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Entregue ao s Correios
no mês de janeiro

EM 1993, VIRA-SE A PÁGINA DA
RECESSÃO?

Em 1992, a economia brasileira deu seguimento ao movimento reces-
sivo iniciado no final de 1989. As estimativas do Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada (IPEA) apontam uma redução de 6,3';{ na produçào
industrial e de 1,5% no PIB. Dessa formo, constata-se que fatores dinami-
zadores da produção, como a hoa safra agrícola, o crescimento das expor-
tações e, finalmente, um movimento de recomposição do nível dos salários,
não foram suficientes para reverter o declínio do produto glohal. Como
conseqüência, em relação a 1989, são esperadas retrações acumuladas de
15,2 % na produção industrial e de 4,67< no PIB.

O Presidente Itamar Franco tem manifestado preocupação quanto
à necessidade de alterar esse quadro. Recentemente, o Governo expli-
citou algumas diretrizes de sua ação econômica para, segundo declara-
ções oficiais, propiciar o crescimento da produção e do emprego em
1993. Esta Carta propõe-se, em primeiro lugar, a observar a evolução
recente do nível de atividade industrial e, em segundo, a tecer conside-
rações acerca das perspectivas de crescimento para 1993.

Evolução recente do nível de atividade

A observação da evolução do nível de atividade industrial ~IO longo
de 1992 é feita através dos indicadores que se encontram na Tabela 1.
Os mesmos evidenciam que, após haver se configurado certo crescimen-
to nas atividades produtivas nacionais nos dois primeiros meses do ano,
os volumes produzidos reduziram-se entre março e setembro. O mês de
outubro apresentou uma reação na produção, que, embora suscitando
certo otimismo, não pode ainda, de maneira alguma, ser tomada t;omo
uma efetiva interrupção ou como uma reversão da tendência de queda
do produto da indústria nacional. Todavia cabe ter presente que, de um
modo geral, os indicadores de vendas do comércio varejista antecipam
o movimento da pr-dução. Assim, tendo em vista que os índices do
comércio apresentaram evolução positiva em novembro, espera-se cres-
cimento das atividades produtivas no mesmo mês.

Dentre os fatores determinantes da elevação do nível das atividades
produtivas delineada desde outubro, são mais evidentes ~Icontinuidade
do crescimento das exportações c um movimento de recuperação do
nível médio dos salários reais. Entre maio e outubro, essa recuperação
foi de 8,2% na Região Metropolituna de Sào Paulo e de 107<na de Porto
Alegre, respectivamente, segundo a PED-RMSP e a PED-RMPA. Para
que tal fato ocorresse, foi decisiva a estabilização das taxas de inflação,
ainda que em patamar elevado. Caso as taxas se mant ivcssem ascendeu-
tes, isso se constituiria em fator de corrosão da rcmuncracão dos
trabalhadores. Deve-se acrescentar, aliás como aponta a PED-RMPA,
que, para ocorrerem os índices de recomposição salarial citados acima,
também foi necessário que as empresas passassem a praticar reajustes
superiores aos previstos em lei. Para tanto, novamente deve ter concor-
rido a relativa estabilidade do ritmo da inflação, pois tal circunstância
propicia maior confiança das empresas acerca de suas previsões de
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custos e receitas. Dessa forma, as mesmas passam a ter condições para
conceder reajustes salarias mais amplos. No mesmo sentido, pode estar
ocorrendo o resultado do processo de reestruturação das empresas para
alcançar níveis superiores de produtividade e competitividade. Assim, é
possível que a elevação da produtividade venha permitindo a transferên-
cia de parte dos ganhos propiciados pela mesma para os trahalhadores.

Tabela 1

Indicadores do nível de atividade econômica em São Paulo,
em Porto Alegre e no Brasil - jan.-nov.(92

PRODUÇÃO VENDAS REAIS DO COMERCIO

MESES INDUSTRIAL VAREJISTA

NO BRASIL São Paulo Porto Alegre

Jan. 101,96 105,31 111,96
Fev. 109,27 105,67 113,21
Mar. 107,47 92,99 98,83
Abr. 106,97 108,22 112,92
Maio 105,59 99,62 104,21
Jun. 103,97 96,15 105,61
Ju!. 102,15 99,33 103,55
Ago. 100,39 92,37 96,26
Set. 99,21 96,12 103,25
Out. 100,94 92,89 113,00
Nov. 98,38 117,59

FONTE DOS DADOS BRUTOS: IBGE.
FCESP.
FEE.
FIESP.

NOTA: 1. Séries dessazonalizadas.
2. Os índices têm como base 1991=100.

Crescimento e política econômica em 1993

O Presidente Itamar Franco e seu Ministério realizaram, no fim de
semana de 19 e 20 de dezembro, intenso [OU/, de reuniões, com o objetivo
mani Icsto de lixar diretrizes para a política econômica. Aparentemente,
o encontro serviu também para convencer o Presidente da necessidade
de manter uma política ortodoxa em aspectos como o das taxas de juros
e o das tarifas e preços públ icos, bem como para acalmar as inquietações
dos agentes econômicos acerca das indcfinições governamentais. O
Ministro Paulo Haddad tem sido o principal divulgador das definições
a que chegou o Governo no evento. A Carta toma como base suas
declarações para visualizar a racionalidade da política econômica a ser
seguida. No momento, pode-se dizer que a essa política tem uma pauta
de definições mais concretas e uma pauta de intenções. Ambas devem
ser consideradas para se vislumbrarem as perspectivas das ativida.des
produtivas em 1993.

O Ministro Hadd~ld tem enfatizado que o desequilíbrio das contas
do Estudo gel a o processo inflacionário e força a prática recessiva de

(continua p.6)
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INFLAÇÃO: RECUO TEl\IPORÁRIO

Após uma pequena elevação nos três meses anteriores, os índi-
ces inflacionários apresentaram uma redução em novembro (Gráfico
1), em virtude, principalmente, da contenção das tarifas e dos preços
públicos e de uma importante desaceleração no preço dos alimentos.
Em dezembro, porém, já existem alguns indicativos de aumento na
inflação, embora esta não apresente nenhum sinal de descontrole. A
pressão inflacionária origina-se dos reajustes das tarifas e dos pre-
ços públicos e dos sazonais aumentos de preços de final de ano, além
de algumas indefinições da política econômica, das incertezas gera-
das pela saída do Ministro Krause e das comuns especulações sobre
choques econômicos.

Entretanto o afastamento da expectativa de choque econômico e as
altas reservas cambiais são fatores de tranqüilidade. Por sua vez, a
tentativa de reduzir o aumento das tarifas e dos preços públicos resultou
em decréscimo apenas temporário da taxa de inflação e em aumento do
desequilíbrio financeiro nas estatais.

VENDAS EM RECUPERAÇÃO

As vendas do comércio varejista porto-alegrense cresceram 2, 167<em
novembro relativamente ao mês anterior. Tal comportamento fez com que
o nível global das vendas em novembro superasse em 19,457< o de igual
mês do ano passado, revertendo a tendência observada ao longo de 1992
(Gráfico 2). Essa performance permitiu uma recuperação, de novembro
sobre outubro, da ordem de 3,66 pontos percentuais na taxa acumulada dos
últimos 12 meses. Deve-se salientar ainda que, em comparação com o mês
de outubro, em novembro houve uma alteração na composição das vendas,
com o aumento da participação dos bens duráveis, onde o item dos
eletrodomésticos e eletrônicos ascendeu a 22,567<.

Conclui-se, assim, que o comércio está conseguindo recuperar as
perdas passadas devido aos efeitos conjuntos do recebimento da primeira
parcela do 13Q salário, da antecipação de parte do salário de novembro, do
reajuste dos salários dos aposentados e, principalmente, da retomada das
compras de Natal após dois ru10S de consumo contido.

APESAR DO CRESCI.lVIENTO DOS RENDll\IENTOS,
O l\IERCADO DE TRABALHO PERMANECE EM CRISE

As informações captadas pela Pesquisa de Emprego e Desempre-
go na Região Metropolitana de Porto Alegre (PED-RMPA) em outubro
apontam, pelo quinto mês consecutivo, um desempenho positivo nos
rendimentos. Nesse mês, o rendimento real dos ocupados elevou-se
2,6%, e o dos assalariados, 1,5%, sendo que também os valores
medianos dos rendimentos (4,2 % ) e dos salários (1,5 %) acompanha-
ram essa alta (Tabela 2). A persistente elevação do rendimento médio
permitiu sustentar o crescimento da massa de rendimentos em 3,2 %,
num mês em que o nível de ocupação apresentou uma variação de
apenas 0,8%.

Apesar de sua trajetória de crescimento, permaneceram reduzidos
os níveis absolutos dos rendimentos. O rendimento médio de Cr$ 2.047
mil apurado em outubro representava pouco menos do que quatro
salários mínimos, ao passo que o rendimento mediano de Cr$ 1.264 mil
não chegava a 2,5 salários mínimos. Isso significa que a metade dos
ocupados na Região Metropolitana de Porto Alegre precisaria assegurar
sua sobrevivência mediante a utilização de uma remuneração inferior a
2,5 salários mínimos (valor do salário mínimo Cr$ 522.187,00).

INDÚSTRIA GAÚCHA: CRESCIMENTO COM REDUÇÃO
DO EMPREGO

O desempenho industrial do Rio Grande do Sul, medido pelo
lDIJRS-FIERGS/lDERGS, apresentou um resultado positivo no perío-
do jan.-out./92, quando comparado com igual período do ano anterior.
No entanto, como se pode observar no Gráfico 3, a partir de março o
ritmo de crescimento começou a experimentar uma desaceleração,
evidenciando a manutenção do fraco crescimento industrial dos últimos
anos.

Por outro lado, considerando as variáveis que compõem o Indica-
dor de Desempenho Industrial (compras, vendas, salário médio e pes-
soal ocupado total), cabe ressaltar que a variação acumulada desta
última variável foi negativa até out./92 para a maioria dos gêneros
considerados na pesquisa. Isso nos permite supor que, ao lado de um
desempenho positivo no período, a indústria gaúcha vem gradativamen-
te introduzindo modificações em sua organização industrial, com reper-
cussões no emprego como meio de enfrentar as dificuldades da atual
conjuntura.

O SALÁRIO MÍNIMO REAL EM 1992

Com a proximidade do final do ano, pode-se fazer uma ava-
liação do comportamento do salário mínimo real em 1992. Confor-
me se observa no Gráfico 4, esse indicador apresentou, em 1992,
uma queda, registrando um índice de 27,2, bem inferior ao de 1980
(61,8), :\0 de 1985 (53,2) e ao de 1989 (40,7), ficando também
abaixo do de 1991 (32,9) - tornando-se, dessa forma, o menor
valor real médio anual do salário mínimo desde a sua criação em
1940. A redução do salário mínimo real em 1992 foi conseqüência
da combinação de um patamar inflacionário acima de 20% ao mês
com urna regra de reajuste salarial quadrimestral, periodicidade esta
muito longa para o nível de inflação com o qual convive a sociedade
brasileira. Para o ano de 1993, o comprometimento do Governo
Federal com um salário mínimo de 100 dólares em janeiro (aproxi-
madamente Cr$ 1.250.700,00) e com uma antecipação, a cada dois
meses, de 60% da inflaçã? do bimestre permitirá um grau de
proteção maior ao seu poder de compra. Mesmo assim, far-se-ão
necessárias medidas de recuperação do salário mínimo real, pois
este ainda irá encontrar-se em patamar muito baixo.

EMPOBRECIMENTO ABRANDA DESIGUALDADES DE RENDA

Dentre os efeitos perversos que a recessão está trazendo, um,
curiosamente, representa a reversão de uma tendência histórica não
menos perversa. O ano de 1991 teve o mais baixo grau de concentração
de renda no Brasi I desde 1981.

Nesse intervalo de 10 anos, a renda real média do trabalho
declinou 40%. A especificidade de 1991 é que os mais pobres
perderam menos, o que é interpretado como "transferência de pobre-
za" e não como a perspectiva de uma maior justiça distributiva. A
clivagcm por níveis de escolaridade (Tabela 3), tomados como
indicativos de posição no mercado de trabalho, demonstra que, no
decênio, as perdas foram intensas e generalizadas, mas, grosso

modo, incidiram preferencialmente sobre os estratos inferiores. Na
maré da recessão de 1991, as diferenças atenuam-se, pois o ônus
recai mais decididamente sobre aqueles que ainda tinham algo a
perder.
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INDICADORES

FONTE: PED-RMPA - Convênio FEE, FGTAS/SINE-RS, SEADE- 1982·91 -47,4 -41,0 -45,0 -44,0 -41,7
-SP e DIEESE,

NOTA: 1. Int1ator utilizado: IPC/IEPE. 1990·91 ·14,6 -15,8 ·19,6 -21,1 -22,2
2. Base:jun,f92=lOO.

GRÁFICO 1
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FONTE: FEE/CDL.
NOTA: Os dados têrn como base OlI1/90= 100.

Tabela 2

Ind ices do rendimento médio real e da massa de rendimentos reais
dos ocupados na Região Metropolitana de Porto Alegre - 1992

OCUPADOS (1)

PERIODOS Rendimento
Médio Real

Massa de
Rendimentos Reais

Jun.
Ju!.
Ago.
Set.
Out.

100,0
103,4
104,3
108,2
110,7

100,0
103,5
104,2
106,8
110,2

(1) Inclui os ocupados que não tiveram remuneração no mês e exdui
os trabalhadores familiares sem remuneração salarial.
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FONTE DOS DADOS BRUTOS: DIEESE.
NOTA: I. Dados elaborados pela FEElNERT.

~ Os dados tem como base 1940= I 00.
3. Para o cálculo ela média anual do salário mínimo real em 1992>

estimou-se uma variaçào elo ICV, ';01 dezembro, de 245l);.
•

Tabela 3

Variação da renda real, por ru'veis de escolaridade, no Brasil _ 1982-91

(%)

PERfODOS ANALFABETOS EDUCAÇÃO GINÁSIO COLEGIAL UNIVERSITÁRIA
PRIMÃRIA

FONTE: GAZETA MERCANTIL (2.12.92). São Paulo.
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INDICADORES
Tabela 4GRÁFICO 5

EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL URBANA E RURAL DO RIO
GRANDE DO SUL-1960-1991
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FONTE: IBGE.
NOTA: Para 1991, os dados são preliminares.
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FONTE: Secretaria-da Fazenda do Rio Grande do Sul.
NOTA: Os dados de 1982 referem-se ao período de janeiro a outubro.

GRAFIC07

PRODUÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO E ~~STOQUEDE VINHO :\0 RS
1980-92
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FONTE: UVIBRA.
NOTA: I. Os dados de produção e comercialização para o ano de 1992

estão disponíveis até o mês de setembro.
2. Os dados sobre estoque para 1992 não estão disponíveis.
3. Base 1980~100.

Exportações de ônibus, tratores e outros veículos, suas partes
e acessórios no Rio Grande do Sul- jan.-{)UI.1991/92

DISCRIMINAÇÃO JAN-OUT/92 JAN-OUT/91 %
(US$ 1 OOU) (US$ I 000) 1992/91

Tratores agrícolas (quatro rodas) 12089,9 8 950,6 35,07
Ônibus 27 128,9
Carrocerias para ônibus e mi-

croônibus 52554,2 13 210,9 297,81
Acessórios e partes 43 190,6 20640,4 109,25
Rcboq ues e semi-rcboq ues 6 340,8

TOTAL ........................ 141 340,4 42801,9 230,14

FONTE: Banco do Brasil. DECEX/CTIC.
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EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO TOTAL, URBANA E RURAL
DO RIO GRANDE DO SUL -1960-91

Os dados preliminares do Censo Demográfico do Rio Grande do
Sul de 1991, recentemente divulgados pelo IBGE, indicam pequenas
mudanças no que tange ao padrão de crescimento da população e sua
distribuição urbano-rural.

A taxa de crescimento da população total mantém-se praticamente
nos mesmos patamares: 16,637< para o período 1970-80 e 17,5 1';1 para
1980-91 (Gráfico 5). Desagregando-se a população em urbana e rural,
evidenciam-se mudanças. A população urbana teve sua taxa de cresci-
mento significativamente reduzida, passando de 47,787< na década de
70 para 33,15% no período 1980-91. A população rural ~ que de
majoritária em 1960 passa a compor apenas 23,44 % da população total
em 1991 ~ continua decrescendo em termos absolutos, embora em
ritmo menos acelerado: -18,92';1 na década de 70 e -15,12';1 no período
1980-91.

DÍVIDA CONTINUA A PESAR SOBRE AS FINANÇAS
ESTADUAIS

A ausência, nos últimos tempos, de uma política global que
equacione a questão do endividamento levando em consideração a
capacidade de pagamento de cada Estado e a política monetária de juros
altos aplicada no País tem conduzido a um aumento nos serviços da
dívida estadual gaúcha, nos últimos anos.

O acordo das dívidas estaduais, firmado no final de 1991, ao limitar
o pagamento dos débitos dos estados com a União em 15';1 da Receita
Própria Líquida (e não 11';1 como desejava o Governo Estadual) e ao
retirar da negociação títulos que estavam em poder do público ou de
instituições privadas, forçou o Governo Estadual a desenvolver um
volume maior de serviços do que nos três anos anteriores. A relação
entre os serviços da dívida e a receita própria líquida, que em 1991 foi
de 21,64%, no período de janeiro a outubro de 1992 situou-se em
22,60%, conforme Gráfico 6, devendo se elevar até o final do ano, visto
que, em dezembro, tradicionalmente, vence parcela significativa dos
títulos estaduais.

PRODUÇÃO DE VINHO: EFEITOS DA RECESSÃO

Neste início de década, os dados de comercialização e de for-
mação de estoques referentes à indústria vinícola do RS deixam
transparecer uma situação de crise nesse setor. Dada a natureza da
produção de vinho ~ que é calculada a partir da quantidade de uva
colhida em janeiro e fevereiro ~,já se sabe que essa produção em
1992 é superior à de 1991. No entanto os dados referentes ã comer-
cialização (obtidos até setembro) indicam para este ano uma queda
significativa da venda de vinhos, atingindo seu nível mais haixo
desde 1980 (Gráfico 7). Em conseqüência, os estoques acumulados,
que apresentavam uma tendência de crescimento a partir de 1990,
devido ao agravamento da recessão, tendem a uma elevação ainda
mais acentuada no ano de 1992, podendo, inclusive, ultrapassar os
de 1982, nível mais elevado da década passada. Nesse contexto de
dificuldade para a indústria vinícola do RS, responsável por 98';1 da
produção nacional, é lícito o questionamento sobre quais as perspec-
tivas dessa indústria frente ao acirramento da concorrência dos
vinhos estrangeiros ocasionada pelo processo de aberturu comercial
e pela integração do MERCOSUL.

CRESCEl\f AS EXPORTA<':ÕES DE ÔNIBUS, TRATORES
E OUTROS VEÍCULOS, SUAS PARTES E ACESSÓRIOS
NO ESTADO

Até outubro de 1992, o segmento exportador no Estado que
apresentou a maior taxa de crescimento (230%) em relação aos
primeiros 10 meses do ano anterior foi o de ônibus, tratores, e outros
veículos, suas partes e acessórios. Foram vendidos 235 ônibus e
1.117 carrocerias para ônibus e microônibus, num montante de US$
79.683, I mil, (Tabela 4). Foram exportados 1.142 tratores agrícolas,
representando 25,5';1 da quantidade embarcada ao Exterior pelo
País, no valor de USS 12.089,9.

O grande crescimento das exportações deve-se, em parte, à queda
das vendas internas e à política cambial realista.unas, principalmente, à

ampliaçào de mercados na América Latina, destacando-se o Chile, o
México e a Argentina.

SETOR FINANCEIRO: BONS LUCROS cosr A CRISE

O setor financeiro foi, ao longo da chamada "década perdida", o
mais beneficiado da economia brasileira. No Gráfico 8, observamos que,
com exceção de 1986, devido ao Plano Cruzado, durante todo o período
1980-91 o setor financeiro apresentou uma rentabilidade superior à das
empresas não financeiras.

O setor financeiro, nesses anos, foi beneficiado pelas elevadas taxas
de inflaçào, pela política de juros altos e pela rolagem da dívida
mobiliária interna. Certamente, para o setor financeiro, a década de 80
não foi um período perdido.

A MORTE RONDA O CAMPO

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) de 1991sobre a violên-

-cia no campo apontou, como principais causas da mesma, a concentra-
çào da terra, dos meios de produção e do poder.

Os seis milhões de trabalhadores rurais sem terra têm levantado
acampamentos como uma forma de luta para uma reforma agrária
no País. Esses acampamentos não possuem infra-estrutura alguma
par~l acomodar famílias, tornando-se focos onde proliferam as
doenças.

Os conflitos no campo, de 1964 a 1989, vitimaram 1.566 indivíduos
entre trabalhadores rurais, índios, advogados, religiosos e outros profis-
sionais ligados ã luta pela terra, segundo registros da Comissão Pastoral
da Tena (CPT).

O Relatório do Centro Brasileiro para a Infância e Adolescência
(CBIA) constatou, de 1980 a 1991, 100 assassinatos de crianças e
adolescentes em conflitos de terra, além de 10 menores que foram
mortos sob trabalho escravo e 43 monos em acidentes de caminhão
(transporte de bóias-frias). Nos acampamentos, foram registradas 111
ocorrências envolvendo menores, das quais 75 se referem a mortes por
enfermidades.

Conforme a Tabela 5, o maior número de mortes são por doenças
(35), desidratação (14), água contaminada (8), desidratação e pneumonia
(6) e, em outras enfermidades (12), a desnutrição comparece com seis
casos. Essa situação vem confirmar a precariedade das condições de
sobrevivência do homem do campo.



6

elevadas taxas de juros. Partindo dessa visão dos tatos, rejeita a possi-
bilidade de adotar qualquer plano "de choque", do tipo heterodoxo, que
inclua congelamento dos preços da economia. Enfaticamente, reafirma
as diretrizes básicas da política econômica ortodoxa - austeridade no
gasto público e taxas de juros elevadas "de acordo com as neccssida-
des" - para estabilizar a economia. A imprensa tem dado suficiente
destaque aesses pontos. Entretanto é preciso ter presentes as finalidades
dessas práticas para perceber o entendimento do Ministro da Fazenda e
do Planejamento. Seu objetivo explícito é o de diminuir o montante da
dívida pública em 10% - as declarações não especificam, mas é

razoável supor que essa é a meta para o período de 1993 a 1994 - de
forma a possibilitar a redução gradativa das taxas de juros ate um
patamar que estimule as atividades produtivas.

Como instrumentos para a diminuição da divida, seriam utilizadas
parte do adicional da receita tributária, propiciada tanto pelas medidas
fiscais a serem aprovadas pelo Legislativo como por um maior rigor do
Estado na cobrança dos impostos, além da já aludida continuidade da
política de austeridade nos gastos. A vigência de taxas de juros reais mais
baixas que as praticadas no passado - porém sem ferir o nível mínimo
exigido pelas metas de estabilidade dos preços - também poderá vir :.l
se constituir em instrumento par:.latingir o mesmo propósito.

A respeito das dificuldades para que, sem reformas ecouôrnicus

amplas, se ponha em marcha um processo de redução significativa da
dívida pública, deve-se lembrar que os juros reais, após queda expres-
siva, têm sido decercade20% ao ano. Isso édito não apenas para referir
as evidentes dificuldades para atingir a meta anunciada de diminuição
da dívida pública, mas, sobretudo, para fazer ver que qualquer tentativa
de redução dos montantes reais da dívida traz implícita severa austeri-
dade na política de gastos públicos. Cahe constatar que, enquanto essa
austeridade surte seus efeitos recessivos de forma imediata, a redução
das taxas de juros de forma consistente e em amplit ude suficiente p:.lra
estimular as atividades produtivas ocorreria apenas no futuro. Assi m, as
informações hoje disponíveis levam a concluir que as políticas mone-
tária e de gastos terão, ainda, como primeira prioridade o combate i\
inflação. As manifestações oficiais têm insistido, com razão, na ncccs-
sidade governamental de conquistar a confiança dos agentes econômi-
cos. Relacionando essa afirmativa com a meta de realizar supcrávit s
fiscais para reduzir a dívida, pode-se SUI)()[' que o esforço para obter

superávits também 'seja visto pelas autoridades como condição ncccs-

sária para conquistar aquela confiança. Nesse sentido, a melhoria das
expectativas poderia ser acolhida pela política econômica como opor-
tunidade para lograr a continuidade de uma gradativa redução das WX;IS

de juros, sem o prejuízo da elevação da taxa de inflação. Todavia,
concretamente, essa possibilidade não será definida unilateralmente
pelo Governo, mas pela reação dos agentes econômicos formadores de
preços diante da redução eventual dos juros reais.

Dentre os aspectos já definidos de política econômica, também
cabe lembrar os referentes à nova política salarial, que entrará em vigor
no dia primeiro de janeiro de 1993. Seu objetivo é o de ampliar os
mecanismos de proteção dos rendimentos do trabalho frente à inflação.
Caso tal objetivo seja alcançado - isso dependerá, dentre outros
fatores, da própria evolução do nível médio de preços -, deverá
propiciar um patamar mais elevado da capacidade de consumo dos
empregados. Concretizando-se essa possibilidade, constituir-se-á em
fator relevante de estímulo ao crescimento da produção.

Além das novas regras de recomposição salarial, as demais diretri-
zes da política econômica que claramente criariam um ambiente ma-
croeconômico mais propício ao crescimento das atividades ainda estão
a nível de intenções do Governo. Dentre elas, cabe destacar a meta de
expandir as exportações, em 1993 e 1994, num percentual de cerca de
40% do total das vendas ao Exterior em 1992. Essa metaamhiciosíssima
seria viabilizada por um conjunto de medidas a ser definido. Caso um
vigoroso crescimento das exportações entrasse em processo - ainda
que em ritmo inferior ao anunciado pelasautoridades-, constituir-se-ia
em um forte elemento de determinação do crescimento da produção da
economia. Todavia é necessário lembrar que um aumento de tal ordem
das exportações e do saldo comercial exigiria, para evitar o correspon-
dente impacto de aumento da liquidez, ampla venda de títulos da dívida
pública. Obviamente, isso se tornaria uma restrição adicional às metas
de reduzir tanto o estoque dessa dívida como as taxas reais de juros.

Também para incentivar o aumento da produção e do emprego, o
Governo vem tomando a iniciativa de propor acordos com setores
produtivos, como as indústrias automobilística e de construção civil.
Nesses acordos, em troca de metas de ampliação da produção, é ofere-
cido pelo Estado a redução da carga tributária dos setores selecionados.
Ainda que as autoridades neguem, essa pratica deverá incluir uma
política setorial de preços como instrumento de ampliação de vendas.
Aliás, como já ocorreu, de certa forma, com a indústria autornob ilistica
em 1992. Segundo as manifestações oficiais, os entendimentos com esse
setor já estariam em andamento. Caso o acordo com o mesmo venha a
progredir de forma sat isfatória para as partes, poderá trans formar-se em
exemplo a ser ampliado, de forma a assegurar, simultaneamente, me-
lhores resultados para a política de estabilização e maior produção
global. Para tanto, é necessário emergir a predisposição dos agentes
privados para uma prática dessa ordem. Concluindo, pode-se dizer que
a meta govcrnamcutul de crescimento da produção a partir de 1993 não
encontra correspondência nos aspectos mais fundamentais e já definidos
para a política econômica. Vale dizer, os incentivos à produção -
continuidade da recuperação dos salários reais, cres~imento significati-

vo das exportações, acordos setoriais - referem-se a elementos da
realidade ou da política econ6mica que ainda estão na pauta das possi-
bilidades ou das intenções.
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