concessions-
rios e dos trabalhadores
a prorrogacao do acor-
do. Ate 0 final deste
me 0 secretaries esta-
duais de Fazenda de-
vem decidir e mantern
ou nao sua parte no
acordo. "Se eles nao
aceitarern. devem assu-
mil' 0 onus junto aos
consumidores quando 0
preco dos automoveis
subir", diz Dorothea.
Para 0 govemo. nao e
rna ideia encontrar al-
guern com quem divi-
dir responsabilidades
na hora das noticias
desagradaveis. • Kapaz: brindes de campanha
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f6rmula de livrar seus neg6cios do efeito
da cri e polftica. 0 sistema italiano de que
fala Machline, a capacidade de conviver
pol' tempos prolongados com urn ambiente
politico adver 0, pode estar criando uma
vertente bra ileira.

SEM CoNGELAMENTO - Trabalha-se em
perfodo conturbado com uma margem de
seguranca maior, um . istema de ernergen-
cia que inibe grandes sallos no escuro.
De cobre-se agora que essa margem de
eguranca e mais larga na economia bra i-
leira do que ugere a danca do indicado-
res maio nervo 0 . Empresario e sindica-
tos, e nao conseguem levan tar uma
barreira entre seus neg6cios e 0 clirna
nau eante de Bra Ilia, pelo meno. defen-
dern-se com uma cortina. Parte do folego
perdido com a recessao comecou a voltar
na emana pas ada em plena crise. 0
mini tro da Economia, Marcilio Marques
Moreira, apresentou um e tudo que preve
um ere cimento do PIB entre 2% e 3%
este ano e a retomada do cre cimento a
partir do primeiro seme tre de 1993.

Faz parte, claro, do papel de Marcflio
tentar eparar a economia da polftica. Ma
a parte 0 fato de que, a esta altura,
nenhuma conqui ta estrondo a do govemo
pode mascarar seus tropeco ericos, 0 rni-
nistro tem realmente 0 que apresentar.
" ao ha razao para alterar 0 ritrno da
polftica economica", dis e Marcflio ao re-
tomar da reuniao dos paise do Mercosul
em Las Lena , na Argentina, no domingo
28. Nos iiltimos dia , 0 ministro insiste que
mantera sua linha de atuacao na area
economica, em pacotes ou congelamento.
o balance da economia pode ser medido

na semana passada nas bolsas de valores e
na cotacao do d61ar no mercado paraJelo. 0

A Boisa de Futuros de Sao Paulo: oscil~o no ritmo dos depoimentos it CPI

barco balancou, mas dentro do previsto. Na
sexta-feira, a Boisa de Sao Paulo fechou
com uma queda de 6.2%, depoi de ter
experimentado durante a semana altas e
baixas provocadas pela evolucao das inves-
rigacoes da CPL uma siruacao de crise, e
natural que as pessoas saiam da 001 a e
comprem d61ares pard deixar 0 dinheiro a
alvo dos efeitos das oscilacoe polfticas.

Na semana pa sada, 0 d61ar e teve em alta
(veja grdfico). mas as cotacoes nao foram
para 0 espaco. 0 Banco Central interveio
no mercado vendendo parte de suas re er-
vas cambiais para impedir que as cotacoes
subissem alern do limite aceitavel, mas nao
houve uma procura histerica pela moeda
americana.

o comportamento
das aplicacoes mills
con ervadoras mos-
tra uma situacao
muito diferente da
que se verifica nas
bolsas de valores e
no mercado paraJelo
do d6lar. A primeira
coisa que se procura
fazer quando em si-
tuacoe de crise de
confiabilidade na
economia e fugir
dos bancos. ao e
isso que esta aconte-
cendo. Os tradicio-
nai aplicadores em
COB e na poupanca
nao 6 tern deixado
o dinheiro render ju-
ros nos bancos co-
mo estao aumentan-

car uma reducao de 0,5% nas
taxas de juro .
o que 0 govemo criou foram

facilidades para quem deseja
comprar a prazo mesmo com as
taxas de juros algadf imas
do financiamentos ao con u-
midor. As administradora de
cartao de credito poderao par-
celar seus extratos men .ai nu-
ma quanti dade maior de presta-
90es. Ate a semana passada, 0
u uario do cartao 6 podia par-
celar os gastos do me em duas
vezes. 0 banco. foram autori-
zado a ampliar sua carteira de
emprestirno ao consumidor e,
na emana pas ada, ja corneca-

yam a criar linha de finan-
ciamento pard 0 artigo de
consumo. 0 Brade co, pol'
exemplo, ja anunciou a
abertura de financiamento
com prazo de ate doze me-
ses para a compra de carro .
eletrodome tico e maquina-
rio a juro de 1,8% ao me ,
mais a variacao da TR.
Quem optar pol' um prazo
maior, de ate 24 me es, pa-
gam 0 me. mos juros de
1,8%. mas a correcao mone-
taria era feita com base no
IGP-M, urn Indice de intla-
9ao calculado pela Fundacao
Genilio Vargas.
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do 0 volume de suas aplicacoes. Eobom
lernbrar que esses papeis tern seu lastro
amarrado no pesCQ90do Estado brasileiro.
Se um afunda, 0 outro vai junto. Quando se
aplica neles se passa um ate tado de con-
fianca a economia do pais. "Nao ha correria
nem clima de nervo ismo entre o clientes",
diz 0 vice-presidente do Banco ltaii, Luiz
Guirnarae . No me de junho, 0 Itaii conta-
bilizou um saldo positivo de 97 bilh6es de
cruzeiros nas aplicacoe em CDR "As
pessoas nao sacam seu dinheiro e ainda
aplicam mill em CDB", diz 0 diretor exe-
cutivo do Bradesco Ageo Silva.

MEIO-FIO - A situacao da economia
hoje nao e ta necessariamente melhor do
que antes da explosao do escandalo PC
Farias. Simple mente esta demonstrando
uma independencia maior do seu ru-
mo . A recessao continua na praca e a
inflacao permanece e tacionada perigosa-
mente na casa dos 20%. Pode-se come-
moral' que ela nao tenha dado saito
alannante? ao. Mas pode-se en tender
i so como um sinal de que a lama polftica
nao afogou ainda 0 motor da economia.
Na semana passada, a Fundacao Institute
de Pesqui as Econornicas da Universida-
de de Sao Paulo, a Fipe, divulgou 0
indice de inflacao do perfodo entre 0
dia 25 de maio e 23 de junho. 0 resulta-
do foi de 22.70%. apenas 0.04 ponto
percentual maior que 0 indice divuIgado
na em ana anterior. "0 empresarios ja
perceberam que a situacao politica nao
pode ervir de pretexto para que 0 pais
pare. Eles e tao mill preocupados em
tocar seus neg6cios do que em ficar no
meio-fio chorando a espera de uma solu-
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