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INTRO D U ÇÃ O

ESPERANÇA E MUDANÇA TÊM UM MESMO NOME:
PMDB

O Brasil atravessa uma fase crítica: a pior crise econômica e social 
desde os anos 30 coexiste com uma profunda crise institucional. As estru
turas do Estado estão carcomidas pela privatização do interesse público, 
a política econômica está imobilizada, o governo carece de largueza de 
visão para enfrentar o estado de desagregação crescente. O mais grave, 
porém, é a crise política — o divórcio profundo entre a sociedade e o Es
tado, a ausência de confiança e de representatividade. A dívida externa 
sufoca. Obriga o governo a curvar-se ante aos grandes interesses bancá
rios. Desapareceu virtualmente a soberania nacional na condução da po
lítica econômica. Campeia a corrupção, a imprevidência, a desesperan
ça.

O PMDB não se omite diante deste momento tão grave. Apresenta, 
com responsabilidade — mas sem arrogância — uma proposta para en
frentar a grave situação conjuntural e, também, para iniciar a construção 
do futuro. Uma proposta para o debate amplo e livre.

ASSEMBLÉIA NACIONAL CONSTITUINTE:
O BERÇO DA DEMOCRACIA

O PMDB sabe que a crise nacional não encontrará solução sem mu
danças profundas. Mudanças que só poderão ter início com o fim do ar
bítrio e da exceção. Mudanças que haverão de nascer do reencontro do 
povo com o poder político. A sociedade brasileira anseia pela Democra
cia, luta por ela, sonha com ela. A sociedade repele a arbítrio através de 
todas as suas formas de representação de interesses e de organização so
cial: partidos políticos, movimentos sociais, organizações comunitárias, 
Igrejas, sindicatos, organizações patronais, profissionais, movimentos 
setoriais e culturais.

Democracia é Estado de Direito, é liberdade de pensamento e de or
ganização popular, é respeito à autonomia dos movimentos sociais e re
pousa na existência de partidos políticos sólidos. Democracia significa 
voto direto e livre, significa restauração da dignidade e das prerrogativas 
do Congresso e do Poder Judiciário, significa liberdade e autonomia sin
dical, significa liberdade de informação e acesso democrático aos meios



de comunicação de massa. Democracia implica em democratização das 
estruturas do Estado, implica em resgatar a soberania nacional, implica 
em redistribuição da renda, criação de empregos e em bem-estar social 
crescente. A Assembléia Nacional Constituinte haverá de ser o berço de 
tudo isso — o berço da Democracia — o berço pacifico e representativo 
dos anseios do povo.

Democracia é ruptura com o longo passado autoritário e elitista, é 
participação autônoma dos movimentos sociais nas decisões nacionais 
através da representação legítima, de meios modernos de consulta e in
formação e, da definição dos rumos de nosso desenvolvimento através 
do planejamento democrático. As maiorias oprimidas da população — 
as mulheres, os jovens, os negros — as minorias discriminadas — os ín
dios, grupos étnico-culturais — não podem continuar sendo tuteladas. 
Tampouco podem permanecer os Sindicatos sob o tacão retrógrado do 
corporativismo. Numa sociedade com uma estrutura social complexa, 
heterogênea, regionalmente diferenciada, o PMDB alinha-se como um 
partido amplo — centrado nos interesses do conjunto dos trabalhadores, 
da cidade e do campo, de todos os setores da produção, dos serviços, do 
setor público. Um partido que almeja soldar os interesses desse conjunto 
com os de outros segmentos sociais — as classes médias, os autônomos, 
o empresariado nacional. O PMDB respeita a autonomia da sociedade 
civil e reconhece a sua complexidade. O PMDB é e deseja ser, cada vez 
mais, um canal de condensação de interesses sociais e, para isso, oferece 
à sociedade um projeto global coerente. Um projeto que almeja a trans
formação democrática da vida nacional.

PLANEJAMENTO DEMOCRÁTICO E 
DISTRIBUIÇÃO DA RENDA

O  P M D B  p ro p õ e  o  p lan ejam en to  d em ocrático  c o m o  fo rm a  de  e s ta 
belecer e garantir que o conjunto de políticas públicas obedeça a priori
dades fixadas democraticamente — prioridades que busquem um novo 
estilo de desenvolvimento social, cuja diretriz maior deve ser a redistri
buição da renda e da riqueza social. O Planejamento democrático impli
ca na elaboração de um Plano, sob controle e sob a influência das insti
tuições democráticas. Plano fixado através de lei, supervisionado eficaz
mente pelo Congresso com a interação e auxílio das organizações popu
lares.

O Brasil é um país rico — com povo pobre! É a sétima economia in
dustrial do bloco das economias de mercado, entretanto é, também, um 
dos campeões m undiais de concentração da renda e da riqueza. Persis
tem as desigualdades sociais e regionais, persistem os enormes bolsões de 
pobreza absoluta. O PMDB considera que este estado de coisas é uma 
vergonha nacional. Compromisso fundamental do PMDB é a extinção 
do analfabetismo, é o fim da desnutrição e da mortalidade infantil, é a 
erradicação das endemias, é o fim da promiscuidade habitacional, da in
segurança, da falta de transportes. O PMDB quer acabar com o estado



de indigência forçada em que vivem pelo menos 25 milhões de brasilei
ros. Quer e sabe como fazê-lo.

O PMDB tem planos e propostas sérias, possíveis, viáveis. Propos
tas que certamente exigem determinação, imaginação, competência. O 
PMDB as tem! Propostas em aberto que são oferecidas ao crivo do deba
te democrático nacional para o seu contínuo aperfeiçoamento.

Redistribuição da renda e criaçào de empregos não constituem me
tas simplistas. São processos complexos que requerem um amplo conjun
to de reformas sociais e de políticas públicas compativelmente articula
das.

SALÁRIOS DIGNOS E LIBERDADE SINDICAL

Distribuição da renda começa com uma nova política salarial, come
ça com a elevação da base dos salários, com o aumento real do salário 
mínimo, com uma reforma que implante uma nova política justa para a 
previdência social. Distribuição de renda significa salários dignos para os 
funcionários públicos, tão brutalmente escorchados nos últimos anos, 
significa plena autonomia e liberdade sindical, significa o fim da rotativi
dade opressiva que permite ás empresas rebaixar os salários de base. Sig
nifica o fim do arrocho salarial e fiscal a que foram submetidas as classes 
médias.

Descompressào salarial sozinha não é, contudo, suficiente. É preci
so conter a alta contínua do custo-de-vida através de uma política antiin- 
flacionária eficaz. É indispensável promover a oferta e abastecimento de 
produtos de amplo consumo popular, especialmente dos gêneros alimen
tícios, com o controle de seus preços industriais e margens de comerciali
zação.

REFORMAS SOCIAIS E INSTITUCIONAIS

A distribuição da renda e da riqueza nacional também não virá, 
de maneira progressiva e irreversível, sem grandes reformas sociais e ins
titucionais. Sem uma reforma agrária — que garr-nta o acesso à terra a 
quem nela trabalhe — e a reorganização da viua rurah apoiada por 
múltiplas políticas, não será possível criar uma ag r nltura eficiente, com 
população rural livre e próspera. Sem uma ampla reforma tributária não 
será possível eliminar as enormes injustiças do atual sistema de impostos, 
que gravam muito pesadamente os assalariados de baixa renda enquanto 
que as classes privilegiadas pagam parcela insignificante de seus rendi
mentos. Sem uma reforma financeira não será possível democratizar o 
crédito, com taxas de juros baixas, acessíveis aos consumidores de baixa 
renda. Não será possível oferecer crédito cooperativo e popular para os 
pequenos produtores urbanos rurais e para os pequenos e médios empre
sários nacionais. Sem uma reforma fundiária urbana não será possível 
uma verdadeira política urbana, que regularize a situação de milhões de 
favelados, e que coíba a especulação imobiliária, criando as condições



para o desenvolvimento integrado da habitação popular, do saneamento, 
dos transportes, das escolas e postos de saúde.

POLÍTICAS SOCIAIS (SAÚDE, EDUCAÇÃO, PREVIDÊNCIA) E A 
QUESTÃO DO EMPREGO

Saúde, educação, previdência social, seguro-desemprego, são exi
gências mínimas de uma sociedade democrática. O PMDB considera 
prioritária a adoção de um amplo programa de gasto e investimento na 
área social de maneira coerente e planejada, com o aporte de novos re
cursos orçamentários, a serem providos pela reforma tributária. É urgen
te pôr um fim na situação dde descalabro em que se encontra a atual 
“ política” social, garantindo-se, através da democratização das deci
sões, que as novas políticas sejam efetivamente guiadas por critérios de 
justiça e eqüidade social.

Da mesma forma que a distribuição da renda, a criação de empregos 
representa um grande desafio. Medidas de emergência são indispensáveis 
para enfrentar o agudo agravamento do desemprego, em decorrência da 
política recessionista do governo. Mas, além das medidas de emergência 
para a conjuntura é inevitável enfrentar a dimensão estrutural da questão 
do emprego. O PMDB está consciente de que as transformações tecnoló
gicas previsíveis poderão implicar em fortes efeitos negativos no que toca 
à criação líquida de empregos. O PMDB conta com a reforma agrária 
para diminuir o intenso fluxo migratório campo-cidade e recomenda que 
todo o conjunto de políticas públicas confira prioridade à geração de em
pregos. Entretanto, é inevitável que o emprego venha a se tornar uma 
questão central no âmbito da política pública. O PMDB aceita este desa
fio e propõe que a criação de empregos, a regulação da jornada de traba
lho e as formas de ocupação sejam encaradas como objeto de uma nova 
política social global.

D E S E N V O L V IM E N T O  R E G IO N A L  E A  F E D E R A Ç Ã O

Distribuição da renda, criação de emprego e erradicação da pobreza 
absoluta são três elementos indissociáveis de um processo de redução das 
disparidades regionais. O desenvolvimento das regiões mais atrasadas re
quer generosas políticas compensatórias na área social, requer uma re
forma tributária que restaure a federação, requer a descentralização da 
capacidade de decisão e de alocação do gasto público — principalmente a 
nível municipal. Uma verdadeira política regional, abrangente, garantida 
pela participação política e pela devolução às comunidades locais e regio
nais do direito de decidir sobre as prioridades que lhes afetam diretamen
te é condição sine qua non para a existência de uma nação integrada e re
gionalmente equilibrada do ponto de vista econômico e político.

UMA NOVA ESTRATÉGIA ECONÔMICA
A nova estratégia de desenvolvimento social proposta neste docu

mento, não poderá sustentar-se sem que o estilo de crescimento econômi



co seja reorientado. Ademais, diante da gravidade da crise mundial e do 
caráter revolucionário das transformações técnicas que se prenunciam no 
horizonte è urgente a adoção de uma estratégia econômica de longo al
cance. Uma estratégia que vise enfrentar a crise, que busque ajustar o 
nosso sistema produtivo às novas condições da economia mundial e que 
evitè o sucateamento precoce de parcela ponderável de nosso parque in
dustrial.

INDÚSTRIA

A formulação de uma política industrial é necessidade impostergá- 
vel. O PMDB defende a implantação de uma política nacionalista, apoia
da no planejamento consistente do investimento público (notadamente 
para as áreas de energia, infra-estrutura e sistema de transportes). O pla
nejamento de médio e longo-prazo para os programas públicos permitirá 
a utilização racional da capacidade produtiva existente, particularmente 
no caso do setor de bens de capital. Em outras palavras, o PMDB defen
de uma política que assegure solvabilidade ao sistema industrial — solva- 
bilidade indispensável para que possa absorver as mudanças tecnológi
cas, para que possa enfrentar os desafios do comércio internacional e, fi
nalmente, para que o setor industrial possa responder aos estímulos de 
mercado resultantes do processo de redistribuição da renda nacional.

AGRICULTURA

Indispensável e urgente é, também, a implantação de uma nova polí
tica agrícola, acoplada ao processo de reforma agrária, que vise assegu
rar a oferta abundante de alimentos. Uma verdadeira política agrícola 
precisa estar orientada por um zoneamento de culturas e pressupõe refor
ma profunda dos atuais instrumentos de intervenção no setor, visando 
democratizar o crédito rural, os subsídios, a política de preços mínimos, 
o seguro e a assistência técnica. Requer-se, de outro lado, a intervenção 
ampliada do Estado na comercialização, com estoques reguladores efeti
vos, com o apoio à organização cooperativa dos pequenos produtores, 
distribuidores e varejistas. Requer, finalmente, uma política de abasteci
mento popular dirigida para as áreas de baixa renda.

MINERAÇÃO

Planejamento estratégico também faz falta crucial ao setor de mine
ração. Não podemos admitir que nossas riquezas não-renováveis venham 
a ser exportadas sem critério, sem planejamento com concessões inacei
táveis ao capital estrangeiro sob a pressão das condições sufocantes da 
dívida externa. Particularmente no caso dos enormes projetos na Ama
zônia Oriental (Carajás) é indispensável a participação do Congresso, da 
comunidade técnica e de todos os segmentos sociais envolvidos. Uma po
lítica mineral nacionalista e coerente deve assegurar o suprimento a lon
go prazo para a indústria nacional e deve maximizar o processamento in



dustrial das matérias primas, visando exportar produtos de alto valor 
agregado.

ENERGIA

A política de energia também clama por um plano consistente, de 
longo prazo, que promova a economia de combustíveis líquidos deriva
dos de petróleo, em todos os níveis; que maximize e apóie o esforço de 
prospecção pela Petrobfas; que realize os ajustamentos necessários na es
trutura de refino de derivados; que ponha em andamento um plano inte
grado de biomassas, prevenindo o esmagamento da agricultura de ali
mentos. Na área de energia elétrica é fundamental buscar soluções que 
permitam a utilização completa de nosso vasto potencial hidroelétrico, 
enquanto que o programa nuclear deve ser imediatamente desacelerado e 
revisto em profundidade, com a participação da comunidade cientifica, 
para assegurar a absorção das tecnologias mais avançadas e convenientes 
para o futuro.

TRANSPORTES

O ajustamento à crise de energia exige, sem dúvida, uma mudança 
estrutural em nosso sistema de transportes, com a implementação de um 
plano de grande envergadura para desenvolver o transporte ferroviário e 
a navegação de cabotagem, para as distâncias longas. Paralelamente, é 
fundamental planejar a expansão da rede rodoviária vicinal com priori
dades sociais e iniciar a execução de planos para dotar as nossas cidades 
de sistemas de transporte de massa, não-poluidores, eficientes e baseados 
na utilização de energia elétrica.

DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E MEIO AMBIENTE

Todo o conjunto de estratégias setoriais de reordenação do sistema 
produtivo, acima delineadas, estão condicionadas a um pressuposto cha
ve: a realização de um esforço firme e intenso de desenvolvimento tecno
lógico, com a adoção de uma política científica e tecnológica seletiva e 
previdente. Por outro lado, a reordenação do sistema produtivo deve, 
também, estar condicionada a uma outra necessidade crucial — a prote
ção e preservação do meio ambiente, em todas as regiões e dimensões, 
submetendo-se imediatamente todos os grandes projetos e obras públicas 
a rigorosos critérios de defesa do equilíbrio ecológico e preservação do 
patrimônio natural.

REFORMAS TRIBUTÁRIA E FINANCEIRA

O PMDB apresenta, pois, â nação, as diretrizes de um programa só
lido e realista para a construção de um sistema econômico nacional forte, 
eficiente e socialmente justo. A implementação deste conjunto de políti
cas requer, porém, novos instrumentos fiscais e financeiros. Diante do



estado de desagregação em que se encontram as finanças públicas, e 
diante da especulação financeira desenfreada o PMDB propõe, respecti
vamente, uma reforma tributária e uma reforma financeira. Uma refor
ma tributária que implante a eficiência e a eqüidade na imposição fiscal e 
uma reforma financeira que liquide com a especulação parasita, susten
tada atualmente pela dívida pública interna. É imprescindível a criação 
de mecanismos novos e financiamento e de crédito de longo-prazo, que 
ofereça suporte aos programas públicos e à acumulação produtiva de ca
pital, em condições que favoreçam sempre a prioritariamente à empresa 
nacional.

UMA POLÍTICA ECONÔMICA ALTERNATIVA DE 
CURTO PRAZO

Poder-se-ia argüir, capciosamente, que o PMDB apenas se preocupa 
com o plano estratégico — sem enxergar as graves dificuldades do mo
mento atual. Não é verdade. O PMDB propõe ao debate nacional, neste 
documento, uma política econômica alternativa de curto-prazo. Uma 
política desenhada para afastar o espectro mal-agourento da recessão 
continuada, uma política que busca uma saída nova, através da retoma
da ordenada e cautelosa do crescimento. A dívida externa não pode con
tinuar administrando o Brasil; o estado de imobilização da atual política 
econômica não pode persistir por mais tempo, sem que nossa economia 
venha a ser tragada por uma recessão catastrófica. Não é mais suportável 
a continuidade de taxas reais de juros estratosfericas. A política alterna
tiva do PMDB começa com a imediata redução do patamar de juros, 
desvinculando-o do giro da dívida externa, através de novos mecanismos 
de captação de empréstimos. Mecanismos tais que possibilitem a libera
ção do manejo da taxa de câmbio e que sejam complementados por me
didas fiscais e financeiras de emergência. Indispensável e urgente é tam
bém a adoção de uma nova política antiinflacionária e creditícia, assim 
como é premente a implementação de medidas compensatórias para ali
viar o desemprego, com novas prioridades e critérios para o investimento 
público.

REESTRUTURAÇÃO DAS RELAÇÕES COM O EXTERIOR

PropÕe-se, ainda, que se inicie um processo de reestruturação de nos
sas relações internacionais, com o ajuste incisivo do balanço de paga
mentos e com a estabilização do endividamento externo descontrolado. 
Só com medidas prévias sólidas, com amplo suporte e credibilidade so
cial, com ampla negociação política global — em bases firmes e sobera
nas — será possível estabelecer condições favoráveis para o financiamen
to externo de longo-prazo.



PMDB É INSTRUMENTO DE UM NOVO BRASIL DEMOCRÁTICO

O PMDB cumpre o seu dever, como sempre o fez, mesmo nos tem
pos mais terríveis do arbítrio, apontando os erros das políticas do regime 
autoritário, denunciando os desgovernos e as omissões, apresentando al
ternativas e projetos responsáveis para a construção de um novo Brasil.

Um Brasil que anseia por reencontrar-se, por encontrar sua identi
dade enquanto nação. Política nacionalista, soberania nacional, política 
independente de relacionamento comercial e financeiro com o exterior, 
política externa pacifista e independente, defesa da capacidade nacional 
de decisão de seus destinos, requer Democracia. Requer democracia por
que identidade cultural é capacidade de decisão nacional só serão verda
deiramente possíveis a partir da organização consciente dos interesses na
cionais, isto é, dos interesses do povo, no seio de um Estado Democráti
co.



ESPERANÇA E MUDANÇA

À NAÇÃO
AOS COM PANHEIROS DO PMDB

Em novembro de 1981, por ocasião da Convenção do Partido, o 
PMDB lançou ao debate nacional um documento de estudo sobre as saí
das para a dramática conjuntura que o País vive. Este documento de tra
balho foi fruto da espontânea colaboração e fervorosa dedicação de polí
ticos, lideranças trabalhistas, economistas e homens de pensamento, com 
base nos pressupostos fundamentais do programa do PMDB.

O lançamento que deveria ser o ato principal da Convenção Nacio
nal, foi perturbado pelo rumo dos fatos institucionais e políticos: o G o
verno, na véspera, formulara o seu “ Pacote Eleitoral” , vinculando o voto, 
proibindo as coligações e estatuindo outros casuísmos que precisavam ser 
respondidos com veemência e competência pelas Oposições. Rebater os 
casuísmos do Governo tornou-se a mais urgente tarefa das Oposições e as 
atenções voltaram-se para a INCORPORAÇÃO como resposta imperati
va forte e unitária.

Mesmo assim, o “ ESPERANÇA E M UDA NÇA” , embora com tais 
contratempos, passou a ser amadurecido e discutido em vários níveis. 
Organizaram-se em muitos Municípios grupos de trabalho sobre o docu
mento ou parte dele. Em vários Estados do País, expressivo número de 
homens de pensamento e especialistas organizou-se em torno do aprofun
damento e dicussão do documento.

Em março de 1982, ainda na gestão anterior da Fundação Pedroso 
Horta, sob a Presidência do Deputado João Gilberto, um Seminário N a
cional reuniu em Porto Alegre representações de treze Estados, debatendo 
o texto e sugerindo muitas modificações. Grande parte da inteligência 
brasileira, ao lado de sindicalistas, militantes peemedebistas e parlamenta
res, esteve presente ao conclave.

Após este Seminário, “ ESPERANÇA E M UDANÇA” passou por 
uma revisão geral que conclui na sua segunda ediçào. Já nào é um m ero



documento de estudo, um anteprojeto de posicionamento partidário. Já ê 
uma manifestação formal do PMDB através da FUNDAÇÃO PEDRO- 
SO HORTA que é o seu órgão de pesquisas e estudos. É sempre um texto 
sujeito a receber contribuições e críticas que se enriquecerá com a partici
pação de todos.

Levianamente, a Oposição Brasileira e o PMDB, que é sua maior ex
pressão, têm sido acusados de não terem formulado alternativas concretas 
ou respostas objetivas aos problemas do País. O Presidente João Baptista 
Figueiredo tem insistido reiteradamente nessa falsa objurgatória.

Não é verdade. O MDB, ontem, e o PMDB hoje, têm políticas defi
nidas para os vários setores e têm alternativas, de como sair da crise. To
davia, o PMDB não integra a assessoria governamental para ter obri
gações de dar "receitas de governo” .

pi r.n .noi ■ progi t i m ysptttoms.

No debate com a sociedade, temos colocado nossas alternativas e res
postas. Temos sempre enfatizado que não se pode consertar o Brasil sem 
antes resolver o problema fundamental de seu pacto social, hoje am or
daçado por uma Carta que não é fruto da vontade constituinte da Nação.

Agradecemos aos homens de pensamento, militantes oposicionistas e 
sindicalistas que se somaram no longo período de debates, elaboração e 
amadurecimento do presente documento.

E colocamos diante da opinião pública uma proposta que não tem a 
pretensão de indicar um caminho definitivo ou um modelo de Sociedade 
Nacional. Apenas, indica e discute caminhos para romper a barreira da 
crise, do endividamento e da marginalizaçào das camadas majoritárias e 
propõe a reorganização da Sociedade Nacional para que esta possa, de
mocraticamente, optar por seus projetos políticos, sociais, econômicos, 
culturais e institucionais.

Brasília, agosto de 1982. — Deputado Ulysses Guimarães, Presidente 
Nacional do PMDB — Senador Henrique Saníillo, Presidente da Fun
dação Pedroso Horta — Deputado Francisco Pinto, Secretário-Geral — 
Milton Seligman, Diretor-Secretário da Fundação Pedroso Horta.



I — O PMDB E A TRANSFORMAÇÃO DEMOCRÁTICA

1. A CRISE NACIONAL

O Brasil passa pela pior crise dos últimos cinqüenta anos. Recessão, 
inflação de 100%, as mais altas taxas de juros reais do mundo, dívida ex
terna sufocante, agricultura desalentada, finanças públicas em estado caó
tico, isto basta para dar idêia da desordem econômica em que vivemos.

O panorama social é desalentador. Nas cidades, há milhões de de
sempregados e subempregados, os salários dos trabalhadores são insufi
cientes, há favelas por toda parte, o transporte coletivo é caro e bissexto, a 
saúde e a educação transformaram-se em indústrias lucrativas; o meio 
ambiente é agredido irracionalmente, as tarifas dos serviços de utilidade 
pública são cada vez mais insuportáveis. No campo, há milhões de ho
mens sem terra, há milhões de bóias-frias errantes, sem trabalho perma
nente nem proteção legal, há milhões de parceiros e rendeiros sujeitos à 
exploração mais selvagem.

Crise de um estilo de desenvolvimento econômico atrelado à interna
cionalização da economia que necessariamente abre o país ao vendaval da 
crise internacional. Crise de incompetência e falta de previsão dos que di
rigiram o País sem implementar formas de expansão econômica mais volta
das para nossos próprios recursos. Crise de uma sociedade assentada no 
privilégio para poucos e na marginalização da maioria.

Mas, sobretudo, crise política.

Falta a crença nos líderes; falta a institucionalização da prática de
mocrática; falta eficiência no Estado.

Impera a privatização do interesse público. Impera a corrupção. Im
pera o arbítrio dos poderosos. Impera o casuísmo legislativo para tentar 
transformar em vencedores das eleições os grandes perdedores diante da
Nação: os homens e o partido do governo.

Não obstante, o autoritarismo foi obrigado a recuar. O sindicalismo 
autêntico luta para se impor, amparado numa classe operária ampla e mo-



derna, cada vez mais disposta à autonomia política e ao exercício pleno da 
cidadania. A oposição dos assalariados de classe média ao despotismo e a 
aspiração de participação política são cada vez mais fortes. Os pequenos e 
médios proprietários percebem que seus interesses são indissociáveis do 
Estado Democrático. Lideranças empresariais nacionais de peso 
comprometeram-se com a restauração do Estado de Direito. As igrejas fi
zeram uma firme opção pelos pobres e ofendidos. A imprensa democráti
ca defende as liberdades públicas. E por toda parte surgiram, com força 
nas bases da sociedade, associações comunitárias, associações profissio
nais, movimentos em defesa dos interesses dos estudantes, da mulher, do 
negro, do índio, de minorias. Os partidos de oposição, superando ma
nobras e casuísmos, enraízam-se socialmente e se fortalecem.

Neste contexto, o PMDB se constituiu como o grande partido popu
lar e democrático capaz de criar saídas para o impasse político.

A crise, a que fomos conduzidos, é extraordinariamente profunda. 
Em primeiro lugar, porque simultânea a uma crise mundial, que encerra 
toda uma época histórica. Crise que põe em xeque o estilo de crescimen
to econômico do pós-guerra, os modos de vida prevalecentes nos países 
desenvolvidos, as relações entre as grandes potências, o sistema monetário 
internacional e as relações entre Centro e Periferia, marcadas pela explo
ração e pela desigualdade. Em segundo lugar, porque condensa os traços 
perversos que se foram acumulando na história brasileira: a concentração 
do poder e o elitismo que sempre excluíram o povo das decisões funda
mentais; a desigualdade social, que sempre marcou uma nação dividida 
entre uns poucos privilegiados e a maioria esmagadora de excluídos; a de
pendência econômica, que sempre nos atrelou aos dominantes. Concen
tração do poder e elitismo, desigualdade social e dependência econômica 
que foram levadas ao paroxismo nestes anos de autoritarismo.

É este estado de coisas que os poderosos querem perpetuar e apro
fundar. A “abertura política” pretende conceder para manter o poder mo
nopolizado nas mãos de poucos, no âmbito de um regime viciado pela ex
ceção. A política econômica e social, presa aos interesses dos banqueiros 
internacionais, dos banqueiros nacionais e da grande empresa, especial
mente multinacional, mantém e acentua tanto a exclusão quanto a depen
dência. Para isto não hesitou nem um momento em promover a recessão e 
o desemprego, ligando nossos destinos aos contratempos da crise interna
cional.

Mas a Nação reage. Suas forças mais expressivas, suas lideranças e 
seu povo se organizam para abrir caminhos novos. Caminhos que passam 
pela construção de partidos independentes do Estado e desligados dos in



teresses antipopulares. Que passam pelos movimentos sociais, pelas igre
jas, pelos sindicatos combativos, pelas Universidades, pelas associações 
profissionais e de classe. Caminhos que convergem para a construção de 
um Brasil democrático e socialmente próspero. Próspero porque possui 
uma base industrial relativamente avançada, mas que precisa ajustar-se 
aos desafios da crise mundial; porque possui uma agricultura cheia de po
tencialidades e de recursos naturais abundantes — e, por último mas não 
menos importante, porque possui um povo trabalhador, criativo, genero
so. Mas, socialmente próspero pois a redistribuição da renda é um impera
tivo para a constituição da democracia. Caminhos que supõem, também, 
as Forças Armadas, como instituições permanentes, servindo sob uma 
Constituição Democrática e a poderes legitimamente constituídos, sujei
tas a seus princípios de organização, recebendo o apoio popular e insus
cetíveis a manobras de grupos.

A Nação sabe que chegou o momento de mudanças profundas nas 
estruturas da sociedade e do Estado. Há esperança. Há desejo de mudar. 
Há capacidade política para transformar o País.

O PMDB sintetiza em seu programa as mudanças desejadas por todo 
o povo. O PMDB, por sua luta e pelos horizontes de seriedade e compro
misso popular que constrói, encarna a esperança de todo o País.

Esperança e mudança têm um mesmo nome: PMDB.

2. A A SSEM B LÉIA  N A C IO N A L C O N S T IT U IN T E  C O M O
SOLUÇÀO-SÍNTESE

A democratização das estruturas políticas, sociais e econômicas deve 
se assentar em bases claras. Sem uma ativa participação política popular, 
sem partidos políticos sólidos, sem liberdades públicas plenamente garan
tidas, sem planejamento democrático, sem um Legislativo independente, 
atuante e forte, sem um Judiciário aparelhado e com prerrogativas que as
seguram sua autonomia, sem o restabelecimento da vida federativa, não 
pode haver democratização das decisões. E a democratização das decisões 
é requisito indispensável à justiça social e à independência nacional.

Os problemas políticos, econômicos e sociais que afligem a Nação 
brasileira dependem para seu equacionamento e solução da institucionali
zação do regime democrático sem adjetivos. E isto só é legitimamente 
possível através da convocação da* Assembléia Nacional Constituinte.

É fundamental colocar o povo na origem do poder para que ele parti
cipe, através dos instrumentos democráticos, das decisões nacionais.



O arbítrio afasta o povo do exercício dos direitos da cidadania e não 
o compromete com as decisões de governo.

O meio racional, inteligente e civilizado de transformação da ordem 
social é através do encontro da Nação consigo mesma na Assembléia N a
cional Constituinte.

O Brasil é um país sem Constituição que honre este nome. O 
que o arbítrio apelidou de Constituição é a Emenda Constitucional n? 1, 
de 1969, que foi outorgada por uma junta militar à revelia da Nação. 
Além disso, essa pseudo-Constituição foi fundamentalmente alterada pelo 
autocrático “pacote de abril” , de 1977, quando o Presidente da República 
se transformou no constituinte uno, fechou compulsoriamente o Congres
so, outorgou mudanças substanciais e criou a figura esdrúxula de “ Sena
dor biônico” . É esta Constituição que o governo quer preservar para im
pedir que o processo de democratização avance.

Instrumento de transformação pacífica da ordem social, a Assembléia 
Nacional Constituinte haverá de assentar os fundamentos de um novo con
trato social e político baseado na democracia, na justiça social e na sobe
rania nacional.

3. DEMOCRACIA E PARTICIPAÇÃO POLÍTICA

A transformação democrática da vida brasileira tem como premissa 
básica a participação ativa e permanente da sociedade no debate de todas 
as questões nacionais, na tomada de decisões políticas e na fiscalização da 
ação governamental.

É animador ver que surgem no Brasil de hoje m ovim entos sociais que 
expressam o desejo da participação autônoma de segmentos da sociedade. 
Começa a ruptura da longa tradição de definição e encaminhamento das 
questões políticas sob formas elitistas, autoritárias e paternalistas. A ple
na realização das potencialidades desses movimentos enraizados nas bases 
da sociedade é a condição essencial para a construção da democracia que 
o PMDB deseja.

Por isto, é fundamental a luta pela participação política dos sindica
tos na vida nacional, removendo-se os limites impostos por uma legis
lação corporativista e retrógrada. É essencial, também, o fortalecimento 
das associações profissionais para que possam representar os interesses de 
seus membros e tomar parte na discussão dos problemas nacionais. Ao 
mesmo tempo, é imprescindível apoiar movimentos sociais específicos, 
cujas reivindicações já estão transformadas em temas da agenda política: 
a questão da mulher, do negro, do jovem, que constituem a esmagadora



maioria da população mais oprimida e marginalizada, além das minorias 
discriminadas, tais como os índios e outros agrupamentos étnico-raciais; a 
defesa do meio ambiente; a proteção aos consumidores. Para isso, o 
PMDB propõe o reforço de associações comunitárias, especialmente ao 
nível de bairros e municípios, que sejam capazes de traduzir em políticas 
as aspirações ligadas às condições mais imediatas de vida.

Os movimentos sociais, que na sua multiplicidade manifestam a com
plexidade da vida num país tão heterogêneo como o Brasil, não podem e 
não devem ser tutelados ou substituídos pelos partidos políticos. £ preciso 

_que não sejam monopolizados ou sufocados pela ação partidária. Ao con
trário, devem manter estrutura e perfil próprios. Ao partido cabe servir de 
canal de expressão destas demandas da sociedade. Sua função peculiar é a 
de conferir unidade política dinâmica ao que é, por sua natureza, múlti
plo, segmentário e muitas vezes conflitivo com outras demandas específi
cas. Em outras palavras, o partido deve fazer a mediação, transformando 
interesses específicos, articulando-os e dando-lhes coerência através da re
presentação política. Cumpre, portanto, traçar e levar adiante projetos 
globais de organização da sociedade, alternativas de desenvolvimento 
político, social e econômico, que abram espaços para a movimentação au
tônoma da sociedade.

Esta visão do papel estratégico do partido político, que decorre da 
sua capacidade de universalizar o que é particular, conduz à defesa intran
sigente da liberdade de organização partidária. Leva, também, à postu- 
lação de medidas necessárias ao fortalecimento dos partidos. Em primeiro 
lugar, impõe-se criar um sistema adequado de financiamento público da 
atividade partidária, para torná-la independente do poder econômico, priva
do ou estatal. Em segundo lugar, é preciso conferir aos partidos um efetivo 
“ poder de imprensa” , isto é, o acesso permanente aos meios de comuni
cação de massa, para que as questões públicas possam ser livre e sistemati
camente debatidas pela sociedade, através da formação de opinião pública, 
em processo contínuo de esclarecimento.

Fundamentos da democratização da sociedade e do Estado, a ati
vação da participação das bases da sociedade e o fortalecimento do siste
ma partidário só podem florescer e se consolidar num ambiente em que as 
liberdades públicas estejam plenamente asseguradas.

Frente ao repúdio da Nação, o autoritarismo foi obrigado a recuar, 
mas tem buscado perpetuar o estado de exceção. Para isto, introduziu o 
arbítrio no texto constitucional através das chamadas salvaguardas; man
teve a Lei de Segurança Nacional, que fere os direitos constitucionais fun
damentais e restringe o instituto do “ habeas corpus” ; manteve, também,



constrangimentos inaceitáveis à liberdade de pensamento, através da cen
sura prévia e da Lei de Imprensa; reforçou a legislação que fere o inaliená
vel direito de greve; e a liberdade de reunião continua sujeita ao arbítrio; a 
Lei dos Estrangeiros mantém margens de arbítrio.

É preciso extirpar de vez toda esta legislação autocrática. Ao invés de 
“ medidas de emergência” e do “estado de emergência” , que a pretexto de 
defenderem o Estado suprimem as garantias do cidadão, o “estado de 
sítio” , consagrado já  pelo direito constitucional, é capaz de fazer face a si
tuações de grave comoção; ao invés da Lei de Segurança Nacional que, 
pela sua abrangência e imprecisão, anula todo e qualquer direito do cida
dão, a formulação na legislação penal de dispositivos que, a um só tempo, 
defendam os interesses do Estado sem quebra do respeito aos direitos in
dividuais assegurados na Constituição. A censura deve ser inteiramente 
abolida e a Lei de Imprensa deve preservar a plena liberdade de pensa
mento, sem quebra das responsabilidades decorrentes. O direito de reu
nião necessita ser plenamente assegurado, bem como o direito de greve.

A inexistência de garantias efetivas aos direitos humanos tem levado 
sistematicamente às práticas da tortura, da violência e do terror. Tem per
mitido, também, a violação do sigilo da correspondência e das comuni
cações telefônicas e a invasão da privacidade. A democracia exige a elimi
nação de tais práticas e dos órgãos que atentam contra as liberdades.

Ativação das bases da sociedade, partidos políticos enraizados social
mente e a plenitude das liberdades públicas são os alicerces de uma efetiva 
democratização das decisões, devendo-se assegurar, para tanto, a plena li
berdade partidária de sorte a que possam ter expressão política todos os 
setores sociais ou tendências ideológicas.

A democratização da vida social e política exige, ademais, a absoluta 
observância dos direitos eleitorais: é imperativa a supressão de todos os 
obstáculos e manipulações ao exercício da cidadania e ao princípio da al
ternância no poder. É necessário estender o voto ao analfabeto e banir as 
restrições que cerceiam indevidamente o direito à postulação de cargos 
eletivos. É preciso estabelecer o princípio de representação proporcional 
da cidadania e abolir as excrescências da sublegenda e do voto vinculado, 
que desfiguram o partido político. É fundamental garantir o direito às co
ligações como projeção de liberdade partidária. E necessário assegurar 
plenamente o livre debate pelos meios de comunicação de massa durante 
as campanhas eleitorais, revogando-se a Lei Falcão. É preciso reinstaurar 
as eleições diretas para a Presidência da República, para Prefeitos das Ca
pitais e para Prefeitos dos Municípios tidos como áreas de segurança na
cional ou estâncias hidrominerais.



4. O ESTADO E O PLANEJAM ENTO DEM OCRÁTICO

A democratização substantiva do País requer ainda mecanismos ins
titucionais que canalizem e estimulem a participação política nos proces
sos de decisão, ao mesmo tempo em que freiem a prepotência do Executi
vo face ao Legislativo e ao Judiciário, a concentração desmedida do poder 
na esfera federal, a irresponsabilidade administrativa da tecnocracia.

De fato, a sociedade contemporânea é permeada em todos os seus 
planos pela ação reguladora do Estado. Assim, por exemplo, é inimaginá
vel que as decisões empresariais possam se subtrair inteiramente às políti
cas governamentais nas áreas agrícola, industrial, monetário-fínanceira, 
de comércio exterior. É igualmente impossível supor que os sistemas de 
educação, saúde, habitação, transportes coletivos etc. possam ficar à 
margem das decisões do Estado. E é, ademais irrealista, incorreto pensar 
que as empresas públicas possam ser removidas dos setores estratégicos 
da economia.

Em suma, o planejamento, ou seja, o conjunto de mecanismos públi
cos de relação da vida social, é imposição inquestionável na sociedade 
contemporânea. E imposição maior ainda num país como o Brasil, mar
cado em sua história pela fragilidade e pela perversidade do funcionamen
to “espontâneo” dos automatismos de mercado, pela fragmentação social 
e pela heterogeneidade regional. Entre nós, o planejamento sempre se re
vestiu de um caráter autoritário e clientelista, que foi acentuado à exaus
tão nestes últimos dezessete anos de regime despótico. E aí estão para 
atestá-lo a corrupção do caráter público das decisões, que levou a uma ver
dadeira privatização do Estado colocado a serviço exclusivo do poder 
econômico; à irresponsabilidade da burocracia, protegida como nunca 
pelo sigilo; à atrofia do Legislativo e do Judiciário; à perda da generalida
de da Lei, afogada pelo particularismo e pelo casuísmo do decreto-lei, dos 
decretos, dos regulamentos, das portarias.

E aí está também a concentração gigantesca de poderes no Executivo 
Federal, conduzindo à expropriação do poder decisório dos Estados e 
Municípios, levando a uma verdadeira liquidação da Federação. A demo
cratização da sociedade brasileira impõe a desconcentração política e eco
nômica através da Federação, com efetiva autonomia de decisões pelos 
Estados e Municípios, para que não sejam pensionistas e pedintes da 
União, efetivamente habilitados e com recursos financeiros para dar res
postas às demandas regionais e locais.

O grande problema a desafiar a imaginação democrática é o de estabe
lecer o controle público dos processos de elaboração e execução das políticas



do Estado, sem prejudicar a agilidade e a eficiência do Poder Executivo. 
Para isto é preciso promover uma reforma das estruturas do Estado de modo 
a garantir o Planejamento Democrático.

O  Planejam ento D em ocrático  exige, a n te s  d e  m a is  n a d a , o  forta lec i
mento do Poder Legislativo. Alêm da restauração das prerrogativas clássi
cas (inviolabilidade do mandato parlamentar; revogação das normas que 
instituíram a decisão legislativa por decurso de prazo e substituição por 
procedimentos democráticos de agilização da elaboração das leis; devo
lução da possibilidade de criar despesa sem prejuízo da eficiência econô
mica), é indispensável uma efetiva participação do Legislativo na elabo
ração da política de Estado.

Antes de mais nada, caberá ao Legislativo (aos três níveis — federal, 
estadual e municipal) a discussão da Lei do Plano. Na esfera federal, 
atualmente, a participação do Congresso Nacional na aprovação dos Pla
nos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) é inteiramente passiva. A pro
posta do Executivo não passa de uma declaração de intenções em que 
prioridade e linhas básicas das várias políticas públicas são estabelecidas, 
na melhor das hipóteses, de modo vago e genérico. Ao contrário, a Lei do 
Plano deve conter prioridades de gasto público explícitas e quantificadas 
pelo mínimo, ao mesmo tempo em que as diretrizes gerais e setoriais de
vem ser suficientemente claras e detalhadas. Ê preciso colocar com nitidez 
as opções gerais (redistribuição ou concentração de renda, mercado inter
no ou mercado externo, agricultura de alimentos ou agricultura de expor
tações, indústria de bens de consumo popular ou indústria de bens de luxo 
etc.) sobre o estilo de desenvolvimento, discriminar quais as normas de 
política setorial (escola pública ou privada, mais ensino básico ou mais 
ensino universitário etc.). É necessário, ainda, fixar os padrões dc atendi
mento das necessidades básicas, que correspondem aos direitos subjetivos 
dos cidadãos e às possibilidades da economia nacional a cada momento, e 
afirmar qual a percentagem mínima do gasto total dirigida à educação, 
saúde, habitação popular etc. Naturalmente, a política das empresas esta
tais e autarquias deverá estar submetida à Lei do Plano: é indispensável 
tornar públicas as empresas estatais, que têm se comportado nestes anos 
movidas por critérios privados de gestão. Já os orçamentos plurianuais e 
anuais (que deverão incluir obviamente os orçamentos das empresas estatais 
e das autarquias), ao mesmo tempo em que traduzirão as prioridades glo
bais e setoriais da Lei do Plano, haverão de permitir os ajustes impostos 
pelas mudanças de conjuntura, garantindo a flexibilidade e a agilidade in
dispensáveis à gestão governamental.

O Parlamento deve, ademais, ter ampliada sua competência legislati
va. Devem ser objeto de deliberação do Congresso (Assembléias Esta



duais e Câmaras Municipais) ou objeto de delegação de poderes várias 
matérias que estão sendo hoje reguladas indevidamente (por exemplo, 
isenção ou criação de impostos) por decretos-leis e até por decretos, por
tarias e regulamentos.

Finalmente, é indispensável introduzir a possibilidade da iniciativa 
popular na proposição de leis, subscrita por cidadãos em número a ser fi
xado constitucionalmente, e instituir o referendo popular ou o plebiscito 
para as grandes questões nacionais.

No que toca ao controle da execução das políticas e do Estado, é mis
ter, em primeiro lugar, aparelhar técnica e financeiramente o Legislativo. 
De um lado, as Comissões deverão contar com assessorias qualificadas e 
especializadas, capazes de instrumentar o Legislativo para a discussão da 
Lei do Plano, dos orçamentos etc., ao mesmo tempo em que auxiliem no 
acompanhamento permanente da ação do Executivo. De outro lado, torna- 
se impostergável recuperar e ampliar os poderes das Comissões Parlamen
tares de Inquérito: recursos financeiros suficientes, número ilimitado, mo
bilidade e competência para quebra do sigilo e também através dos pedi
dos de informação, incorrendo em crime de responsabilidade o não- 
atendimento no prazo constitucional.

O controle público das decisões exige, ademais, outros mecanismos 
institucionais. Propõe-se a criação de Conselhos Consultivos, destinados a 
ser um foro permanente de expressão de interesses legitimamente constituí
dos e de discussão dos rumos das políticas de Estado. As funções fundamen
tais destes conselhos são a de tornar o Executivo mais sensível às deman
das populares, a de tornar transparentes as decisões públicas, a de impedir 
a atuação sempre cam uflada dos interesses poderosos, a de quebrar ao 
máximo a burocratização dos processos de decisão e a de constituir um 
mecanismo de comunicação e de mobilização. Propõe-se, portanto, a 
criação, nas três esferas, a federal, a estadual e a municipal, de Conselhos 
de Planejamento Geral e de Conselhos Setoriais de Planejamento (saúde, 
educação, energia, transportes etc.). Nos conselhos consultivos deverão 
estar representados os sindicatos, as associações profissionais, as asso
ciações comunitárias, os usuários imediatos das políticas públicas e todos 
os partidos políticos. As matérias de consulta deverão ser claramente defi
nidas, a regularidade de funcionamento deve ser plenamente assegurada e 
os representantes serão livremente indicados pelos setores sociais e não 
disporão de mandato, para que se evite o surgimento de verdadeiras cas
tas de representantes.

Ainda no que diz respeito à fiscalização das decisões, é indispensável 
a ampliação e o reforço do instituto da açao popular, para conceder a um ci-



dadào ou grupo de cidadãos o exercício do controle das decisões, obrigan
do o governo a justificar suas ações e à quebra do sigilo.

Para a democratização dos processos de decisão é crucial proceder à 
sua máxima descentralização, reativando em bases firmes e duradouras a 
Federação. Descentralizar para democratizar, para aproximar o governo 
do povo, estimulando a participação política dos movimentos sociais e 
permitindo que a sociedade ajude a definir as políticas de Estado e tenha 
mais amplas possibilidades de controlar sua execução. Há a necessidade 
de definir e implementar políticas de âmbito necessariamente nacional. 
Estas questões são agudas num País tão heterogêneo, tão desigual econô
mica e socialmente. Porém, isto não significa a inexorabilidade da concen
tração das decisões, que beneficia os poderosos, como prega a ideologia 
autoritária e tecnocrática. Ao contrário, é perfeitamente possível pensar 
em normas gerais, válidas nacionalmente, e imaginar mecanismos de des- 
concentração financeira, que permitam a descontração administrativa. As 
políticas nacionais devem se ater ao que é estritamente essencial e não des
cer a detalhes, que permitam o exercício de um poder sem limites. Quanto 
à descentralização financeira, impõe-se uma reforma fiscal que reforce fi
nanceiramente os Estados e Municípios. Mais ainda, é preciso estabelecer 
normas de redistribuiçào automática de fundos financeiros, segundo cri
térios eminentemente sociais, e permitir que os Estados e Municípios te
nham a máxima liberdade de aplicá-los.

O sistema democrático requer, ainda, um Poder Judiciário amparado 
por prerrogativas e garantias que assegurem sua independência, dispondo 
de meios e recursos indispensáveis à realização de justiça rápida, eficaz e 
acessível às camadas mais carentes e desassistidas da sociedade.

A R eform a do Judiciário e a Lei O rgânica da M agistratura foram 
manifestações autoritárias, prejudicando o exercício da justiça. Impõe-se 
uma reforma democrática do judiciário com leis complementares que 
atendam às tradições jurídicas do País e à dignidade do exercício da Jus
tiça.

Cabe ainda estudar a criação da Justiça Agrária, antiga reivindicação 
dos trabalhadores rurais e necessária diante da extensão e intensidade dos 
problemas e conflitos na área rural brasileira.

É essencial a democratização efetiva do aparelho estatal — na União, 
nos Estados e nos Municípios — através do sistema do mérito e da estabi
lidade no serviço público e de decisões administrativas isentas dos coman
dos partidários e eleitorais.



II - UMA NOVA ESTRATÉGIA DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL

O vigoroso desenvolvimento capitalista, entre 1956 e 1975, diferen
ciou o nosso país dentro do mundo periférico. O Brasil conta, hoje, com 
uma economia industrial avançada, a oitava do mundo, penetrada pelas 
grandes empresas transnacionais e, ao mesmo tempo, com um dos mais 
elevados índices de pobreza absoluta e de concentração da renda e da ri
queza social no globo terrestre.

O estilo de expansão dominante reproduziu, em nossa sociedade, ca
racterísticas de um padrão de desenvolvimento capitalista internacional 
que já  apresentava, desde fins dos anos sessenta, sinais de esgotamento. 
Esse estilo dominado pelo padrão industrial americano, baseado na mas
sificação (de cima para baixo) do consumo de bens duráveis, numa corres
pondente matriz energética e em mecanismos financeiros de ampliação do 
endividamento (das empresas, famílias e do Estado), mergulhou numa cri
se prolongada e global, desde 1974.

O mais sério é que, no caso brasileiro, esta crise global nos alcançou 
de forma duplamente crítica; de um lado, colocou em xeque-mate o estilo 
de crescimento industrial dependente de tecnologia e petróleo importado 
e, de outro lado, lançou a grande maioria do povo brasileiro em uma crise 
social aguda, de gravíssimas proporções.

É mister ressaltar que a crise social no Brasil já  vinha se agravando, 
por conta de uma política econômica dominada pelos grandes interesses e 
posta em prática com a irresponsabilidade tecnocrata do regime autori
tário. O distanciamento do povo e de suas vicissitudes, o arrocho salarial, 
a ausência de uma política social acentuaram as iniqüidades, já  graves, do 
nosso desenvolvimento histórico. Não se pode deixar de sublinhar que, na 
fase de auge do crescimento acelerado entre 1968 e 1973, — quando a 
política social foi mais perversa — existiam as condições mais favoráveis, 
do ponto de vista estritamente econômico, para promover a descompres- 
sào salarial e social. Assim, dada a falta de qualquer política social, en
quanto a economia atravessava uma das fases mais vigorosas de expan



são, com recursos fiscais abundantes e lucros pródigos, deteriorava-se vio
lentamente a distribuição da renda e as Condições de miséria absoluta. No 
Nordeste, agravaram-se as condições sociais, na área que já se constituia 
no maior bolsão de pobreza do Ocidente. Na Amazônia e no Centro- 
Oeste grandes fluxos de população migrante foram submetidos à espo
liação de sua força de trabalho, enquanto que os recursos naturais foram 
sendo dilapidados por formas de exploração predatórias e desnacionali- 
zantes. Nas grandes cidades e áreas metropolitanas a força de trabalho as
salariada e, principalmente, as populações marginalizadas foram sendo 
vitimadas por condições de vida crescentemente deterioradas, em todos os 
aspectos, com os salários-de-base congelados pela política de arrocho.

Na etapa pós-74, a progressiva deterioração das condições econômi
cas, no contexto da crise mundial, foram imobilizando gradativamente as 
políticas governamentais, de tal forma que — apesar das intenções declara
das — o quadro social continuou em processo implacável de decompo
sição.

Não podemos negar que a crise mundial e o pesado ônus da dívida 
externa antepõem sérias dificuldades para o Brasil. No entanto, cremos 
que mesmo diante destes obstáculos o país dispõe de um futuro viável, e pos
sivelmente brilhante, se conseguir conciliar o desenvolvimento com a justiça 
social.

Diante das graves distorções e problemas acumulados durante os 
longos anos de regime arbitrário, torna-se essencial e inadiável a tarefa de 
estabelecer uma Nova Estratégia Econômica e de Desenvolvimento Social 
que responda aos desafios da crise econômica e busque deliberadamente a 
distribuição cada vez mais igualitária de renda e da riqueza. Em outras pa
lavras, é urgente enfrentar o agravamento imediato e desagregador da cri
se econômica, através de uma política alternativa de curto-prazo que in
terrompa o perigoso ciclo recessivo e inflacionário em que estamos meti
dos e que, ao mesmo tempo, prepare as condições para uma retomada 
sólida e ordenada da expansão. Para isto, porém, é indispensável contar 
com políticas estratégicas de reordenaçào do sistema produtivo, para fa
zer frente aos desafios colocados pela crise mundial e, simultaneamente, 
dar suporte a um novo projeto social.

O PMDB não aceita a falácia contumaz, de que existe uma “contra
dição" entre o “econômico” e o “ social” ; falácia esta que deu origem à 
“teoria do bolo” , de triste memória, de que primeiro ter-se-ia que cuidar 
do crescimento econômico para depois zelar para que seus frutos fossem 
distribuídos. Portanto, embora para efeito de exposição constem do pre
sente documento, como títulos separados, a política econômica e a políti



ca social, isto não deve fazer supor que se concebe essas duas grandes 
áreas de política pública como compartimentos separáveis. É mister reco
nhecer, como ponto de partida, que as políticas públicas são sociais, na 
medida em que, por omissão ou ação, dificultam ou facilitam a realização 
de objetivos de promoção social.

1. A REDISTRIBUIÇÀO DA RENDA COM O OBJETIVO DAS 
POLÍTICAS PÜBLICAS E DE REFORMAS SOCIAIS

A redistribuiçào da renda, enquanto meta fundamental, constitui um 
processo extremamente complexo, envolvendo necessariamente a atuação 
coordenada de políticas públicas e reformas sociais, em vários planos dis
tintos. Desde logo, a questão da distribuição da renda está intimamente 
associada à dinâmica da estrutura produtiva, à evolução dos padrões de 
consumo e à evolução da estrutura de empregos e ocupações.

É preciso reconhecer, de saída, que a redistribuiçào da renda não po
derá ser lograda pura e simplesmente através de uma nova política sala
rial, por mais “justa” e “ indexada” que esteja contra a erosão inflacio
nária do poder de compra dos assalariados. Muito embora a política sala
rial seja um elemento fundamental de uma estratégia de redistribuiçào de 
renda, ela não pode dar conta de vários outros aspectos, tais como: a qua
lidade e adequação do abastecimento alimentar urbano, o controle dos 
preços e da diferenciação dos produtos industriais de ampla demanda po
pular, a incidência tributária, as condições de crédito ao consumidor e do 
financiamento habitacional, as condições da vida rural, as condições de 
oferta dos serviços urbanos fundamentais, de saúde, de educação, enfim, 
de todo um conjunto de elementos que definem a qualidade do “ padrão- 
de-vida” nas sociedades modernas. Este conjunto de condições responde, 
por sua vez, a distintas áreas de política pública que, em formas e prazos 
diferentes, poderão contribuir para a melhoria firme e progressiva da dis
tribuição da renda e da riqueza. Por último, mas não menos importante 
para a distribuição da renda, é a implementação de uma Política de Em
prego que crie novas funções e postos de trabalho, com redução gradativa 
(a médio e longo prazos) da jornada de trabalho, de modo compatível 
com a tendência à terciarização e com as grandes transformações técnicas 
que o futuro certamente nos reserva, com notáveis incrementos de produ
tividade, associados à difusão de métodos cibernéticos de automação e in
formática.

A possibilidade, pois, de que os objetivos redistributivos de rende e 
da riqueza se farão valer depende de que todas as políticas econômicas c 
sociais estejam submetidas a estes objetivos, de maneira deliberada, cc.



sistente e explícita. Mais ainda, a consecução destes objetivos e a eficácia 
das políticas públicas dependem, também, da remoção de obstáculos ins
titucionais, para viabilizar meios mais rápidos de distribuição da riqueza. 
Requer, por isso, reformas sociais e outras mudanças de natureza institu
cional, tais como a reforma da legislação trabalhista, reforma agrária e 
fundiária, reforma tributária, etc.

Ao reconhecer estas exigências, o PMDB, conforme está claro nos 
itens que se seguem, referentes à estratégia de desenvolvimento social e de 
política econômica, subordina toda a condução das políticas públicas à 
promoção dos setores majoritários da população, constituídos pelos tra
balhadores, assalariados e populações de baixa renda, hoje marginaliza
dos dos frutos do progresso econômico nacional.

A única garantia, porém, de que o processo de desenvolvimento 
avance de forma substantiva reside na participação permanente e organi
zada do povo nas decisões. A democratização do Estado constitui o único 
caminho adequado para colocar, definitivamente, a política econômica e 
social a serviço dos interesses da sociedade. Este é o caminho para conju
gar o desenvolvimento econômico com a justiça social. Só com a DEM O
CRACIA haverá DISTRIBUIÇÃO MAIS JUSTA DA RENDA!

O desenvolvimento com democracia e participação significa a garan
tia de um nível mínimo de renda, de habitação, de educação, saúde, lazer. 
Não pode haver verdadeira democracia fundada na desigualdade opressi
va, na persistência e ampliação da pobreza, na exclusão prática de imen
sos contingentes de seres humanos da cidadania e dos frutos do progresso 
material e espiritual do País.

A consecução deste objetivo não pode basear-se em propostas utópi
cas e demagógicas. PROPÕE-SE, AQUI, UM CONJUNTO ARTICU
LADO E EXEQÜÍVEL DE POLÍTICAS SOCIAIS, BASEADO NUM 
E L E N C O  C O M P A T Í V E L ,  C O N S I S T E N T E  E N Ã O -  
INFLACIONÁRIO DE POLlTICAS ECONÔMICAS E REFORMAS 
INSTITUCIONAIS.

Posto que a redistribuição da renda e da riqueza é o objetivo central 
da nova estratégia de desenvolvimento social aqui proposta, é necessário 
delinear as linhas gerais de articulação entre as principais políticas públi
cas e reformas necessárias à sua consecução.

O processo de redistribuição da renda deve fundar-se em 6 pilares bá
sicos, alinhados a seguir:

1? — em Reformas Institucionais e Sociais, notadamente de reforma 
da legislação trabalhista, reforma agrária, reforma fundiária (urbana e ru



ral) e de reformas econômico-instrumentais, como as reformas tributária 
e financeira;

29 — em uma Nova Política Salarial, Previdenciária e em Medidas Re
lativas à Estabilidade no Emprego;

3? — em um Programa de Políticas Sociais de Longo Alcance;

4? — em Políticas de Reordenação do Espaço Regional, Urbano e do 
Meio Ambiente;

59 — numa Estratégia de Reordenação do Sistema Produtivo, que se
guie pelo critério da redistribuição da renda e da democratização das 
oportunidades;

69 — numa Política de Emprego que' sintetize o conteúdo social do 
conjunto de novas políticas públicas acima relacionadas.

1.1. O SENTIDO DAS REFORMAS SOCIAIS, INSTITUCIONAIS E 
INSTRUMENTAIS PARA A DISTRIBUIÇÃO DA RENDA E DA 
RIQUEZA

a) Reforma da Legislação Trabalhista

O objetivo fundamental de reformar a legislação trabalhista, confor
me o desejo dos trabalhadores, expresso na I Conferência das Classes Tra
balhadoras (I CONCLAT), é constituir um sistema sindical livre, autôno
mo. O princípio da autonomia sindical implica extingüir a tutela do Esta
do sobre a organização sindical e sobre as relações entre patrões e empre
gados. Os resquícios de corporativismo, que impregnam a legislação tra
balhista, facilitam a manipulação autoritária dos sindicatos, através da 
vinculação financeira, da possibilidade de intervenção e de outros meca
nismos de dependência.

A Consolidação das Leis do Trabalho — CLT — permanece até hoje 
comprometida por estes vícios que precisam ser definitivamente extirpa
dos da legislação, e que impedem que os trabalhadores possam se organi
zar livremente para defenderem seus interesses. Coloca-se, pois, como 
uma das justas aspirações da classe trabalhadora a elaboração de um 
novo Código de Trabalho que garanta a liberdade e a autonomia sindicais 
e que revise, em profundidade, os direitos sociais básicos dos trabalhado
res, visando assegurá-los efetivamente.

É necessário, entretanto, que a elaboração de um novo Código de 
Trabalho seja precedida de ampla discussão por parte da sociedade e prin
cipalmente dos trabalhadores. Esta reforma deve garantir juridicamente



os direitos mínimos dos trabalhadores e delinear claramente as atri
buições e responsabilidades do Estado para evitar qualquer possibilidade 
de subordinação das organizações sindicais. Um campo importante de 
ação direta do Estado consiste, por exemplo, na garantia de um nível 
mínimo de remuneração ao trabalho — através do salário mínimo que 
permita um padrão de vida condigno ao trabalhador e sua família.

O objetivo central da realização da reforma na legislação trabalhista 
é o de fortalecer o conjunto das organizações representativas dos traba
lhadores urbanos e rurais. Sintonizado com a luta dos trabalhadores nesta 
direção, o PMDB sempre bateu-se pela liberdade sindical, pela plena res
tauração do direito de greve e pela possibilidade de que seja estruturada 
uma organização central dos trabalhadores, com a constituição da Cen
tral Ünica, como foi resolvido ano passado na I CONCLAT.

O fortalecimento do sistema sindical, com liberdade e autonomia, 
com poder efetivo de negociação e recurso legítimo à greve para garantia 
de salários reais crescentes e novas conquistas sociais, constitui a única for
ma de assegurar a distribuição dos benefícios do progresso material às 
classes assalariadas, simultaneamente ao crescimento da produtividade e 
acumulação da riqueza social.

b) Reforma Agrária e Fundiária (rural e urbana) '

A reforma agrária significa uma completa reorganização da^vida ru
ral com o objetivo de assegurar acesso à terra, ocupação produtiva, renda 
e condições dignas de vida à população do campo. Significa o fortaleci
mento e a liberdade de organização dos produtores e trabalhadores para 
que o Estatuto da Terra venha a ser efetivamente im plantado, garantindo 
o acesso à terra, a regularização da situação dos verdadeiros posseiros e a 
reordenação do sistema agrícola, de forma adequada às características re
gionais, com o objetivo de criar uma agricultura eficiente, com produtivi
dade crescente e uma população rural próspera e livre. A reforma agrária 
representa, portanto, a síntese de um complexo de medidas e políticas en
volvendo quase todas as áreas de políticas públicas. Não é possível uma 
reforma agrária sem uma política agrícola eficaz, sem que haja inter
venção na comercialização dos produtos, sem que hajam estradas, silos, 
assistência técnica, crédito adequado, apoio às cooperativas dos pequenos 
e médios produtores, financiamento de longo prazo para as imobilizações, 
garantia real de preços, seguro abrangente, educação, previdência, sanea
mento, saúde, etc* Tal é a complexidade da reforma agrária que merece 
ser tratada em seção especial, adjunta à parte relativa à política agrícola 
na III parte deste documento.



A reforma fundiária rural, por sua vez, é uma pré-condição para a 
verdadeira reforma agrária. Ela implica na criação urgente de mecanismos 
legais rápidos e justos para assegurar a posse da terra e o acesso à proprie
dade aos que nela trabalhem, de forma a permitir que dezenas de milhões 
de brasileiros que vivem marginalizados no campo possam participar dos 
frutos do seu próprio trabalho e venham integrar-se na sociedade brasilei
ra como cidadãos plenos.

A reforma fundiária urbana, por outro lado, é também uma pré- 
condição para viabilizar uma verdadeira política de desenvolvimento ur
bano, que reordene as condições de vida nas cidades, assegurando o direi
to ã moradia e a serviços públicos minimamente decentes. A terra não 
pode ser uma reserva especulativa de valor para o seu proprietário e sim 
instrumento de trabalho produtivo no campo. Tampouco pode ser utiliza
da como ativo para valorização especulativa de capitais nas áreas urba
nas, marginalizando milhões de brasileiros do direito à vida e habitações 
condignas.

c) Reformas Tributárias e Financeira e Utilização dos Fundos Sociais

A reforma tributária visa corrigir a dramática regressividade existen
te em nosso sistema fiscal, onde as classes de baixa renda pagam propor
cionalmente muito mais impostos que as classes de alta renda. Além disso, 
a reforma tributária visa implantar uma significativa desconcentração fis
cal em favor dos Municípios e Estados da Federação para que possam en
frentar os problemas locais e regionais, que dizem respeito diretamente à 
qualidade de vida das populações desfavorecidas. A sustentação de pro
gramas ampliados de gastos sociais requer novos recursos estáveis, de 
base fiscal, que só poderão ser supridos através de uma reforma de toda a 
sistemática tributária, no sentido de obter formas socialmente equânimes 
de taxação. Para isso, a reforma tributária é indispensável e este documen
to contém, na sua parte III, as diretrizes de uma proposta específica neste 
sentido.

A reforma financeira também está intimamente relacionada à redis
tribuição da renda na medida em que a democratização do crédito consti
tui um avanço indispensável para criar condições de acesso das classes de 
baixa renda aos bens de consumo duráveis e à habitação assim como para 
viabilizar o desenvolvimento da pequena produção rural e urbana.

A regulamentação do crédito ao consumidor deve ser efetuada, com 
taxas de juros baixas, prazos e prestações adequados aos orçamentos fa
miliares das classes de baixa renda. Além disso, é fundam ental reorientar 
as linhas de crédito de todos os bancos públicos. No que se refere ao Ban
co Nacional da Habitação (BNH) é indispensável a introdução de mu
danças significativas, visando rebaixar as taxas reais de juros para os fi



nanciamentos de baixa-renda, amenizando-as também para o caso das 
classes médias. Esta mudança implica em que o Sistema Financeiro da 
Habitação pratique uma política verdadeiramente diferenciada de juros, 
reservando uma parte dos recursos do sistema voluntário de poupança e 
empréstimo, que opera com recursos das cadernetas de poupança e preci
sa remunerá-los adequadamente, para os financiamentos dirigidos às clas
ses de alta renda. A operação deste sistema certamente requererá um certo 
volume de recursos fiscais a fundo perdido, para que se possa diluir o 
“custo” financeiro dos programas de habitação popular sem risco de des- 
capitalizaçào dos fundos sociais, particularmente do Fundo de Garantia 
de Tempo de Serviço, FGTS, principal sustentáculo do BNH. Além disso, 
é urgente interromper a utilização dos recursos do FGTS para os progra
mas de saneamento. É um absurdo pretender que “empresas” neste setor 
possam produzir “ retornos” para remunerar os fundos sociais (com cor
reção monetária e juros), senão através da cobrança de tarifas extrema
mente elevadas para serviços essenciais como fornecimento de água e es
gotos.

Finalmente, a democratização do crédito passa pela criação de linhas 
de crédito cooperativo e popular, fundamentais para apoiar o processo de 
reforma agrária e para financiar pequenos empreendimentos cooperativos 
urbanos, micro-empresas familiares, etc. Para isso, o Banco do Brasil, os 
bancos regionais e bancos estaduais devem reestruturar as suas linhas 
operacionais no sentido de atender às diretrizes de um plano nacional de 
crédito cooperativo e popular.

Outro aspecto fundamental da reforma financeira prende-se à possi
bilidade de utilização da dívida pública como instrumento de desenvolvi
mento social, suplementando a participação das dotações governamentais 
a fundo perdido, de modo a permitir a expansão da oferta dos bens e ser
viços públicos essenciais, com tarifas acessíveis aos usuários de baixa ren
da. Os aspectos tratados aqui, com relação à reforma financeira, 
prendem-se apenas à democratização do crédito e à utilização social da 
dívida pública. As transformações fundamentais do sistema financeiro, 
para a criação de instrumentos adequados ao financiamento de longo pra
zo para o setor público e para a acumulação produtiva de capital estão 
contidos em seção específica na parte III do presente volume.

1.2. O PAPEL DO CONJUNTO DE POLÍTICAS PÜBLICAS PARA 
A DISTRIBUIÇÃO DA RENDA

Como já  foi observado, a reversão do elevadíssimo grau de concen
tração da renda e da riqueza em nosso país, requer um esforço continuado



e deliberado em que as políticas públicas estejam todas submetidas ao cri
vo dos critérios redistributivos. No que se refere ao seu papel quanto à 
distribuição de renda as políticas públicas podem ser agrupadas em três 
categorias:

1) Políticas sociais clássicas, como a salarial, previdenciária, de 
abastecimento alimentar, saúde, educação, que atuam diretamente sobre 
o atendimento às necessidades básicas da população;

2) Políticas de reordenação do espaço urbano, regional e do meio am
biente, que também afetam diretamente as necessidades básicas da popu
lação, relativas à habitação, saneamento, transportes coletivos, qualidade 
do ar e da água etc., mas que exigem vultosos investimentos em cons
trução ou dependem da execução de planos de reordenação estrutural da 
vida urbana ou rural;

3) finalmente as políticas estratégicas de reordenação do sistema pro
dutivo que devem ajustar-se às prioridades redistributivas de forma a asse
gurar que o padrão de crescimento industrial, que a política agrícola e 
agrária, que o desenvolvimento da mineração, que os ajustamentos do sis
tema de energia e transportes também realizem-se e atuem como fatores 
convergentes de transformação social, no sentido de crescente eqüidade e 
justiça distributiva.

A expansão do gasto público na área das políticas sociais clássicas 
constituem uma exigência mínima de uma sociedade democrática. Da mes
ma forma, as políticas de reordenação do espaço urbano e regional devem 
ser consistentemente mobilizadas no sentido do desenvolvimento social. 
O PMDB propõe ao debate nacional, neste documento, diretrizes funda
mentais para cada uma destas políticas, nos capítulos que se seguem.

Sem uma nora lei salarial que proteja todos os segmentos assalaria
dos (inclusive os funcionários públicos) e faixas de rendimento dos efeitos 
corrosivos da inflação; sem mudanças nos dispositivos do FGTS para ga
rantir a estabilidade do emprego; sem uma reforma da previdência social 
que busque implantar um sistema justo de financiamento e de distribuição 
dos benefícios, favorecendo as classes de baixa renda, não será possível ini
ciar o processo de redistribuição da renda nacional. Além disso, o PMDB 
está consciente de que Programa de Políticas Sociais de Longo Alcance, 
visando atacar, de forma simultânea, todos os problemas sociais de vulto 
como a saúde pública, a educação, o abastecimento alimentar com preços 
acessíveis, a habitação popular, ‘o saneam ento básico, os transportes cole
tivos urbanos, a proteção ao meio ambiente, também não será possível 
dar continuidade à distribuição da renda, em termos substantivos e irre
versíveis.



A urgente implantação deste elenco de políticas de envergadura, de
certo requer um substancial incremento dos gastos sociais nos orçamentos 
e planos governamentais, com a garantia assegurada de prioridade na alo
cação global de recursos através da instituição do planejamento democráti
co, com a participação decisiva do poder legislativo.

Ao mesmo tempo, a alocação específica destes recursos deve ser descen
tralizada e fixada democraticamente, a nível dos Estados e Municípios, 
enquanto que sua implementação deve ser posta sob supervisão de novos or
ganismos de representação dos interesses dos usuários, segmentos profissio
nais e setores assalariados diretamente interessados.

A irreversibilidade de um processo de distribuição de renda teria que 
ser, também, respaldada pela implementação de uma política global de 
emprego que busque articular, em todos os níveis, a conciliação de cri
térios de crescimento máximo da produtividade com a geração de empre
gos em escala adequada ao crescimento da força de trabalho ecnomica- 
mente ativa.

De outro lado, não se pode deixar de ressaltar que a redistribuiçào da 
renda implica, por si mesma, na redução progressiva das desigualdades re
gionais. Redistribuiçào social da renda e riqueza entre as populações das 
diferentes regiões constitui um só e mesmo processo. Por isso, o critério de 
regionalização de todas as políticas públicas deve acompanhar explicita
mente a política de redistribuiçào.

Finalmente, as políticas de reordenação do sistema produtivo devem 
oferecer suporte de médio e longo prazos aos objetivos redistributivistas 
— ao ajustamento estrutural da economia diante da crise mundial deve 
corresponder um processo simultâneo de ajustamento estrutural na esfera 
social, que é o ponto de honra da estratégica alternativa que o PMDB 
propõe ao País.

Propostas e diretrizes para o debate democrático de todas estas polí
ticas são apresentadas nas secções e capítulos seguintes.

2. AS POLÍTICAS SOCIAIS BÁSICAS: EXIGÊNCIAS MÍNIMAS 
DE UMA SOCIEDADE DEMOCRÁTICA

Saúde, educação, abastecimento de bens essenciais, salários reais jus
tos e crescentes, previdência social, estabilidade no emprego são alicerces 
de uma sociedade democrática. A carência destes elementos numa socie
dade como a brasileira, que já alcançou um estágio relativamente avança
do de desenvolvimento das forças produtivas, com um sistema industrial e 
agrícola com amplas potencialidades, resulta da omissão irresponsável do 
poder público — uma vergonha para o País — que pode e deve ser reverti



da e sanada em menos de um decênio, se para tal for implantada uma 
política social firme e continuada.

O PM DB não aceita este estado de coisas — a pobreza absoluta pode 
e dever ser erradicada da face do Brasil e para isso propõe-se o seguinte 
conjunto de políticas e diretrizes sociais.

2.1. UMA NOVA POLÍTICA SALARIAL E O CUSTO DE VIDA

A política salarial do regime autoritário, junto com o brutal aumento 
do custo de vida, especialmente nos últimos anos, piorou, freqüentemente 
de forma insuportável, as condições de vida dos trabalhadores, funcio
nários públicos e das classes médias.

A política antipopular de arrocho salarial baseou-se na degradação 
do salário mínimo, cujo valor real é hoje cerca de 40% inferior ao que vi
gorava em fins dos anos 50 e começo dos anos 60 .0  DIEESE, consideran
do uma família composta de dois adultos e duas crianças, tal como prevê 
a lei de criação do salário mínimo em 1939, estima que o seu valor deveria 
ser, em 1? de maio de 82, de Cr$ 42.197,00 e não apenas os minguados C ri 
16.808,00, como foi fixado pelo reajuste oficial.

Este confisco do salário mínimo teve conseqüências terríveis para as 
classes assalariadas. De fato, o Censo de 1980 demonstrou que 71% da 
força de trabalho no Brasil situa-se na faixa de baixa remuneração, abaixo 
de 3 salários mínimos, sendo que uma porcentagem expressiva está abaixo 
de 2 salários mínimos e muitos não ganham sequer o salário mínimo.

As conseqüências desta política funesta para a distribuição de renda 
são óbvias. Além da perda absoluta do poder de compra do salário míni
mo, a rotatividade dos trabalhadores não-qualificados foi intensificada 
pelos dispositivos facilitados de demissão do FGTS, pois passou a ser 
vantajoso para as empresas, nas épocas de reajuste, trocar uma parte de 
seu pessoal por novos trabalhadores de menor salário, propiciando o re
baixamento de toda a base salarial. A compressão da base dos salários in
duziu, por sua vez, as empresas a estabelecer crescentes diferenciações de 
remuneração, aumentando intensamente os desníveis entre o pessoal qua
lificado e os trabalhadores não-qualificados. Com isso, estas diferenças al
cançaram valores inconcebíveis, mesmo considerando o exemplo de ou
tros países capitalistas.

O PMDB repudia o arrocho dos salários e defende a adoção de uma 
nova política salarial que proteja todos os segmentos e faixas de remune
ração dos efeitos corrosivos da inflação. Defende uma política que possibi
lite a elevação real dos salários de base, a ser induzida pelo aumento real do



salário mínimo. Não se pode, contudo, defender o aumento dos salários 
sem enfrentar, ao mesmo tempo, o problema da alta vertiginosa do custo 
de vida. O PMDB entende que a adoção de uma política antiinflacionária 
eficaz é do maior interesse das classes trabalhadoras, na medida em que 
contenha o ritmo brutal de elevação do custo de vida. Porém, ao contrário 
do receituário ortodoxo, que a prática demonstra estar inteiramente fali
do, sustenta que não é possível combater eficazmente a inflação através da 
recessão.

Pelo contrário, é justamente a recuperação ordenada do crescimento 
econômico que tornará possível controlar a inflação galopante, conforme 
está exposto na proposta de uma política alternativa de curto prazo, na 
parte III deste trabalho, e que recomenda entre outras coisas:

1) a reimposição imediata e rigorosa dos controles de preços, com 
mecanismos antecipatórios de detecção dos aumentos de custo;

2) a adoção de uma política seletiva de crédito, com mecanismos 
penalizadores para as empresas que ultrapassarem os tetos fixados;

3) a adoção de uma política de estímulo da oferta de alimentos e gê
neros industriais básicos, com controle das margens de lucro industriais e 
comerciais;

4) a redução firme e gradativa dos coeficientes de correção mone
tária e queda imediata da taxa de juros.

O governo, ao contrário, acossado pela reaceleração da inflação cor
rente, resultante de uma política econômica desgastada e gerida de forma 
incompetente, ja  planeja abertamente a derrubada da atual lei salarial 
para depois das eleições de novembro. Esta lei, adotada em fins de 1979, 
em função dos crescentes movimentos de luta reivindicatória dos traba
lhadores através de seus sindicatos, introduziu algumas melhorias em re
lação à situação passada, sem contudo assegurar ganhos fundamentais. O 
seu aspecto mais positivo, sem dúvida, foi o da semestralidade do reajuste, 
pois com a forte aceleração da inflação a deterioração dos salários teria 
sido ainda mais violenta, se fosse mantido o reajuste anual.

O reajuste semestral, contudo, não elevou o poder de compra dos sa
lários, pois os preços cresceram ainda mais rapidamente do que no passa
do. Os aumentos do custo de vida passaram a ser da ordem de 90 a 110% 
ao ano. Isto significa que os salários são corroídos em velocidade duas ve
zes mais rápida do que quando a inflação era de 40 ou 50% ao ano. Por
tanto, os reajustes tornaram-se mais freqüentes mas, em compensação, os 
salários foram perdendo o seu valor muito mais rapidamente.

A política conservadora deseja, porém, remover a semestralidade an
tes que a inflação caia e sem qualquer garantia de que venha a cair. Que



rem que o peso da sua “política” contra a inflação recaia inteiramente 
sobre os trabalhadores. A intenção é de substituir os reajustes semestrais 
com base no IN PC por ajustes muito menores, com base na inflação “pro
jetada” pelo governo. O PMDB denuncia esta manobra traiçoeira contra 
a classe trabalhadora, que já vem pagando um preço elevado demais pela 
atual política inepta e perigosa de recessão.

O PMDB propõe a substituição de toda esta “ política” econômica 
por outra, que conte com o apoio das classes assalariadas, para combater 
eficazmente a alta do custo de vida e que permita estabelecer a unificação 
nacional e a reposição gradativa do poder real de compra do salário míni
mo. Esta reposição deveria ser feita através de reajustes sempre superiores 
à inflação, visando duplicar o seu valor real num prazo o mais curto possí
vel, dentro do que for economicamente viável para o País.

Outra característica indesejável da atual política salarial diz respeito 
à forma como busca “corrigir” as diferenças salariais, cortando abaixo da 
inflação os salários médios e altos e elevando os salários baixos 10% acima 
do aumento do custo de vida (INPC). Contudo, o principal com relação 
aos salários de base não foi tocado: o salário mínimo tem sido reajustado 
apenas de acordo com o aumento do custo de vida. O PMDB, ao con
trário, entende que a elevação real da base salarial, através do aumento do 
salário mínimo acima do INPC, conduziria a uma natural diminuição das 
diferenças salariais atualmente existentes, não sendo necessário o violento 
achatamento dos salários médios e altos, promovidos pela política atual.

Outro aspecto inaceitável da atual política salarial é a exclusão dos 
servidores públicos dos benefícios da semestralidade do reajuste. Um 
imenso contingente de trabalhadores, em geral das camadas médias da 
população, encontra-se assim indefeso ante a brutal elevação do custo de 
vida. Além disso, os reajustes anuais concedidos ao funcionalismo não 
têm igualado a evolução do custo de vida e, para cúmulo, são divididos 
em duas parcelas, agravando ainda mais a perda do poder de compra real 
dos vencimentos. O PMDB defende a ju sta  reivindicação do funcionalis
mo de receber imediatamente reajustes plenos e semestrais.

O PMDB reitera a denúncia contra as intenções do governo de pro
mover uma nova e violenta rodada de arrocho salarial, após as eleições de 
novembro. Esta medida, se for adotada, atingirá brutalmente as classes 
assalariadas e agravará certamente a recessão, pois os setores que produ
zem bens de amplo consumo popular logo serão afetados negativamente. 
Os trabalhadores devem estar de sobreaviso e preparados para prevenir, 
junto com as oposições, a mais este golpe contra o povo brasileiro.

O PMDB quer promover a descompressão salarial, quer garantir o 
crescimento real dos salários de base e isto só será possível no contexto de



uma nova política econômica, que recupere o crescimento do emprego e 
enfrente eficazmente a carestia de vida. Uma nova política salarial, dentro 
da alternativa de política econômica, teria um importante efeito positivo 
sobre a recuperação da produção e o emprego. De fato, amplos setores da 
indústria, da agricultura e dos serviços serão beneficiados pela maior de
manda proveniente do aumento de renda dos trabalhadores. Cabe às polí
ticas industrial e agrícola garantir a maior produção necessária para o 
atendimento dessa demanda, evitando a escassez de oferta e prevenindo 
os aumentos de preços.

2.2. ESTABILIDADE NO EM PREGO E CONDIÇÕES DE TRA
BALHO

A política de arrocho salarial, com a queda real dos salários de base, 
foi em grande parte realizada através do mecanismo da rotatividade da 
mão-de-obra. A criação do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço 
(FGTS), em 1967, com mecanismo bastante cômodo de demissão sem jus
ta causa, permitiu que as empresas intensificassem fortemente as dispen
sas dos trabalhadores pouco antes das datas-base dos dissídios. A facilida
de em dispensar os empregados tornou vantajoso para as empresas demi
tir uma boa parte de seus trabalhadores, trocando-os por outros, com sa
lários mais baixos, e eximindo-se, assim, de ter que conceder plenamente 
até mesmo os aumentos oficiais. Este mecanismo perverso e altamente in
justo deve ser imediatamente interrompido para que seja possível estabe
lecer a estabilidade.

A estabilidade no emprego é uma das mais justas aspirações dos tra
balhadores brasileiros. Mesmo antes da instituição do FGTS a situação 
era bastante insatisfatória pois a mesma era alcançada som ente após 10 
anos de serviço. É preciso estabelecer uma legislação que assegure a ver
dadeira estabilidade, que não é incompatível com o Fundo de Garantia. 
Trata-se, portanto, de suprimir os dispositivos do FGTS que facilitam a 
dispensa injustificada, substituindo-os por outros que, ao contrário, a di
ficultem.

Um outro aspecto extremamente relevante de uma nova política tra
balhista diz respeito ao atual descaso e omissão com relação às condições 
de trabalho. A falta de regulação e fiscalização das condições da salubri- 
dade e periculosidade do trabalho, a incúria com relação à segurança, tem 
redundado em níveis altíssimos, pelos padrões internacionais, de aciden
tes de trabalho de doenças induzidas. Por isso, é absolutamente necessário 
e inadiável a implantação de normas de salubridade e segurança das con
dições de trabalho, com a participação dos Sindicatos na sua fiscalização, 
através dos delegados ou comissões de fábrica.



2.3. REFORMA E NOVA POLlTICA PARA A PREVIDÊNCIA 
SOCIAL

É hoje patente que o sistema previdenciário brasileiro vive uma grave 
crise. Esta é mais uma manifestação da crise geral decorrente dos longos 
anos de arbítrio, agravada de forma intolerável, recentemente, pela políti
ca econômica recessiva e anti-social. A crise previdenciária é resultado da 
associação de problemas estruturais da própria Previdência (desapercebi
dos, antes, pela incompetência do governo e pela inexistência de controle 
social sobre suas atividades), com os efeitos da recessão econômica que 
provoca, via desemprego, queda das contribuições previdenciárias. Fator 
adicional de agravamento ê a diminuição das transferências da União 
para o sistema.

A resposta dada pelo governo a essa crise foi digna de seu passado 
consistente de atos de discriminação contra a classe trabalhadora. Assim, 
coube outra vez aos trabalhadores e aos aposentados o ônus de pagar a 
conta dos descalabros do Governo, através do Decreto-lei n? 1.910/81, 
que aumentou contribuições e instituiu desconto sobre proventos de apo
sentados e pensionistas. Estas medidas não eram necessárias, já que havia 
alternativa para aumentar os recursos previdenciários sem penalizar aque
les que já são oprimidos pelo sistema econômico como um todo. Assim, 
exigiu-se maior contribuição dos trabalhadores, três meses depois do Pre
sidente da República, de público, na televisão, “ repelir” tal solução. E 
pior, por se tratar de providência apressada de curto alcance, não foram 
afetadas as causas da crise previdenciária que continua carente de so
lução.

Não foi, como sempre, por desconhecimento que o governo deixou 
de resolver a crise, mas porque isto exige disposição política para atacar as 
causas verdadeiras, e apoio para contrariar interesses minoritários na so
ciedade, mas dominantes no poder e no PDS.

Do ponto de vista do PMDB, antes de mais nada, é necessário refletir 
sobre a natureza e a função social da Previdência, através de ampla dis
cussão, de modo que as reformulações a serem introduzidas sejam decor
rência lógica do papel que a sociedade, pelos seus interesses majoritários, 
quer reservar à Previdência na política social de um governo democrático.

Assim, há que se determinar as prioridades da Previdência Social tan
to em termos da população a ser mais beneficiada, quanto da amplitude 
dos riscos a serem cobertos.

A natureza de proteção social do seguro estatal deve levar a sua ad
ministração à extrema parcimônia e rigor no uso dos recuros, já  que o seu



financiamento é responsabilidade de toda a sociedade, onde por solidarie
dade, os trabalhadores ativos respondem pela sobrevivência digna dos 
inativos e/ou seus dependentes. Conseqüentemente, o seguro social deve 
ter prioridades claras.

No que concerne à população a ser mais beneficiada, a Previdência 
Social há que dar ênfase aos trabalhadores de baixa renda, por serem estes 
e seus familiares os mais expostos aos riscos que o seguro social visa 
cobrir. Tal prioridade traduz-se, nos lados das contribuições, pela busca 
de critérios que onerem menos aos trabalhadores mais pobres e, no lado 
da estrutura de benefícios, fazendo-a convergir, primordialmente, para o 
atendimento às necessidades básicas dos grupos mais carentes.

Já quanto a amplitude dos benefícios, é decorrência do princípio an
terior de que, prioritariamente, a Previdência Social concentre recursos no 
atendimento aos riscos básicos que podem atingir o trabalhador e sua 
família. Estes riscos básicos são morte, invalidez, velhice, doença e aciden
te do trabalho. A dispersão de recursos em outras áreas de benefícios deve 
ser subordinada ao atendimento razoável desses riscos e à prioridade an
tes exposta — atendimento às famílias de baixa renda.

A obediência a tais definições devem orientar as propostas de refor
ma previdenciária nas áreas específicas, a saber:

/. Benefícios em dinheiro

A estrutura dos benefícios em dinheiro que compreende aposentado
rias, pensões, auxílios, etc, dada a sua magnitude (corresponde a cerca de 
65% da despesa total da Previdência), precisa ser questionada amplamen
te, à luz dos critérios antes expostos.

É certamente possível aumentar o grau de progressividade e portan
to, de justiça social, na despesa com esses benefícios. Isto pode ser obtido 
através de modificações na sua concessão, tanto para restringir o acesso a 
alguns benefícios, quanto para ampliar o valor dos benefícios pagos a se
gurados mais desfavorecidos. É indiscutivelmente urgente, por exemplo, 
melhorar o padrão de rendimentos dos aposentados por invalidez. Por 
outro lado, não há razão para que se pague o salário-família e auxílio- 
natalidade aos assalariados de alta renda.

Outro aspecto essencial a reformular é o atendimento aos trabalha
dores rurais, hoje prestado em caráter precário. A extensão de benefícios 
essenciais, como o auxílio doença, é indispensável para assegurar um regi
m e p re v id e n c iá r io  ru ra l m a is  ju s to  e d e m o c rá tic o , re fo rç a n d o -se , p a r a  is-
to, o seu esquema de financiamento.



2. Assistência Médica
A assistência médica da Previdência Social tem que passar por com

pleta reformulação, com ênfase nos seguintes aspectos:

a) integração institucional e de atividades com o Ministério da Saúde 
de modo a garantir prioridade às necessidades básicas de saúde da popu
lação, destacando-se controle de endemias, saneamento básico, assistên
cia matemo-infantil, nutrição e outros programas de prevenção;

b) reformulação incisiva das relações com o setor hospitalar privado 
de modo a garantir a efetivação das prioridades, impedir o desperdício de 
recursos e coibir vigorosamente a corrupção e as fraudes;

c) extinção da discriminação na assistência médica ao trabalhador 
rural e seus dependentes com extensão a estes dos mesmos direitos do tra
balhador urbano;

d) ampliação gradual do sistema em sintonia com a política de saúde 
pública, com o aporte crescente de recursos orçamentários de modo a es
tender o atendimento a toda a população, independente de filiação previ- 
dênciária.

3. Financiamento

O financiamento atual da Previdência Social padece de dois defeitos 
fundamentais: de um lado é injusto socialmente porque onera mais o tra
balhador pobre do que aos demais; de outro lado, por ser quase exclusiva
mente baseado em contribuições sobre salários, representa desestímulo a 
absorção de mão-de-obra, por penalizar as empresas que empregam mais 
por unidade de produção. Com vista à superação desses defeitos propõe- 
se o estudo cuidadoso de alternativas de financiamento, dentro das se
guintes diretrizes:

a) conversão parcial das contribuições de responsabilidade dos em
pregados para outras bases de financiamento, tais como: 1. contribuição 
sobre o valor adicionado em esquema progressivo de incidência; e 2. con
tribuição adicional sobre a renda, especialmente renda de capital;

b) supressão do teto de contribuições sem aumento do teto de benefí
cios de modo a tornar o sistema mais progressivo;

c) supressão das contribuições dos aposentados e pensionistas, insti
tuídas pelo D.L. 1.910/81.

4. Reformulação institucional

Do ponto de vista institucional e administrativo a Previdência Social 
chegou à situação calamitosa de hoje devido aos seguintes problemas; em 
primeiro lugar, a dominância de interesses eleitorais sobre a impessoalida



de e racionalidade, que deve caracterizar a gestão pública, acarretou ina
creditável incompetência administrativa; inexistência de quadros técnicos 
com mínimo de estabilidade; e omissão frente à fraudes e abusos. Em se
gundo lugar a ampliação não planejada das atividades da Previdência sem 
a cobertura financeira e administrativa correspondente levou o sistema ao 
descontrole e desperdício de recursos. Tal situação é agravada pela inexis
tência de controle externo sobre a gestão previdenciária, salvo o do Tribu
nal de Contas da União, que é demasiadamente formal e demorado.

Assim, no plano institucional propõe-se:

a) A instituição de mecanismos eficazes de controle social sobre a 
administração previdenciária, com especial menção para a criação, nos 
níveis nacional, estadual e local, de órgãos de controle, com representação 
de sindicatos de empregados e empregadores, do governo local e federal 
para supervisionar as atividades da Previdência Social. Deve-se cuidar, entre
tanto, de assegurar rotatividade e efetivo papel dos sindicatos nestes 
órgãos para evitar repetir a absorção clientelística dos representantes, 
ocorrida no passado.

b) medidas para dotar a Previdência Social de quadros administrati
vos com independência de influência político-eleitoral;

c) clara separação de funções do seguro social, assistência social e as
sistência médica, com fontes de financiamento próprios e independentes.

2.4. POLÍTICA DE SAÜDE

A situação de saúde da população brasileira é inaceitável. Mantêm- 
se, em nível alarmente, certas condições que de há muito poderiam ter 
sido superadas. É o caso da persistência em caráter endêmico de doenças 
como a tuberculose, malária, chagas, hanseniáse; a elevada incidência de 
doenças evitáveis por agentes imunizantes (sarampo, difteria, poliomieli- 
te, tétano, etc) e a manutenção de altas taxas de mortalidade infantil. A 
par destes problemas, vem aumentando progressivamente a ocorrência 
das doenças crônico-degenerativas (cardiovasculares, neoplásicas, men
tais, etc), acidentes de trânsito, doenças profissionais e acidentes do traba
lho, estes últimos eventos decorrentes das más condições de trabalho a 
que está submetida parcela apreciável da população.

Este quadro extremamente insatisfatório apresenta como uma de 
suas características fundamentais a desigualdade com que a morbidade se 
distribui, segundo as diversas camadas ou estratos sociais, o que se expres
sa pelos grandes diferenciais de risco de adoecer e morrer. A título de 
exemplo, para cada 1.000 crianças nascidas vivas de famílias com renda 
acima de 5 salários mínimos mensais, 70 morrem antes de completar os 5



anos de idade, número que se eleva para 174 no caso de crianças nascidas 
de famílias com renda mensal inferior a 5 salários mínimos.

Não é possível se elevar consistentemente o nível de saúde da população 
sem uma política salarial justa, sem condições adequadas de moradia e tra
balho; sem um nível de nutrição satisfatório, sem saneamento, sem transpor
tes coletivos urbanos, sem defesa do meio ambiente. Em síntese, sem con
dições de vida e trabalho dignas, é inútil pretender resolver o problema atra
vés da ação específica do setor saúde.

Apesar disso, os serviços de saúde têm um papel complementar mui
to importante. Não obstante, em nosso País, eles apresentam sérias defi
ciências.

Uma grande parcela da população não tem acesso a qualquer tipo de 
serviço de saúde, seja pela ausência desses serviços, como é o caso das zo
nas rurais e pequenas cidades, seja por impedimento legal ao atendimento 
desse direito, caso dos desempregados das grandes cidades e seus depen
dentes.

Os trabalhadores vinculados à Previdência Social, apesar de terem 
esse direito, enfrentam grandes dificuldades, como:

— as filas intermináveis para qualquer atendimento, com a perda de 
dias de trabalho pelos trabalhadores ou causando transtornos da vida do
méstica de seus familiares para receberem atendimentos simples;

— longo tempo de espera para conseguir um atendimento especiali
zado ou até mesmo para internação hospitalar;

— atendimento sumário e de baixa qualidade que determina voltas 
repetidas aos ambulatórios;

— impossibilidade de adquirir os medicamentos pelos seus preços 
proibitivos e falhas na distribuição oficial de medicamentos que inutili
zam a receita conseguida duras penas;

— mascaramento da ocorrência de doenças e acidentes de trabalho, o 
que não só afeta a saúde dos trabalhadores como também os prejudica em 
seus direitos aos benefícios e indenizações.

Enquanto isso o governo, demagogicamente, inaugura serviços fa
dados a não funcionarem, adota medidas casuísticas de pequena repercus
são e realiza campanhas publicitárias, mais preocupado com a propagan
da do que com a vacinação que, por seu caráter episódico, não protege 
realmente a população vulnerável.

A quantidade e a qualidade dos serviços são inadequados às necessi
dades crescentes da população. Em vez de serviços mais simples e acessí
veis, voltados aos principais problemas que afetam a saúde dos brasilei



ros, temos visto uma multiplicação de serviços tecnicamente sofisticados, 
de alto custo e acessíveis apenas a uma parcela privilegiada da população.

Os serviços existentes são mal distribuídos, discriminando por isso a 
clientela das classes mais pobres com relação às mais ricas. Adicionalmen
te há grandes desigualdades na distribuição dos serviços entre cidade e 
campo e entre as regiões do País.

Os serviços públicos apresentam grande ociosidade. Além disso, sua ca
pacidade de resolver problemas é reduzida, pelo treinamento inadequado e 
deficiente do pessoal, pelas insuficiências de quadros técnicos, pela falta de 
equipamentos, de material de consumo e de verbas de custeio. Acrescente-se 
a isto o fato desses serviços estarem pulverizados sob a responsabilidade de 
múltiplas instituições que se desencontram em sua operação e superpõe seus 
programas e unidades, consumindo grande parte das verbas no custeio de 
máquinas administrativas onerosas e ineficientes.

Várias razões podem ser apontadas para explicar este quadro. Em 
primeiro lugar, o País gasta pouco e mal com seus serviços de saúde. Gasta 
pouco em relação a outros países, de igual nível de desenvolvimento, e gasta 
mal ao não dar a necessária ênfase às medidas de caráter preventivo.

Com efeito, o governo atribui ao setor privado médico-hospitalar 
grande parte dos serviços de atendimento à população, remunerando-os 
com recursos públicos. Entretanto, apesar de ser o maior comprador des
ses serviços, o governo não busca salvaguardar os interesses do povo. Ao 
contrário, os grandes beneficiários são os empresários e uma reduzida mi
noria de profissionais pouco escrupulosos, que fazem da atividade 
médico-hospitalar uma mera fonte de lucros fáceis. De fato, distorções na 
prestação de serviços pela empresa privada de medicina tem sido freqüen
tem ente denunciadas e com provadas, sendo as mais comuns: a) realização 
de atos médicos desnecessários e onerosos, quando a remuneração é feita 
por “unidades de serviço” ; e, b) omissão na execução de procedimentos 
necessários, quando os pagamentos prevêem a cobertura de clientela es
pecífica e são calculados de forma global.

Nossos pesquisadores são pouco estimulados a buscar resposta para 
nossos problemas prioritários. Ao invés disso, são forçados a consumir 
sua capacidade científica na procura de soluções para questões alieníge
nas. E as camadas mais pobres da população tornam-se, nos nossos hospi
tais e laboratórios, cobaias humanas para o teste arriscado de produtos 
desconhecidos, impingidos pelas multinacionais.

Assistimos tam bém  a crescente desnacionalização da indústria far
macêutica nacional aniquilada ou absorvida por grandes empresas estran
geiras. Este setor opera com notório desperdício social, diversificando ex
cessivamente os seus produtos por m otivos comerciais, enquanto  o gover



no se omite do controle da qualidade e na coibição dos abusos da indús
tria de medicamentos. A Central de Medicamentos (CEME), órgão esta
tal, terminou por desempenhar a tarefa medíocre de adquirir produtos 
dos laboratórios privados, abandonando os objetivos de baratear os cus
tos dos remédios mais consumidos e desenvolver a pesquisa e a produção 
nacional de medicamentos.

Soma-se a tudo isto o fato dos trabalhadores de saúde enfrentarem 
condições de trabalho precárias e estarem, na sua quase totalidade, priva
dos de remuneração condizente com um nível de sobrevivência digna, que 
não os obriguem a trabalhar dobrado e a fazer “ bicos” .

Em suma, todas estas razões convergem para apontar o problema prin
cipal dos serviços de saúde do Brasil: eles não estão voltados para os inte
resses e necessidades da maioria da população. Isto se deve ao processo de 
alijamento, acentuado nos últimos anos, da maioria da população na defi
nição e no controle das políticas de saúde.

DIRETRIZES PARA UMA NOVA POLÍTICA NACIONAL DE 
SAÜDE

A nova política nacional de saúde deve ter como objetivos essenciais;

— acesso igualitário aos serviços de saúde para toda a população que 
deles necessite, independentemente de sua condição econômica e social ou 
filiação previdenciária;

— ampliação da cobertura e melhoria da qualidade assistencial;

Para o alcance desses objetivos, consideram-se requisitos indispensá
veis:

— participação direta das comunidades e da sociedade, através de 
seus organismos representativos, especialmente no planejamento da polí
tica e controle do desempenho dos serviços;

— reorganização do sistema de saúde e reorientação de suas priori
dades, com ênfase nas medidas preventivas, tais como vacinações, contro
le de endemias, etc;

— descentralização executiva, decisória e financeira como forma de 
tornar mais permeáveis as instituições às influências das comunidades de 
usuários.

Principais medidas
— participação dos sindicatos, organizações populares, médicos e 

demais profissionais de saúde em suas instâncias nacional, regional e local 
na definição da política e no controle do desempenho dos serviços, de for



ma a canalizar e a potencializar a pressão dos diversos segmentos da so
ciedade por uma política que represente seus interesses;

— expansão da oferta de serviços de saúde para as áreas mais caren
tes (periferia urbana e interior do país) adequando a organização desses 
serviços às necessidades de população e enfatizando a prestação de ser
viços básicos e a ocupação da capacidade ociosa do setor público;

— reorganização institucional unificando os recursos e ações de saú
de desenvolvidos pelo Governo Federal, tendo como ponto central a des
vinculação do INAMPS da órbita do SINPAS e seu engajamento à nova 
política global sob a coordenação do Ministério da Saúde;

— constituição de um Fundo Nacional de Saúde destinado a finan
ciar a política de saúde nos termos acima colocados, composto por um 
percentual dos recursos previdenciários e de dotações orçamentárias da 
União de forma a elevar substancialmente os gastos estatais diretos em 
saúde;

— consolidação e fixação de prioridades na alocação dos recursos fi
nanceiros, a ser realizada por intermédio de Conselho representativo dos 
diferentes segmentos sociais, coordenado a nível nacional pelo Ministério 
da Saúde e a nível regional e local pelas Secretarias Estaduais e Munici
pais de Saúde.

— compatibilização entre o programa de trabalho a ser desenvolvido 
pelos Estados e Municípios e a aplicação descentralizada de recursos fede
rais, segundo critérios de maior justiça tributária e social, dando preferên
cia para o nível municipal na prestação dos serviços básicos de saúde;

— definição das áreas de atuação do setor privado dependente de re
cursos oficiais, revendo: critérios de financiamento subsidiado de sua ex
pansão (Fundo de Assistência Social — FAS, etc); normas de atendimen
to e formas de remuneração que não estimulem a corrupção (super- 
faturamento, falseamento de diagnósticos ou procedimentos) e práticas 
inescrupulosas (realização de procedimentos desnecessários ou contenção 
indiscriminada de atendimento, como forma de auferir maior rendimen
to);

— política de valorização de recursos humanos através de implan
tação de plano de cargos e salários que estimule a prática profissional em 
regime de tempo integral, a ascensão funcional e a educação continuada, 
regularizando, adicionalmente, a situação dos serviços precários e dos re
sidentes;

— política científico-tecnológica e de produção na área de vacinas,
medicamentos e equipamentos, com o objetivo de:

— desenvolver a indústria genuinamente nacional de insumos bási
cos para o setor;



— alcançar a auto-suficiência na produção de medicamentos essen
ciais.

— política de vigilância sanitária de alimentos, medicamentos, sa- 
neantes e defensivos de forma a proteger efetivamente o consumidor;

— política de saúde ocupacional, com ampla participação do traba
lhador na sua formulação e implementação, possibilitando a criação de 
instrumentos eficazes na luta pela melhoria das condições de trabalho.

2.5. POLÍTICA DE EDUCAÇÃO

A situação do nosso sistema educacional é de crise pois acumula 
problemas graves em todos os níveis.

Os programas do MOBRAL têm sido insuficientes e inadequados 
para reduzir os altos índices de analfabetismo no País. Cerca da quarta 
parte da nossa população ainda é praticamente analfabeta. A padroni
zação em larga escala dos conteúdos não atende à diversidade de expe
riências de vida dos trabalhadores e os métodos utilizados não correspon
dem à necessidade pedagógica e ao direito social de sua participação no 
processo educativo.

O sistema pré-escolar no país é altamente deficiente, alcançando par
cela muito reduzida das crianças entre 4 e 6 anos, praticamente excluindo 
os filhos das famílias de baixa renda. A minguada oferta de pré-escolas 
públicas não atende adequadamente às necessidades de alimentação, saú
de e higiene das crianças pobres, e preocupa-se sobretudo em adestrar 
para o 1? grau em vez de visar o desenvolvimento integral da criança.

O ensino de primeiro grau, apesar de um crescimento quantitativo 
em termos absolutos, ainda é insuficiente e precário, especialmente nas re
giões mais pobres. Mantém-se, há muitos anos, as mesmas proporções de 
crianças fora da escola, e elas provêm sobretudo das classes trabalhado
ras. Além disso, e mesmo nas regiões avançadas, os índices de repetência e 
evasão nas primeiras séries são alarmantes.

As crianças pobres são as grandes vítimas reveladas por estas cifras, 
visto que a evasão e a repetência são decorrentes, por um lado, da sua mi
séria e subnutrição e, por outro, da organização, estrutura, currículos e 
métodos da escola de primeiro grau, voltada para as camadas privilegia
das da população. Os critérios sociais atualmente empregados para a es
colha e dosagem dos conteúdos curriculares consideram como anomalia 
— e não como regra — os padrões de rendimento da maioria da popu
lação.



As escolas públicas de primeiro grau são mal equipadas, os prédios 
em geral são mal aproveitados, usualmente precários e deteriorados. A 
merenda escolar, principalmente nas regiões mais pobres da Nação, é in
suficiente e desbalanceada, não atendendo às necessidades dos alunos de 
baixa renda. A situação dos professores é grave não só pela má remune
ração, mas também pela intensa jornada de trabalho, fatores que acarre
tam falta de condições financeiras e de tempo para atender a cursos de re
ciclagem. No magistério da rede pública, onde predomina o sexo femini
no, os salários aviltados resultam de uma política educacional falida e de 
uma política social injusta, que não se preocupa com a discriminação se
xual no mercado de trabalho.

No segundo grau, a falta de recursos humanos adequadamente forma
dos para o ensino, nos termos da reforma educacional (Lei n? 5.692/71), a 
carência de recursos materiais das escolas e o planejamento de um ensino 
profissionalizante desvinculado das aspirações do alunado e das reais ne
cessidades do mercado de trabalho acabaram levando a um sensível rebai
xamento da qualidade da educação neste nível. Falharam os cursos profis
sionalizantes e os currículos foram reformados de maneira inadequada, 
sem a participação do corpo docente, sem levar em consideração as espe- 
cificidades regionais e em prejuízo da necessária formação humaniística.

A privatização resultou em mensalidades elevadíssimas na rede pri
vada, especialmente nos colégios de melhor qualidade, enquanto que o en
sino público deteriorou-se e a oferta de vagas ainda é insuficiente. Tam
bém neste nível os professores recebem salários minguados e não dispõem 
de tempo e oportunidade de aperfeiçoamento.

Diante deste descalabro, o ingresso na universidade continua sendo 
um verdadeiro tormento para aqueles que conseguiram atravessar o funil 
do sistema educacional brasileiro. Tornou-se cada vez mais indispensável 
a freqüência aos famosos “cursinhos” , que denunciam a insuficiência e a 
má qualidade da educação oferecida ao longo do sistema educacional e a 
desesperada competição por vagas nas melhores universidades. Mais uma 
vez aqui se reproduz o fenômeno da desigualdade de oportunidades.

O ensino superior encontra-se, também, em visível estado de crise. A 
rápida criação de vagas (existem cerca de 1 milhão e 500 mil estudantes 
universitários) realizou-se com privatização crescente, resultado das pres
sões sociais pela legítima aspiração de acesso ao nível universitário, do 
descaso do governo para com o ensino público e gratuito e dos subsídios 
por ele concedidos à rede particular, como, por exemplo, através do crédi
to educativo. No bojo desta política educacional proliferaram, no ensino 
privado, os cursos que exigem baixo investimento em instalações, equipa



mentos e corpo docente, freqüentemente assentados numa visão mercantil 
da educação, na qual a meta de reduzir custos e aumentar lucros redun
dou no rebaixamento da qualidade da educação oferecida.

Paradoxalmente, foi sobretudo à rede privada e de ensino pago que 
puderam ter acesso as camadas médias que não logravam ingresso na di
minuta rede pública e gratuita. No afunilamento antidemocrático do sis
tema educacional do País foram sobretudo as camadas privilegiadas que 
vieram ocupar as vagas do ensino gratuito.

O desenvolvimento da educação superior como um todo não tem 
sido suficientemente voltado para as necessidades da maioria da popu
lação nem para os problemas vividos pelo país, tanto ao nível do ensino 
como da pesquisa. Isto é reflexo do autoritarismo do regime, que se mani
festou também nas relações de poder dentro da universidade, onde o cor
po docente e discente está alijado dos processos decisórios, o magistério 
não tem remuneração justa e os alunos não dispõem de condições de estu
do adequadas.

O acesso ao saber, que ainda hoje é privilégio de uma minoria, é con
dição fundamental da democratização da sociedade brasileira. Daí a im
portância atribuída ao papel da educação na construção dessa sociedade, 
que requer algumas condições básicas:

19 — Participação das entidades representativas dos diversos segmen
tos da sociedade civil no processo de elaboração e condução da política 
educacional em todos os seus níveis (municipal, estadual e federal), parti
cularmente daquelas mais estreitamente vinculadas à problemática da 
educação, seja por representarem camadas majoritárias da população, 
seja por possuírem um envolvimento mais direto com o setor (como sindi
catos de trabalhadores e de educadores, associações de docentes dos di
versos graus de ensino, entidades do movimento estudantil e associações 
de educadores).

29 — Elevação substancial da participação dos gastos educacionais 
no orçamento público, inclusive fixando-se o percentual mínimo de 12% 
do Orçamento da União e de 20% dos Orçamentos dos Municípios e Esta
dos e transferindo-se automaticamente os recursos da União.

39 — Instituição de um planejamento educacional democrático e cri
terioso, que se norteie fundamentalmente pela garantia de idênticas opor
tunidades de ingresso, permanência e aproveitamento, no sistema educa
cional, das diferentes camadas e segmentos do povo brasileiro. Os meios 
de comunicação social em geial e a televisão em particular devem fazer 
parte deste planejamento, por constituírem importante veículo de edu
cação não formal.



4? — Revisão ampla do conteúdo e dos métodos da educação — tan
to formal, quanto informal — assim como uma reformulação substantiva 
de seus objetivos e currículos, em interação com a sociedade, para aco
lher, através de formas efetivas de participação, novos valores éticos e so
ciais. No contexto desta revisão deve-se promover a preservação da me
mória nacional e o apoio à cultura popular, garantindo-se o acesso aos re
cursos necessários para a livre expressão da criatividade do povo.

Mediante tais condições será possível promover e executar a profun
da mudança que se faz urgentemente necessária na política educacional 
brasileira, consagrando o ensino gratuito em todos os níveis, e baseando- 
se em:

1. Adoção de uma verdadeira política de alfabetização, para erradi
car efetivamente o analfabetismo, associada ao conjunto das políticas so
ciais aqui propostas e à redistribuiçào da renda. Uma verdadeira política 
de alfabetização exige também uma diversificação dos conteúdos e uma 
mudança nos métodos, de modo a incorporar, no processo educativo, as 
experiências de vida e a participação dos trabalhadores. E esta política só 
é possível na medida em que se elevem os níveis de vida do povo e em que 
a alfabetização seja transformada num instrumento de participação social 
e de exercício pleno da cidadania.

2. Expansão ampla da pré-escola, oferecendo, às crianças de 
famílias de baixa renda, educação adequada, alimentação gratuita e cui
dados de saúde e higiene, com ênfase no atendimento às periferias urba
nas e valendo-se de modelos que visem à criança como um fim de si mes
ma e não seu adestramento para o l9 grau.

3. Forte crescimento do ensino fundamental público para realizar 
verdadeira democratização, atendendo à criança brasileira, mediante:

a) Destinação de maiores recursos ao 1’ grau a fim de garantir, para 
todas as crianças, condições de ingresso, permanência e aproveitamento 
na escola até a 8* série.

b) Redefinição da organização, estrutura e currículos da escola básica 
de oito anos, com ênfase na revisão dos critérios sociais para a escolha e 
dosagem dos conteúdos curriculares, tornando-os compatíveis com as si
tuações de vida e as condições de aprendizagem da maioria da população.

c) Estímulo a experiências alternativas de ensino de 1? grau, conduzi
das pelas populações de baixa renda e pelas classes trabalhadoras, através 
de seus organismos representativos como sindicatos, associações de bairro 
e centros comunitários.

d) Adoção de critérios regionais, compensatórios para com os mu
nicípios mais carentes, especialmente nas áreas rurais.



4. Expansão do ensino público de 2? grau, reformulando sua orga- 
lização e funcionamento, tornando-se opcional a profissionalização e 
lando-se ênfase a uma formação geral voltada para a realidade brasileira.

5. Ampliação e democratização do  ensino superior público, me
liante:

a) Expansão das oportunidades de ensino público e gratuito em subs- 
ituição à utilização de verbas governamentais para subsidiar o crescimen- 
o e a manutenção do ensino privado.

b) Reestruturação da universidade brasileira, tendo em vista (1) 
idequá-la à busca e difusão do saber em geral e sobretudo daquele volta- 
lo para as necessidades da maioria da população brasileira e para um de- 
envolvimento autenticamente nacional e auto-sustentável; (2) promover 
ima democratização interna da gestão das instituições, na qual o corpo 
iocente e discente tenha efetivo acesso e poder decisório; (3) desenvolver e 
mplantar métodos e sistemas que aperfeiçoem a administração universi- 
ária, buscando aumentar a eficiência de sua função educativa, sem perder 
ie vista a meta última de sua democratização.

6 . Adoção de uma política salarial justa para os professores. A 
prioridade do ensino básico implica em melhorar substancialmente os sa- 
ários, bem como as condições de trabalho e estabilidade dos professores 
ie cursos pré-escolares, de primeiro e segundo graus, os quais figuram en- 
re as camadas mais oprimidas pela política salarial do regime autoritário. 
\  remuneração justa e condigna e a estabilidade dos professores e funcio- 
íários das universidades devem ser asseguradas.

7 . Utilização mais intensiva do espaço escolar, tanto para fins espe- 
:ificamente educacionais como para atividades comunitárias do interesse 
ia maioria da população.

O objetivo maior da nova política deve ser o de promover a cons- 
rução de um a educação autenticamente democrática, em todos os níveis 
lo sistema de ensino e nas demais atividades educativas desenvolvidas no 
>aís.

!.6. DIRETRIZES PARA UMA POLlTICA DE ABASTECIMENTO 
POPULAR

A sustentação e aumento real dos salários de base tem como pressu- 
>osto a implementação de uma política de abastecimento popular que as- 
;egure a oferta de uma cesta básica de subsistência, de gêneros alimentí- 
;ios e de produtos industriais de primeira necessidade, para as famílias de 
>aixa-renda. A implantação desta política é condição sine qua non para a



melhoria dos padrões de nutrição, fundamento indispensável a uma ver
dadeira política preventiva de saúde e para a melhoria considerável do 
rendimento escolar das crianças pobres.

O abastecimento popular da forma imaginada pelo PMDB envolve 
necessariamente todo um elenco de medidas. Em primeiro lugar, é funda
mental a adoção de uma nova política agrícola e agrária, que dê priorida
de à produção de alimentos para o mercado interno, conforme a proposta 
apresentada na parte III do presente documento. Esta nova política impli
ca decerto na incisiva intervenção pública na esfera da comercialização 
atacadista e suplementarmente na varejista, além de medidas na área de 
transportes, infra-estrutura de armazenamento e de transformação da 
rede de centrais públicas de abastecimento em verdadeiros instrumentos 
do abastecimento popular. O PMDB repudia e denuncia o plano de priva
tização das centrais públicas de abastecimento (CEASAs) que vem sendo 
posto em prática pelo governo, de modo inteiramente irresponsável. Estas 
centrais já  representavam, na prática, um subsídio implícito aos grandes 
capitais atacadistas que podem utilizar a rede pública através de aluguéis 
cativos, eximindo-se de imobilizar uma parcela maior de capital próprio 
em infra-estrutura de armazenamento.

As medidas relativas à comercialização (vide parte III, sobre a políti
ca agrícola) são, portanto, fundamentais para assegurar que gêneros de 
primeira necessidade cheguem às periferias urbanas e às zonas rurais 
pobres, com preços acessíveis. Entre as medidas específicas para o abaste
cimento popular destacam-se: 1) o apoio público à comercialização direta, 
viabilizando-se a organização cooperativa de pequenos varejistas, com 
planejamento das áreas de mercado de baixa renda a serem atendidas 
prioritariamente; 2) suplementação subsidiada da oferta de determinados 
produtos em fase de alta temporária, por agências públicas de abasteci
mento popular (a serem organizadas pelos Estados da Federação) apoia
das pela mobilização de excedentes de outras regiões ou dos estoques re
guladores públicos, sob a coordenação do Ministério da Agricultura, 
evitando-se a ocorrência tão freqüente de escassez localizada; 3) implan
tação de subsídios temporários diretos para produtos essenciais, aplicados 
de forma a estimular o aumento de sua oferta, dentro das diretrizes gerais 
da política agrícola; 4) a implementação de uma verdadeira política de 
abastecimento popular de gêneros agrícolas requer uma profunda refor
ma de todo o aparato público atualmente existente envolvendo a COBAL 
(Cia. Brasileira de Alimentos), a CIBRAZEM (Cia. Brasileira de Armaze
namento), a SUNAB (Superintendência Nacional do Abastecimento), a 
rede de Centrais de Abastecimento e outros programas específicos de fi
nanciamento existentes para esta área de política pública. O ajustamento 
desta estrutura lerda e ineficiente é indispensável, juntam ente com a



criação de novos mecanismos e agências para a comercialização varejista, 
a  nível estadual, reformulando-se a rede SOMAR para que o abasteci
mento chegue efetivamente às populações de baixa renda, evitando-se, 
por outro lado, que seus benefícios sejam apropriados por setores sociais 
já  privilegiados.

Finalmente, a implantação de controles sobre os preços (margens de 
lucros industrial e de comercialização) através da Secretaria de Abasteci
mento e Preços (SEAP) e sobre a qualidade dos produtos alimentícios in
dustrializados e de outros produtos industriais de subsistência básica deve 
ser efetuado, com a reativação eficiente de agências de proteção do consu
midor. Estes produtos industriais devem ser integrados à política de abas
tecimento popular, fazendo parte da cesta básica de subsistência a ser ga
rantida aos setores de baixa renda.

3. POLÍTICAS DE REORDENAÇÃO DO ESPAÇO E DO MEIO 
AMBIENTE

Desemprego, baixos salários, descalabro das políticas sociais básicas 
constituem um triste quadro, completado por condições desumanas de 
moradia, falta de saneamento, escolas, postos de saúde, tranportes coleti
vos, tanto nas áreas urbanas quanto nas rurais. A ausência de uma políti
ca agrícola e agrária, a utilização da terra (urbana e rural) como ativo de 
especulação, a inexistência de uma política de desenvolvimento regional, a 
incúria com respeito ao meio ambiente transformaram as nossas cidades 
em estuário migratório das crises, enquanto persiste a miséria rural, parti
cularmente nas regiões mais pobres como o Nordeste.

A adoção de um conjunto coerente de políticas sociais básicas e a rea
lização de reformas institucionais não é suficiente para enfrentar o desafio 
de construir uma sociedade mais justa se não forem acompanhadas de 
ajustamentos de caráter estrutural, que reordenem o espaço urbano e re
gional e protejam o meio ambiente, através de políticas públicas de enver
gadura. Nesta secção, propõe-se, ao debate democrático, diretrizes para 
políticas de investimento e reordenação estrutural nestes campos, a médio 
e longo prazos, sem que se omitam, também, propostas de ação imediata 
para aliviar temporariamente a agudeza das carências, enquanto os efeitos 
das políticas de longo alcance não se fizerem sentir.

3.1 Diretrizes para uma Política Urbana

Cotidianamente as populações mais pobres das cidades brasileiras vi
vem problemas relacionados à inadequadação das condições de moradia,



falta de serviços de água, esgotos, galerias públicas e iluminação pública, 
inexistência ou não funcionamento de escolas, postos de saúde, locais 
para lazer, além de várias horas dispendidas em meios de transportes pre
cários e custosos.

Os problemas urbanos são sistematicamente agravados pela ausência 
de qualquer política de desenvolvimento social, pela exacerbação dos flu
xos migratórios que aceleram a taxa de urbanização, em condições mise
ráveis e desfuncionais e, finalmente, pela ausência de uma política de em
prego que seja a síntese de uma verdadeira estratégia social. Aliados a es
tes mecanismos de fundo, outros mecanismos específicos tendem a agra
var cumulativamente as condições de vida nas cidades, especialmente nas 
grandes cidades e metrópoles. A especulação imobiliária sem controle se 
conjuga à concentração dos investimentos públicos nas áreas de alta ren
da, ocupadas pelas elites, que detêm maior poder de pressão sobre o apa
relho de Estado e seus atuais “administradores” , no contexto do regime 
arbitrário.

A verticalização exagerada de certas áreas “ nobres” , aliada à re
tenção especulativa da terra urbana e à expulsão dos pobres para a perife
ria, redundam na utilização irracional do espaço, originando grandes ex
tensões de terrenos vazios que, em nossas cidades, situam-se num nível es
pantoso, entre 40 e 50% do espaço intra-urbano. Como conseqüência, 
verifica-se um exagerado adensamento da população nas áreas melhor do
tadas de serviços urbanos, provocando a saturação recorrente de sua ca
pacidade de atendimento e a necessidade de investimentos adicionais pelo 
Poder Público.

Essa sobrecarga de recursos constitui um ônus para o setor público, 
que é assumido pelo conjunto da sociedade, mas cujos benefícios são 
apropriados por uma parcela reduzida, especialmente pelo setor imobi
liário.

Com a especulação imobiliária crescente, a subida dos preços da ter
ra torna proibitivo o acesso à moradia própria para a ampla faixa dos as
salariados de base, “ autônomos” , migrantes e subempregados que não 
podendo alugar casas ou quartos, nem mesmo em cortiços, são forçados a 
ir para favelas. Com isso as famílias pobres são distanciadas do local de 
emprego, do comércio melhor e mais barato, dos serviços públicos de sa
neamento, educação, transportes, lazer, saúde.

A herança deixada pelos loteamentos clandestinos freqüentemente 
em morros, encostas e em áreas insalubres e inundáveis, pela falta de qual
quer planejamento viário e de infra-estrutura, resulta caro aos cofres 
públicos: alto custo para interligar as áreas habitadas e regularizá-las, exi
gindo desapropriações, deslocamentos penosos das populações e apli



cações de recursos públicos que term inam  valorizando os espaços vazios 
retidos para fins de especulação.

Enquanto o déficit crônico de infra-estrutura social se agrava na peri
feria, em contraste, o padrão de equipam entos e serviços nas áreas abasta
das vai sendo sofisticado por exigência e pressão das grandes construto
ras, empresas imobiliárias e produtoras dos equipamentos urbanos. 
Como conseqüência, gasta-se muito nestas áreas privilegiadas e gasta-se 
mal, reduzindo e eficácia dos gastos públicos e agravando a carência de re
cursos para as populações da periferia.

Pressionado pelas crescentes dem andas das populações marginaliza
das, o governo começou a utilizar-se de artifícios, criando programas “co
munitários” , com “participação popular” , buscando utilizar a força de 
trabalho em  construções, que deveveriam ser de responsabilidade do po
der público, mas onde não há participação efetiva do povo nos processos 
de decisão.

Nisto reside a diferença fundamental entre a concepção do governo e 
a preconizada pelo PMDB, no que concerne à participação popular: o 
PMDB considera a participação efetiva das associações de bairro, sindica
tos e demais organizações populares no processo de decisão, implementação 
e fiscalização das políticas urbanas, como condição essencial para democra
tizar a distribuição e o acesso aos bens e serviços públicos.

A possibilidade de implementar uma verdadeira política urbana, ou 
seja, com um sistema efetivo de planejamento urbano, equipado com po
deres para disciplinar o uso e a ocupação do solo e coibir a especulação 
imobiliária, depende da criação prévia de instrumentos fiscais e jurídicos 
que viabilizem a intervenção pública. Contudo, antes de apontar para as 
medidas instrumentais necessárias é conveniente estabelecer as diretrizes 
gerais de uma política urbana democrática:

a) Deselitização dos padrões urbanísticos adotados até o presente, 
sem o que nào será possível assegurar os serviços urbanos à maior parte 
da população e a todos os núcleos urbanos;

b) Política de subsídio para os serviços públicos e habitação nas 
áreas de baixa renda, reconhecendo o fato de que a maior parte da popu
lação pobre não tem condições para adquirir os bens ou serviços, num pa- 
drào mínimo de atendimento às necessidades básicas. Para isso, o setor 
público deve oferecer estes bens e serviços com tarifas favorecidas, mesmo 
que sejam abaixo do seu custo;

c) Combate à especulação imobiliária, que se manifesta de várias 
formas, todas elas deletérias para a distribuição da renda e para a demo
cratização dos serviços públicos;



d) Democratização do acesso à moradia em condições decentes, e 
do acesso aos serviços públicos fundamentais, através da imposição e im
plementação de planos de desenvolvimento urbano e do atendimento ime
diato das demandas para regularização de situações precárias de posse, 
através de reforma fundiária urbana.

A consecução desses objetivos requer instrumentos poderosos. Ins
trumentos que permitam, por exemplo, impedir ou minimizar a valori
zação privada decorrente de investimentos públicos, impedir as alterações 
casuísticas nos zoneamentos e nos gabaritos das edificações para atender 
a interesses privados; penalizar a retenção especulativa de terrenos vazios; 
punir a desobediência à legislação urbanística e a leniência para com os 
loteadores e empreendedores “piratas” .

INSTRUM ENTOS JURÍDICO S PARA UMA POLÍTICA FU N 
DIÁRIA URBANA E PARA O PLANEJAM ENTO URBANO EFI
CAZ

O disciplinamento do processo de ocupação do solo e o combate à es
peculação imobiliária exige a criação dos seguintes instrumentos jurídicos 
de apoio ao planejamento de desenvolvimento urbano:

— Legislação que agilize os processos de desapropriação de imóveis e 
impeça que o desapropriado venha a ser indenizado com base em valori
zação do imóvel posterior à definição da área como sendo de interesse so
cial. Para tal, por exemplo, deve-se considerar como de utilidade pública, 
para efeito de execução de projeto de melhoria das condições de vida ur
bana, a desapropriação de qualquer imóvel, ainda que para revenda, com 
base no valor declarado pelo proprietário para efeito de incidência dos im
postos (predial ou territorial), podendo o pagamento ser feito em títulos 
públicos;

— Instituição do direito de superfície, desvinculando-se inteiramente o 
direito de propriedade, do terreno do direito da edificação sobre o mes
mo;

— Faculdade legal de que poder público possa determinar o parcela
mento ou loteamento compulsório de gleba de terras ociosas no interior ou 
em adjacências da malha urbana;

— Direito de preferência para o Município na compra de imóveis em 
áreas de interesse social;

— Para que se possa assegurar às populações faveladas, habitantes de 
mocambos, loteamentos irregulares ou clandestinos o direito definitivo 
aos terrenos que ocupam é essencial dispor de um instrumento rápido de 
regularização legal da posse. Além de representar um passo no sentido de



aior justiça social, tal medida desestimularia a retenção de terrenos pe- 
s proprietários como reserva de valor. D o mesmo modo, viabilizaria a 
;ecução de programas habitacionais para atender à pobreza urbana, sem 
je o Estado assuma o encargo de indenizar o proprietário que não se le- 
timou pelo uso adequado do imóvel.

A transformação da posse em domínio far-se-ia mediante modifi- 
ição no tradicional instituto do usucapião, bastando:

a) a comprovação, por testemunha e outros meios simplificados;

b) um requerimento ao Juízo do Registro Público por pessoa jurídi- 
i — cooperativa ou associação de moradores representando dois terços 
js moradores — pedindo transcrição do título em seu nome.

Esta reforma possibilitará o enquadramento e regularização dos lo- 
;amentos e edificações clandestinos existentes, resguardando os interes- 
ís populares e da comunidade, através da legalização dos títulos de pro- 
riedade imobiliária, assim como através de exigência sobre os loteadores 
ara que atendam a um mínimo de requisitos urbanísticos a serem defini- 
os, de acordo com a realidade social e econômica de cada município.

NSTRUM ENTOS TRIBUTÁRIOS PARA COM BATE À ESPECU- 
,AÇÃO IM OBILIÁRIA E PARA O PLANEJAM ENTO URBANO

A reforma tributária proposta ao debate pelo PMDB, na parte III 
este documento, deve visar, além da m aior justiça fiscal, o reforço da ca- 
acidade financeira dos Municípios e da sua capacidade de implementar 
olíticas urbanas. Neste sentido, são propostas naquela secção várias me- 
idas, aqui apresentadas resumidamente:

— utilização regular da contribuição de melhoria, para forçar o setor 
rivado a arcar com parte dos custos de urbanização;

— criação de imposto sobre o solo criado ou solo adicionado, na mes- 
ía linha das contribuições de melhoria;

— adoção de critérios progressivos para o imposto predial e territo- 
al urbano (IPTU), visando penalizar a retenção ociosa de terrenos e in- 
entivar o uso mais intenso da infra-estrutura existente;

— transferência para os Municípios dos impostos sobre transmissão 
a propriedade (CISA) e da receita do imposto sobre o lucro imobiliário.

Visto que a base tributária é muito desigual entre os municípios, 
ualquer reforma na tributação será insuficiente para equalizar oportuni- 
ades entre os núcleos urbanos. Essa situação será sanada através de um 
istema de transferências federais automáticas aos municípios para cobrir



suas deficiências no atendimento das necessidades urbanas básicas. O re
forço aos instrumentos de política urbana depende, pois, de um conjunto 
de providências tais como o as acima mencionadas. Merece destaque, entre 
elas, a necessidade de flexibilizar a definição e execução pelos Municípios 
da desapropriação de utilidade pública. É necessário, também, que o M u
nicípio possa declarar, sob a forma de reserva, áreas de utilidade pública 
passíveis de desapropriação futura, de modo a lhe assegurar um instru
mento de planejamento da expansão urbana, necessário à promoção de 
um crescimento ordenado. Observa-se, por exemplo, que o atual expe
diente de financiar a compra de áreas baratas, por serem muito distantes 
ou inadequadas (mangues, várzeas, encostas, etc) para desenvolver pro
gramas de habitação popular, só faz agravar os problemas urbanos e os 
custos de infra-estrutura, favorecendo ainda a especulação imobiliária 
(valorizando áreas contíguas). Ê exatamente por isso que se recomenda a 
implantação de políticas de reserva de áreas urbanas sob o domínio dos 
municípios para assegurar o ordenado crescimento das cidades, a locali
zação da habitação popular próxima aos trabalhos e serviços urbanos, a 
generosa dotação de áreas para educação, saúde, lazer, esporte e cultura, 
a economia nos investimentos em infra-estrutura e seu retorno mais rápi
do e. afinal, por ser um fator a mais de correção da especulação imobi
liária.

3.2. DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA DE HABITAÇÃO PO
PULAR

A deterioração das condições de moradia do povo brasileiro, com a 
proliferação de favelas, cortiços, palafitas e habitações promiscuamente 
ocupadas expressa a inegável falência dos sucessivos “programas” habita
cionais do governo para a população de baixa renda. Apenas 20% dos in
vestimentos do Sistema Financeiro de Habitação (SFH) têm sido aloca
dos, nos últimos anos, para a faixa de “mercado popular’' (famílias com 
renda inferior a cinco salários mínimos), percentagem ridícula diante da 
magnitude do déficit habitacional da população pobre. Por outro lado, no 
caso dos estratos de renda mais elevados (superior a 10 salários mínimos), 
os programas do SFH responderam a mais de 60% das necessidades esti
madas, o que demonstra, de imediato, o caráter elitista e excludente da 
atual política habitacional.

Além de injusta socialmente, a distribuição de recursos do SFH privi
legia os grupos econômicos envolvidos na produção e promoção de imó
veis (entre estes, beneficia as grandes empresas). Tem sido comum o des- 
virtuamento das propostas que deveriam beneficiar os compradores de



baixa renda, pela interveniência dos agentes promotores que sobrepõem 
seus interesses de lucro às finalidades dos programas (com a conivência 
dos agentes financeiros) como ocorreu, por exemplo, nos casos dos pro
gramas de construção em condomínio e do programa de cooperativas.

A inexistência de um a política fundiária urbana, que atue no sentido 
de reduzir os preços dos terrenos, aliada à insuficiência dos instrumentos 
tributários para coibir a especulação com terras, tem resultado na expul
são sistemática dos trabalhadores para regiões cada vez mais periféricas, 
distantes dos locais de trabalho e em áreas desprovidas de qualquer infra- 
estrutura e serviços, geralmente em loteamentos clandestinos e em áreas 
inadequadas.

De outro  lado, a indexação dos aluguéis à correção monetária e as fa
cilidades concedidas aos proprietários pela atual lei do inquilinato, esti
mula a concentração da renda e da propriedade, induzindo à cobrança de 
aluguéis extorsivos.

Diante desta situação, o PMDB propõe o seguinte conjunto de dire
trizes para uma política de habitação popular:

a) Democratização da Política Habitacional e do Acesso á Moradia 
Condigna

Para isso é fundamental um amplo programa de habitações popula
res, em condições acessíveis à grande massa da população brasileira, in
cluindo o subsídio direto ao preço de compra, no caso das famílias de bai
xa renda, com prestações baixas e compatíveis com seus orçamentos do
mésticos.

Por democratização da política habitacional entende-se a possibilida
de de que as comunidades participem do processo de decisão e implan
tação das soluções habitacionais. Isto requer uma descentralização da es
tru tura administrativa, fundada na formação de grupos locais e munici
pais de planejamento e assistência técnica, formados por representantes 
de setores residenciais, de vereadores, técnicos e profissionais, e das Pre
feituras. Estes grupos teriam a atribuição de identificar os problemas lo
cais de habitação, elaborar os programas desejados pelas comunidades e 
mobilizar os recursos disponíveis, bem como articular-se para fiscalizar as 
condições de sua implementação.

b) Reformulação do Sistema Financeiro de Habitação — SFH
O financiamento de um plano habitacional que dê prioridade a cons

trução de habitações acessíveis à população de baixa renda exige a injeção 
de recursos no SFH, a fundo perdido, mediante transferências orçamen
tárias da União, com a finalidade de cobrir a diferença entre a remune
ração das poupanças voluntárias ou compulsórias e o retorno dos finan



ciamentos subsidiados. Isto se faz necessário para evitar a descapitali- 
zação do FGTS, patrimônio dos trabalhadores, e manter taxas de remu
neração que não venham a desestimular a captação de poupanças volun
tárias. Paralelamente, as poupanças voluntárias devem ser canalizadas 
para os programas habitacionais, juntamente com o uso de recursos orça
mentários, calibrando-se o nível de subsídio de forma proporcional à ren
da familiar e as necessidades globais das distintas camadas sociais.

c) Compatibilização da Habitação Popular com o Planejamento Urba
no

A compatibilização entre a política habitacional e o planejamento ur
bano global é indispensável para assegurar o máximo aproveitamento das 
inversões em infra-estrutura e serviços urbanos.

Do ponto de vista dos tipos de “solução” mais adequados ao planeja
mento urbano democrático, recomenda-se o abandono da política atual 
que dá ênfase aos grandes conjuntos habitacionais. A produção do maior 
número possível de unidades habitacionais, a baixo preço e de boa quali
dade, e, simultaneamente, em todo o país, deve apoiar-se em um amplo 
espectro de programas com as seguintes características básicas:

— programas de construção que favoreçam a participação de um 
universo mais amplo, com democratização das iniciativas, com espaço 
prioritário para a produção individual ou por pequenas e médias empre
sas;

— programas de financiamento da aquisição de terras pelas prefeitu
ras com vistas a implantação de habitações e constituição de reservas de 
terra com a mesma finalidade;

— programas de financiamento de lotes urbanizados para a popu
lação de baixa renda, bem como de financiamento da urbanização de 
áreas residenciais já  existentes;

d) Outras medidas destinadas a baratear o custo de produção da habi
tação

— utilização de mecanismos de produção e comercialização popular 
de materiais de construção e componentes, a serem geridos por asso
ciações locais e /ou  pelo Poder Público;

— apoio a projetos de pesquisa tecnológica visando a obtenção de 
novos processos e padrões de construção adequados às condições geoeco- 
nômicas e climáticas do País.

— a padronização dos materiais, equipamentos, partes e processos 
no setor de habitação popular para permitir a produção em grande escala, 
capaz de baratear sensivelmente os custos sem perda de estética e de quali
dade.



e) Política de Curto-Prazo para aliviar as carências agudas

É fundamental propor, também, medidas para uma fase interme
diária enquanto as políticas e reformas acima não puderem ser plenamen
te postas em prática. Estas medidas seriam:

— melhoria das condições sanitárias, viárias e de segurança das fave
las, além da posse do terreno (já referida);

— melhoria das condições dos cortiços;

— programas de financiamento da construção e melhoramentos de 
moradias isoladas, ou em grupos, para a população de baixa renda, com a 
deselitização dos padrões de construção atualmente exigidos e com o 
apoio do núcleo de assistência técnica local, admitindo-se os processos de 
autoconstrução ou mutirão;

— programas de regularização fundiária e urbanização de conjunto 
de subabitações, evitando a remoção destes conjuntos quando eles se si
tuam próximos dos mercados de trabalho. Em face do exíguo tamanho 
dos “ lotes” nas favelas é conveniente estabelecer formas de propriedade 
cooperativa ou associativa de modo a assegurar que a implantação futura 
de programas de reabilitação destas áreas não fique inviabilizada.

Como em todo o processo urbano é indispensável a organização dos 
vizinhos e populares e sua participação no processo de decisão e planeja
mento da habitação popular.

3.3. DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA DE SANEAMENTO BÁ
SICO

As ações do Governo Federal na área de saneamento básico 
concentram-se quase totalmente, desde 1969, no Plano Nacional de Sa
neamento — PLANASA. Analisado sob o prisma do objetivo social que o 
plano deveria atingir, o PLANASA é um engodo porque: i) não atingiu 
nem de longe suas metas apesar de feito mais investimentos que o neces
sário se orientasse suas atividades para as verdadeiras prioridades do se
tor; ii) faltando-lhe qualquer preocupação social, deixou de servir aos in
teresses da maioria da população e dos municípios mais pobres que não 
têm condições financeiras de arcar com os custos que o PLANASA im
põe.

Além disso, o PLANASA, tal como executado, provoca outras dis
torções tais como: a violência contra a autonomia municipal, ao exigir 
que os serviços de água e esgoto sejam geridos por empresas estaduais, e 
privilegia sistematicamente as grandes empresas e multinacionais fabri



cantes de tubos e equipamentos, que são os verdadeiros beneficiários do 
sistema.

O PMDB considera o sanemanto básico uma necessidade coletiva e, 
como tal, um direito dos cidadãos e um dever do Estado e propõe uma 
nova política para o setor, consubstanciada nas seguintes diretrizes:

a) restabelecimento do município como principal responsável pelos 
serviços de saneamento e conseqüente eliminação de todas as formas de 
pressão para que os municípios cedam tal atribuição às companhias esta
duais;

b) reformulação do sistema financeiro de saneamento com atri
buição aos Estados, em conjunto com os municípios, das políticas seto
riais de saneamento e reservando ao BNH a condição exclusiva de agente 
financiador;

J  c) estímulo à pesquisa de soluções simples e adequadas às condições 
sócio-econômicas e ambientais de cada região;

d) revisão da política tarifária, diferenciando-a de modo a que os 
usuários de renda mais baixa paguem tarifas condizentes com seu nível de 
renda.

e) ampliação acelerada da cobertura urbana e rural dos serviços de 
saneamento tendo em vista o largo alcance social de tais serviços, em espe
cial sua importância para a elevação dos níveis de saúde da população.

3.4. DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA DE TRANSPORTE CO
LETIVO

Diante do estado deficiente e calamitoso em que se encontram os ser
viços de transporte de massa na grande maioria das nossas cidades, são 
propostas as seguintes diretrizes para o transporte coletivo:

1. significativa ampliação do investimento público, através da ex
pansão das empresas públicas, atingindo o objetivo da implantação da ta
rifa única, socialmente mais justa;

2 . privilegiar o ônibus como principal meio de transporte urbano 
com a utilização crescente do ônibus elétrico como alternativa mais ade
quada às nossas disponibilidades de energia, tendo custo de implantação e 
operação mais baixo por passageiro/kilometro transportado;

3 . apoio ao transporte aquático de massas onde haja tal possibilida
de;



4. melhoria imediata do transporte ferroviário suburbano elétrico, 
onde já  estiver implantado, ampliando sua capacidade e conforto ao nível 
de metrôs de  superfície;

5. controle do aumento tarifário, mantido sempre abaixo das taxas 
de aumento do salário mínimo, compensando aumentos anteriores;

6 . rigorosa fiscalização na qualidade dos serviços prestados aos 
usuários.

3.5. DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE

A falta de compromissos do regime autoritário com a qualidade de 
vida da população, fruto da adoção de um estilo de crescimento voltado a 
atender prioridades ditadas por interesses estrangeiros, caracterizou-se, 
entre outros aspectos, pelo uso de tecnologias inadequadas às especifici- 
dades de nossos ecossistemas.

Essa opção levou a um desordenado uso do solo e do espaço físico 
disponível, a uma crescente incorporação de novas fronteiras agrícolas 
mediante tecnologias não apropriadas, à dilapidação dos recursos natu
rais não renováveis e a impactos ambientais irreversíveis.

No entanto, sabe-se que a interação entre atividades humanas e o ca
ráter restritivo do meio ambiente, traz consigo conseqüências desfavorá
veis, tais como:

— efeitos erosivos, pela eliminação de elementos físicos e/ou biológi
cos por adição de agentes externos ou por eliminação de cobertura vegetal 
e extinção d e  espécies;

— contaminação por adição de componentes estranhos e que por sua 
presença alteram os equilíbrios naturais;

— violação da qualidade estética e alterações profundas em ecossiste
mas naturais.

Também é necessário considerar que os impactos das atividades hu
manas sobre o meio ambiente e seus diversos componentes não são isola
dos entre si, mas produzem cadeias causais de reações devidas às inte
rações existentes entre seus diferentes componentes.

Para avaliar, evitar ou minimizar tais impactos é necessário, portan
to, recorrer a uma visão conjunta dos aspectos do meio e de sua interação 
sob a forma de sistemas.

Daí a necessidade de um zoneamento do País, calcado na delimitação 
de áreas homogêneas do ponto de vista de sua qualidade ambiental, usos e



aptidões, bem como vulnerabilidades, e nas quais se apresentem pautas 
repetitivas de topografia, solo, vegetação, recursos hídricos, potencial 
energético e potencial de absorção de dejetos e afluentes e que permitam a 
formulação de uma política de meio ambiente e de ocupação racional do 
nosso espaço físico.

A opção por esta metodologia pressupõe procedimentos governa
mentais flexíveis, que coloquem as estruturas administrativa, de planeja
mento e de pesquisa atuando em conjunto com a comunidade, diretamen
te sobre a questão ambiental, conferindo, desta forma, à política de meio 
ambiente, um caráter participativo e democrático.

O meio ambiente passa a constituir, assim, um ponto essencial das 
ações governamentais, na busca incessante de melhoria das condições de 
vida da atual e futuras gerações de brasileiros.

E a execução da política de meio ambiente deverá contar com a mo
bilização e participação populares voltadas à identificação e à solução de 
problemas regionais e locais.

Uma política de meio ambiente, a nível nacional, deve contemplar, 
entre outros, os seguintes aspectos:

COMBATE À POLUIÇÃO

A poluição urbana, produzida pelas grandes concentrações humanas, 
com a contaminação de mananciais, do ar e da água, atinge tal grau de in- 
salubridade que, em certos locais, a vida se torna impossível.

No setor agrícola, observam-se casos de intoxicação humana e de 
animais devido ao emprego de produtos químicos e tóxicos, nas ativida
des agrícolas e na pecuária.

Além dessa modalidade mais visível de contaminação, já  encontra
mos no setor a contaminação de alimentos por produtos nocivos à saude.

Cabe destacar a poluição de bacias hidrográficas e da faixa litorânea, 
principalmente atingindo as regiões dos lagos e o estuário dos rios.

Um desenvolvimento econômico que não signifique destruição acele
rada do meio ambiente supõe a completa revisão do modelo centralizador 
e elitista até aqui adotado pela administração federal. Muito poderá ser 
feito, contudo, com base na participação comunitária, na descentrali
zação das decisões e no estabelecimento de um processo de planejamento 
que leve em conta o impacto ambiental de cada intervenção humana im
portante, seja pública ou privada, no território nacional.



Impõe-se nesse sentido:

a) a luta pela devolução aos Estados e Municípios de plenos poderes 
o que diz respeito ao controle de poluição, inclusive a faculdade de, em 
asos extremos, interditar indústrias poluidoras;

b) fiscalização rígida do emprego de produtos tóxicos e químicos nas 
tividades agropecuárias, visando reduzir a contaminação dos alimentos, 
a água e do solo por esses produtos (alia-se a isso possíveis reduções de 
rodução agrícola e alívio na balança comercial do País).

PRESERVAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS:

Consideram-se neste item os recursos físicos, sociais, culturais e tec- 
tológicos, tendo como premissa a instituição da obrigatoriedade de estu- 
los de impacto ambiental nos empreendimentos capazes de alterar as con- 
lições do meio ambiente:

a) Solos:

— estabelecer política conseqüente de conservação e utilização dos 
;olos para cada região agrícola do País, segundo suas classes de uso e apti- 
lões visando reflexos positivos quanto à erosão, contaminação de cursos 
fágua, proteção da vegetação e da vida animal.

b) Recursos Minerais:
— criar estímulos, ou punições, para que se efetive a recuperação de 

ireas degradadas pela mineração compatibilizando, adicionalmente, os 
ituais códigos Florestal e de Mineração.

c) Recursos Hídricos:

— manejo e recuperação das bacias hidrográficas do País principal
mente aquelas já  em estado crítico de deterioração, e revigoramento da 
Lei de Proteção de Mananciais, estendendo-a ao interior do País, para ga
rantir o fornecimento de água às populações de todos os municípios.

d) Vegetação:

— preservar, mediante dotação de recursos técnicos e financeiros, as 
áreas de vegetação natural, já  protegidas por lei, e regularizar a implan- 
:ação dos parques e reservas nacionais;

— criação de novos parques e reservas de acordo com necessidades 
íspecíficas de cada região, dotando-os de antemão, das condições técnicas 
í financeiras para sua efetiva implantação;

— transform ar parte das áreas de florestas plantadas, de propriedade 
io Estado, em parques para fins educativos, esportivos, recreativos e cul



turais, tendo em vista sua utilização pela população do País em geral e, em 
particular, pela dos Municípios mais próximos;

— incentivar o reflorestam ento de áreas urbanas ociosas, 
procurando-se elim inar os espaços visualm ente desagradáveis, 
aumentandò-se a extensão dos “pulmões verdes” ;

— reformular a legislação sanitária do País, para uma perfeita carac
terização das áreas, de acordo com suas vocações ambientais;

— apoiar as iniciativas de interesse ambiental e turístico, como a fai
xa litorânea, as cavernas e os munumentos históricos, e valorizar os aspec
tos particulares da nossa cultura popular e de preservação da paisagem;

USO DE TECNOLOGIA ADEQIADA:

A tecnologia utilizada para a produção a partir dos recursos naturais 
deverá ser totalmente revista no sentido da substituição gradativa das tec
nologias duras pelas brandas.

Nesse sentido, impõe-se entre outras, as seguintes medidas:

— incentivar a utilização de tecnologias brandas sobre tecnologias 
duras, valorizando técnicas como energia solar etc;

— promover o uso múltiplo dos recursos hídricos, não apenas para 
fins energéticos, como também para irrigação, piscicultura, recreação, tu
rismo, etc;

— promover a maricultura em estuários, lagunas e no mar continen
tal (ostras, mariscos, peixes, crustáceos, algas);

— utilizar o potencial do País em estudos que visem a reciclagem de 
papéis usados, para evitar ao máximo a derrubada das árvores;

— incentivar a reciclagem do lixo urbano, enriquecendo-o com resí
duos do esgoto tratado de adubos minerais, aproveitando-o na agricultu
ra e nas áreas verdes urbanas;

— estimular a pesquisa científica no setor, com ênfase na caracteri
zação dos impactos globais da ação humana sobre os ecossistemas, na afe
rição das conseqüências da poluição do ponto de vista médico-sanitário e 
no desenvolvimento de tecnologias alternativas.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL:

Formação de mentalidade preservacionista na população, através da 
introdução de cursos e debates sobre manejo de recursos naturais, usos e 
medidas de preservação e conservação.



O programa de educação ambiental deverá levar em consideração as 
possibilidades de comunicação social disponíveis ao Estado, a estrutura 
de ensino formal, as entidades comunitárias de defesa do meio ambiente e 
todo e qualquer veículo que permita uma divulgação massiva do proble
ma, com vistas a envolver a comunidade nas soluções adotadas.

AÇÕES EMERGENTES

1. Rever os grandes projetos nacionais, na área de implantações in
dustriais, capazes de gerar impactos ambientais, sociais e econômicos, tais 
como: pólo petroquímico do Rio Grande do Sul; expansão do pólo indus
trial de Aratu e petroquímico de Camaçari, na Bahia; pólo cloroquímico 
de Maceió; matriz industrial de Aracaju; pólo mínero-metalúrgico de São 
Luís do Maranhão; projeto portuário da SUAPE em Pernambuco; pólo 
açucareiro e alcoolquímico da região do pantanal mato-grossense; e pro
jeto Jari no Pará.

2. Discutir no Programa Energético Brasileiro os impactos ambien
tais referentes a construção das grandes barragens; rever o programa de 
exploração a céu aberto do carvão do Sul do País; rever, também sob o 
ponto de vista ambiental, o programa nuclear e o acordo Brasil/Alema
nha.

3. Avaliar os impactos ambientais, sociais e econômicos gerados 
pelo pólo industrial de Cubatão, para centralizá-los e estabelecer diretri
zes de procedimento para casos semelhantes.

3.6. UMA NOVA POLlTICA DE DESENVOLVIMENTO REGIO
NAL

O fracasso das atuais políticas de desenvolvimento regional é inequí
voco e indisfarçável: o número absoluto de analfabetos e dos sub-nutridos 
aumentou no Nordeste, e não foram corrigidas, em relação ao Centro- 
Sul, nas regiões mais atrasadas, as desigualdades quantitativas e qualitati
vas no que se refere à educação, à saúde, à habitação, à renda média em 
todos os estratos sociais e, manteve-se, também, a desigualdade quanto às 
oportunidades de emprego.

Para exprimir o nível de gravidade das disparidades regionais, basta 
citar que os gastos totais per capita em educação no Nordeste representam 
menos de um quinto de tais gastos na área mais desenvolvida do País. E 
no que se refere às despesas educacionais das famílias, a diferença supera 
muito a mil vezes entre o estrato superior da renda (segundo a classifi



cação do Inquérito Nacional de Despesa Familiar) em São Paulo e Rio de 
Janeiro e o estrato inferior do Nordeste.

As regiões mais pobres — especialmente o Nordeste, que é o maior 
bolsão de pobreza do Hemisfério Ocidental — são as maiores vítimas do 
regime de desigualdade que se aprofundou a nível nacional, em conse
qüência da expansão do capitalismo selvagem, sob o regime de exceção — 
que suprimiu as liberdades públicas, impediu o povo de escolher seus go
vernantes e esterilizou as agências regionais de desenvolvimento, como a 
SUDENE.

A questão regional passa, assim, pela questão nacional; mas também 
a questão regional é hoje uma dimensão fundamental da questão nacional 
pois sem a integração por participação, e não por dependência, do Nordeste 
e da Amazônia, não se formará uma sociedade brasileira justa e democrática 
em todo o seu espaço nacional.

Portanto, para modificar em suas raízes a situação de desequilíbrio 
regional, é essencial uma mudança nacional, no sentido da melhor distri
buição da renda. O processo de distribuição da renda reveste-se, pois, ne
cessariamente, de uma dimensão regional que é fundamental e que requer 
respostas específicas.

A questão regional pode ser caracterizada a partir de três aspectos 
principais:

1? — o elevado grau de concentração espacial da pobreza absoluta,
desproporcional à participação da população das regiões mais atrasadas 
no conjunto do País;

2? — desenvolvimento desigual da economia, que se expressa não só 
em ritmos diferenciados de crescimento econômico entre as regiões mas, 
também, em crescente heterogeneidade intraregional;

3? — ausência de identidade político-cultura, representação e partici
pação das regiões atrasadas no debate e encaminhamento das questões 
nacionais.

A continuidade dos desequilíbrios regionais agudos e a exclusão sis
temática de qualquer participação, característica do regime autoritário, 
além de ter reflexos incômodos e desestabilizadores para a prosperidade 
das regiões avançadas, tendem a ameaçar a própria unidade nacional. Po- 
risso, é urgente e indissociável do projeto democrático a correção dos de
sequilíbrios regionais em três linhas confluentes:

I — diferenciação das políticas social e tributária de âmbito nacional;

II _  regionalização deliberada das políticas e programas econômicos 
de nível nacional;



III — programas regionais específicos.

A política social, proposta a nível nacional, beneficiará de forma de
cisiva as áreas mais pobres, através de transferências compensatórias que 
supram efetivamente a incapacidade da economia local (orçamentos mu
nicipais) de atender às necessidades básicas das populações, em termos de 
nutrição, saúde, educação, habitação e transporte coletivo.

Tal política atribuirá de preferência aos municípios a gestão dos re
cursos de modo a incentivar a autonomia municipal e, ao mesmo tempo, 
valorizar a representação política local, dando-lhe substância.

Além disto, há que reformular o ICM, de forma a reservar sua 
cobrança, no comércio interestadual, ao Estado de destino das mercado
rias. Ainda na área tributária, é necessário corrigir os desvios do sistema 
de incentivos fiscais, reservando suas aplicações para o Nordeste e Ama
zônia.

Na segunda linha de política, propõe-se a regionalização de todas as 
políticas públicas nacionais, com um papel de destaque para a atuação 
das empresas federais. A regionalização consistente e planejada das políti
cas públicas da União requer uma reforma em profundidade do Minis
tério do Interior, para que possa articular, com poderes legais, junto a to
das as instâncias de planejamento global e setorial, a fixação das priorida
des regionais. O reforço institucional e do poder real das superintendên
cias regionais é indispensável, para que possam elaborar planos efetivos e 
executar programas eficazes, dotados de recursos suficientes.

Programas regionais específicos são, porém, indispensáveis. Neles os 
seguintes pontos são considerados essenciais:

1. Desconcentraçào do processo de inversões e acumulação. No 
caso da Amazônia e do Nordeste, através de um programa de transferên
cia substancial e firme para aplicação em agricultura, mineração, indús
tria, serviços e infraestrutura, numa base não inferior à que foi aprovada 
pelas Nações Unidas ou à que foi proposta pela Comissão Brandt para o 
apoio dos países do III Mundo.

Deve-se assegurar a preferência para o Norte e Nordeste com relação 
a todas as oportunidades de localização desconcentrada competitivas (in
clusive das atividades exportadoras), ainda que requeiram um conjunto de 
inversões e período de maturação de manutenção com incentivos espe
ciais.

2. Pesquisa de recursos naturais e desenvolvimento científico- 
tecnológico, que: (a) descubra oportunidades urbanas e rurais (minerais 
inclusive) desconcentradas; (b) ajuste os projetos à nature/a dos recursos



naturais e humanos e à valorização da cultura regional; (c) crie um “patri
mônio universitário” com capacidade criadora, com alunado pelo menos 
proporcional à população; (d) constitua um programa no setor quater
nário em si mesmo manejado como programa de desconcentração.

3. Reforma agrária regionalizada, condicionando a utilização dos 
recursos de irrigação para programas de amplo benefício social, e utili
zação dos recursos energéticos e minerais em benefício regional.

4. Elevação dos salários dos trabalhadores no sentido de igualá-los 
gradativamente aos dos trabalhadores do Sudeste e do Sul, a fim de evitar 
que a industrialização se baseie na perpetuação dos baixos salários regio
nais.

Ao lado da redução do distanciamento econômico-social inter- 
regional, a política proposta foi desenhada para também reduzir as ten
dências à concentração dentro da mesma região.

A participação política desinibida e reivindicativa das regiões peri
féricas não só é importante, como decisiva para a mudança política nacio
nal. Uma verdadeira política regional pressupõe que estas regiões influam 
nas grandes decisões nacionais, em seu benefício.

4. O EMPREGO COMO SÍNTESE DA POLÍTICA SOCIAL

Emprego e ocupação produtiva para todos os brasileiros em con
dições de trabalhar são requisitos essenciais para a construção de uma so
ciedade democrática, no contexto de um sistema produtivo eficiente. Em
prego e redistribuiçào de renda são indissociáveis.

Mas, assim como a redistribuiçào da renda, a questão do emprego é 
complexa — envolve vários planos e políticas distintas. Na sua evolução 
conjuntural, o nível de emprego subordina-se, principalmente, ao desem
penho das atividades produtivas. Mas, não é só. Conquistas trabalhistas e 
liberdade sindical são necessárias para garantir postos de trabalho, espe
cialmente em situações de crise. A afirmação dos direitos sociais, com a 
sua ampliação substantiva, passa pela instituição do seguro-desemprego, 
pela preservação dos espaços na economia para os segmentos não- 
assalariados, principalmente no campo; passa por políticas públicas com
pensatórias e gastos governamentais na esfera social.

Na sua dimensão de longo-prazo a questão do emprego é ainda mais 
complexa. Envolve reformas sociais e institucionais de profundidade, en
volve a reorientação do sistema produtivo numa direção compatível com 
os desafios que se colocam à geração de milhões de empregos para uma 
população muito jovem e que cresce com rapidez.



Ao propor uma “política” para o emprego desvinculada de orien
tações concretas quanto aos rumos do sistema econômico, sem qualquer 
menção a reformas sociais, o governo faz apenas retórica vazia e autodes- 
moralizante — como é o caso da atual gestão do Ministério do Trabalho.

A outra postura oficial, da Secretaria de Planejamento, prefere 
omitir-se quanto à gravidade do desemprego — querendo fazer crer que 
uma hipotética retomada do crescimento resolveria automaticamente o 
problema. Sabemos, porém, que as taxas de crescimento requeridas para 
diminuir substancialmente o desemprego são simplesmente inatingíveis, 
dentro do atual esquema de política econômica.

O PMDB repele tanto a omissão irresponsável quanto a retórica fá- 
tua — diante de questão tão crucial quanto a do emprego. Ao propor me
didas para o problema do emprego o faz consciente de sua complexidade e 
as oferece como contribuição para o debate democrático.

A reativação da economia, com profundas alterações na política so
cial, representa apenas o começo para enfrentar a questão do emprego. 
Não se pode negar que esta constitui um problema estrutural no Brasil. 
Problema seriamente agravado, agora, pela violenta recessão. O desem
prego estrutural veio sendo agravado pelo intenso ritmo de expulsão de 
mão-de-obra do campo, durante toda a década dos anos 70. Além do for
te fluxo migratório para as cidades, ocorreu uma maciça incorporação de 
mulheres à força de trabalho. Como resultado, a oferta de trabalhadores 
urbanos, especialmente nas áreas metropolitanas, cresceu a taxas muito 
elevadas, chegando a quase 5% ao ano.

Graças ao desempenho da indústria (na primeira metade da década) 
e ao elevado nível do investimento público (até 1979) o sistema econômico 
logrou criar empregos para absorver uma parcela considerável dessa ofer
ta. É verdade que, após 1975, iniciou-se uma desaceleração no ritmo de 
absorção de mão-de-obra, caindo a taxa média de crescimento do empre
go para um nível inferior à média do pós-guerra. Entretanto, a manu
tenção de um nível ainda razoável de crescimento contribuiu para não 
agravar sensivelmente o quadro ocupacional. Manteve-se, grosso modo, a 
proporção de sub-remunerados, só que agora mais concentrada nas cida
des.

Foi a partir do último trimestre de 1980 que se rompeu o precário 
equilíbrio existente no mercado de trabalho. A expansão frágil e insubsis- 
tente da segunda metade de 1980 logo foi substituída pela brusca reversão 
da política econômica na direção recessionista. Diante das vulnerabilida- 
des latentes e dos graves problemas acumulados na economia a recessão 
não demorou a se fazer sentir — de modo intenso e cumulativo. Do ponto 
de vista social, o mais grave é que tais medidas foram adotadas sem que o



Estado se armasse que qualquer instrumento capaz de oferecer aos desem
pregados um mínimo de proteção.

Aliás, esse despreparo manifestou-se até mesmo pela incompetência 
na medição do desemprego provocado. O IBGE iniciou em janeiro de 
1980 uma pesquisa mensal em seis áreas metropolitanas. A taxa média de 
desemprego aberto, registrada pela pesquisa, foi crescendo com o agrava
mento da recessão até atingir 9% em janeiro de 1982. Pois bem, para maio 
de 82, o IBGE divulgou uma taxa média de desemprego muito inferior, de \  
6,2%, sem que tivessem surgido na economia fatos novos, capazes de ex
plicar tal “melhoria” na situação do mercado de trabalho. Ocorre que o 
IBGE alterou a metodologia da pesquisa sem o devido esclarecimento ao 
público e à comunidade técnica e, com isso, todo o trabalho anterior ficou 
prejudicado pela descontinuidade introduzida na série. Prova da deficiên
cia dos levantamentos oficias refere-se à forma de medição da força de 
trabalho. Os levantamentos indicam uma queda absoluta no número de 
trabalhadores nas áreas metropolitanas pesquisadas nos últimos meses.
Ora, tal queda é obviamente fictícia e não se justifica por razões demográ
ficas. Ao contrário, a força de trabalho total deve ter aumentado. Entre
tanto, a metodologia utilizada falseia a realidade pois não computa as 
pessoas que — desesperançadas — desistem de procurar trabalho, após 
longos meses de busca, resignando-se a fazer “bicos” . Uma pesquisa séria 
teria que levar em conta aqueles que, pela cruciante falta de oportunidade 
de emprego, desistiram de continuar procurando. São brasileiros aptos, 
embora não qualificados, que fazem parte da força de trabalho potencial 
— são mais que desempregados, são marginalizados. Se forem computa
dos no cálculo do desemprego, o nível atual não seria inferior a 13% — 
um nível dramático para uma sociedade que não dispõe de seguro- 
desemprego. Este foi o nível verificado por uma pesquisa criteriosa elabo
rada pelo DIEESE para a região metropolitana de São Paulo ainda no 1? 
semestre de 1981.

Consciente de que a questão do emprego é complexa o PMDB re
chaça as propostas simplistas, que só fazem escamotear o problema. Não 
podemos ignorar o fato de que, além das graves dificuldades da conjuntu
ra recessiva, delineia-se para o futuro o início de um processo de intensas 
mudanças tecnológicas, com a automação avançada dos processos de pro
dução na indústria e dos processos de trabalho no setor de serviços, decor
rente da utilização cada vez mais ampla de computadores e outros proces
sadores microeletrónicos. É possível que, pela primeira vez na história das 
inovações técnicas, o aumento da produtividade seja tão intenso que não 
venha a ser com pensado pelo aum ento geral da produção. Em outras pa
lavras, é possível que os efeitos diretos e indiretos das novas tecnologias, 
quanto à criação de setores e espaços econômicos novos, sejam insuficien-



tes para garantir a criação líquida de empregos. Assim, é de se esperar uma 
crescente liberação de mão-de-obra em vários ramos de atividades, à me
dida em que se difundam as técnicas de automação avançada e de infor
mática. Estas tendências do progresso técnico, que certamente far-se-ão 
sentir à médio e longo prazo, são em grande medida inexoráveis — e, até 
certo ponto, desejáveis. Será possível talvez liberar cada vez mais o ho
mem da necessidade do trabalho, especialmente do trabalho repetitivo, 
não-criativo. O rápido aumento da produtividade pode tornar-se um fator 
extremamente positivo para o desenvolvimento social. Requer, contudo, 
que a questão do emprego (e da distribuição da renda) passe a ser objeto 
central da política pública de forma a evitar os efeitos disruptivos das ino
vações técnicas, maximizando-se seus benefícios.

É preciso, portanto, partir da hipótese de que, diante da intensidade 
da migração campo-cidade e do impacto das futuras transformações tec
nológicas a simples retomada do crescimento econômico não resolverá o 
problema do emprego. O desafio de pensar o emprego como uma questão 
estratégica coloca-se, pois, de forma inescapável.

A curto prazo, porém, a ampliação grave do desemprego, provocada 
pela política recessionista, necessita de uma resposta imediata. Para isso, 
propõe-se (no capítulo referente a uma política alternativa de curto prazo) 
medidas compensatórias de emergência. Para os trabalhadores qualifica
dos, do complexo metal-mecânico propõe-se a reativação da produção e 
do emprego através de encomendas de equipamentos de transporte (ôni
bus, utilitários, caminhões), material ferroviário, naval, elétrico, siderúr
gico, etc. — de forma compatível com as novas políticas setoriais e priori
dades propostas para o ajustamento de nosso sistema econômico. No que 
se refere aos trabalhadores não-qualificados propõe-se a implementação 
ampla e progressiva de obras públicas e de outros programas na área so
cial, que possuam elevado efeito-emprego e signifiquem benefício direto 
às populações de baixa-renda.

Estas medidas para aliviar a situação de desemprego agudo e aberto, 
inclusive de chefes de família, não poderão contudo, resolver os proble
mas estruturais — principalmente para a grande massa de trabalhadores 
não-qualificados, cuja inserção no mercado de trabalho é precária, instá
vel, mal remunerada. Como já  foi dito, o emprego como questão estraté
gica requer medidas e políticas de grande alcance.

O PMDB entende que o emprego e a distribuição da renda são metas 
meio indissociáveis da construção de uma sociedade substantivamente de
m ocrática. Para isso, o conjunto de reform as sociais, institucionais e as 
políticas públicas na área econômica e social aqui propostas devem tê-las 
como critério diretor. Isto requer, como pressuposto, que a questão do



emprego não seja — como agora o é — um assunto à margem do centro 
de decisões de política econômica.

Em primeiro lugar, a diminuição do fluxo migratório campo-cidade 
depende da reforma agrária. É inconcebível que um país com a disponibi
lidade de terras agricultáveis como o Brasil não consiga ocupar produtiva
mente boa parte dos que se vêem obrigados a emigrar.

Em segundo lugar, todo o conjunto de políticas públicas que consti- 
tue o suporte da Nova Estratégia de Desenvolvimento Social aqui propos
ta haverão de ser pensadas na sua dimensão quanto à criação de empre
gos. E isto não é difícil: educação, saúde, previdência (inclusive seguro- 
desemprego) são áreas de política pública que tem apreciável efeito direto 
sobre o emprego e sobre o bem estar das populações de baixa-renda. De 
outro lado, programas de habitação popular, saneamento básico, trans
portes coletivos, também compreendem um amplo conjunto de atividades 
que tem elevado coeficiente-emprego. Quanto às políticas setoriais de reo
rientação do sistema produtivo, as prioridades de distribuição da renda e 
criação de empregos deverão ser respeitadas como compromisso inarredá- 
vel do PMDB, em busca de uma sociedade mais justa. Nem sempre, po
rém, será possível conciliar todos os objetivos com facilidade — particu
larmente no que tange aos efeitos previsíveis das transformações tecnoló
gicas para o futuro. Porisso mesmo é que a questão do emprego terá que 
inserir-se como tema central entre as questões sociais — como tema que 
exigirá a intervenção dos mecanismos de regulação pública, num Estado 
democrático. É por tudo isso que, para o PMDB, a questão do emprego 
só faz sentido se for pensada como síntese de uma política social global.



III — DIRETRIZES PARA UMA NOVA POLÍTICA 
ECONÔMICA

1. O AGRAVAMENTO DA CRISE ECONÔMICA

1.1. CONSEQÜÊNCIAS DE UMA POLÍTICA INADEQUADA DE 
AJUSTAMENTO DIANTE DA CRISE MUNDIAL

O caminho escolhido, após 1974, pelos atuais governantes, para en
frentar os graves problemas da economia brasileira, diante da crise econô
mica internacional, revelou-se totalmente inadequado. O II PND, embora 
almejasse corrigir certos desequilíbrios acumulados de nossa estrutura 
produtiva e avançar na produção de bens de capital, ignorou as mudanças 
profundas ocorridas na ordem econômica internacional, quais sejam: a 
perda de dinamismo das economias avançadas, o conseqüente enfraqueci
mento do comércio internacional e o caráter definitivo da crise energética.

A tentativa de empreender um plano demasiado ambicioso, sem levar 
em conta estas restrições, terminou agravando o desequilíbrio energético e 
do balanço de pagamentos, a despeito das improvisadas medidas de cor
reção de rota (contenção de importações, Proálcool, etc). Infelizmente, ao 
invés de reformular em profundidade a estratégia adotada, o governo pre
feriu abrir mão de qualquer política de ajustamento estrutural, limitando- 
se — a partir de meados de 1976 — à administração dos problemas de 
curto-prazo.

1.2. O ABANDONO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

A inexistência de uma política de ajustamento estrutural para a eco
nomia e, particularmente, para o balanço de pagamentos implicou na ne
cessidade de financiar os elevados déficits das contas externas através de 
uma política de endividamento crescente. Como o país já  havia acumula
do uma dívida externa considerável, desde o início dos anos 70, a ob
tenção de novos recursos em grande escala exigiu a criação de fortes in
centivos à captação privada de moeda estrangeira. Paralelamento, foi ne



cessário utilizar também as empresas públicas como veículos de endivida
mento. O incentivo à captação privada consistiu no “barateamento” do 
crédito a ser obtido no exterior, em relação ao crédito de origem domésti
ca. Para tanto, as taxas internas de juros foram liberadas e sistematica
mente empurradas para cima, através da elevação da taxa de depósito 
compulsório dos bancos e da execução de uma agressiva política de lança
mento de títulos públicos, para comprimir a liquidez.

Como as condições de crédito internacional foram extremamente fa
voráveis (entre 1976 e fins de 1979), não apenas foi possível refinanciar a 
dívida externa crescente mas, também, nos foi permitido ampliá-la para a 
constituição de volumosas reservas em moeda estrangeira. Este processo 
acelerado de endividamento externo desorganizou seriamente a política 
monetário-creditícia nos anos de 1977 a 1978. O intenso afluxo de dólares 
exigiu das autoridades monetárias redobrado vigor na colocação de títu
los públicos, com o duplo objetivo de evitar a expansão “excessiva” do 
crédito interno e para financiar a si próprias. A dívida pública interna ace
lerou, assim, o seu crescimento com uma concomitante inchação do mer
cado secundário de títulos do tesouro que se converteu em centro da ativi
dade especulativa. De um lado, empresas e bancos alí despejavam seus ex
cessos de caixa, adquirindo títulos públicos com rentabilidade positiva e 
nenhum risco; e, de outro lado, as empresas deficitárias e os agentes finan
ceiros com problemas temporários de liquidez alí se abasteciam de dinhei
ro. A continuidade deste processo foi sendo assegurada pelo Banco Cen
tral, que se via obrigado, freqüentemente, a aliviar ameaças de insolvên- 
cia, sancionando, assim, o circuito de ganhos especulativos que tornou-se 
conhecido como “ciranda financeira” .

É fácil perceber que o mecanismo adotado para assegurar o refinan- 
cimento externo, em escala crescente, trazia implícita uma imobilização 
progressiva da capacidade de operar eficientemente a política monetária, 
creditícia e cambial. No que se refere à política de câmbio, o estímulo ao 
crédito externo induziu o governo a manejar a correção cambial de modo 
que fosse sempre ligeiramente inferior à correção monetária deduzida a 
inflação externa, provocando uma progressiva sobrevalorização do cru
zeiro. De outro lado, o sensível encarecimento do crédito doméstico, 
forçado pela política de endividamento, obrigou à abertura de linhas de 
crédito subsidiado para a agricultura — incapaz de sobreviver com as al
tas taxas de juros prevalecentes — e para as exportações de manufatura
dos, cuja competitividade precisava ser reforçada. Os subsídios creditícios 
e a multiplicação de fundos especiais, criados ad hoc, foram ampliando as 
atribuições do chamado “orçamento” monetário que, submetido ainda às 
pressões decorrentes do giro da dívida interna, tornou-se o reflexo da de
sorganização do conjunto das finanças públicas.



1.3. A PROGRESSIVA DETERIORAÇÃO DAS CONDIÇÕES ECO
NÔMICAS

É importante assinalar que a imobilização progressiva dos instru
mentos de política econômica ocorreu paralelamente ao enfraquecimento 
da acumulação privada de capital, uma vez cessados os efeitos dos proje
tos induzidos pelo II PND. A tendência recessiva foi certamente agravada 
pela presença atrativa das aplicações financeiras e pelas elevadas taxas de 
juros. A recessão só não manifestou-se imediatamente, de forma aguda, 
porque o gasto público e em particular o investimento das empresas esta
tais, continuou operando de forma compensatória até 1979.

Neste quadro de crescentes desajustes e erosão dos instrumentos de 
política econômica, a inflação foi ganhando fôlego, refletindo as tensões 
acumuladas pelo sistema empresarial crescentemente endividado a taxa de 
juros reais elevadas. Estas tensões encontraram meio propício de propa
gação nos mecanismos de correção monetária, amplificando-se, através 
do circuito especulativo, para os estoques de títulos, mercadorias, etc.

Já estavam constituídos, desde então, os ingredientes de uma crise de 
graves proporções: enfraquecimento da estrutura empresarial com queda 
no ritmo de inversões, endividamento cumulativo, recrudescimento da es
peculação, inflação ascendente.

A percepção da gravidade da situação, por ocasião da mudança do 
comando da política econômica em meados de 79, levou o governo a uma 
tentativa arriscada de readquirir raio-de-manobra: tabelamento de juros, 
degradação da correção monetária, escalada na imposição fiscal e, final
mente, a temerária maxidesvalorização de dezembro de 79. Estas medidas 
buscavam desconectar as condições internas de crédito das injunções do 
financiamento externo, ao mesmo tempo em que visavam recompor a si
tuação das finanças públicas e ganhar uma certa folga na política cambial. 
Todavia, o conjunto de medidas acima, ao ser completado desastrosa
mente pela prefixação voluntarista da correção monetária e cambial em 
1980, redundou numa forte aceleração inflacionária. Com efeito, apesar 
3a contenção da correção monetária, a inflação foi realimentada pelo im
pacto das mudanças fiscais (maxi, Imposto de Renda, Imposto Sobre 
Operações Financeiras — IOF) e pelos choques decorrentes das bruscas 
elevações dos preços administrados pelo governo (derivado de petróleo, 
especialmente a gasolina, e outras tarifas). Paralelamente, o tabelamento 
irreal do câmbio associado à relativa contenção da taxa de juros, deflagra
ram uma intensa onda de especulação altista com estoques de mercado
rias particularmente com matérias-primas importadas. A desvalorização 
dos títulos financeiros, provocada pela degradação da correção monetária 
e tabelamento da taxa de juros, deslocou assim o potencial especulativo



do estoque de títulos para as mercadorias e outros ativos reais, acentuan
do a aceleração inflacionária.

1.4. O BLOQUEIO CREDITÍCIO EXTERNO E A POLlTICA DE 
RECESSÃO

Ao mesmo tempo em que estes lances eram executados com impru
dência, as condições externas de crédito sofriam um duro golpe com a re
versão contracionista da política monetária norte-americana em fins de 
1979. A forte subida da taxa internacional de juros e endurecimento das 
condições de crédito impuseram uma rápida drenagem de nossas reservas 
cambiais. Pressionados pelo aperto creditício geral e enfrentando dificul
dades de auto-financiamento, os bancos internacionais, que já  haviam 
emprestado parcelas ponderáveis de seus ativos aos países em desenvolvi
mento, refrearam suas operações e forçaram a aceitação de novas con
dições aos devedores: comissões (spreads) muito mais elevadas e prazos 
mais curtos. Além disso, passaram a recomendar aos países devedores a 
adoção de medidas ortodoxas de contenção, como forma de contornar os 
déficits dos seus balanços de pagamentos que se haviam ampliado sensi
velmente com o 2? choque dos preços do petróleo. O Brasil, na condição 
de grande devedor e necessitando levantar grandes somas para financiar o 
seu déficit, sofreu uma forte pressão no sentido de ajustar o seu balanço 
de pagamentos através de uma política recessionista dentro do figurino do 
Fundo Monetário Internacional, FM I. Em novembro de 1980, o governo 
cedeu às pressões externas e adotou um conjunto de medidas fortemente 
contencionistas: violenta elevação da taxa de juros, forte aperto creditício 
através da imposição de controles quantitativos, reaceleração da correção 
monetária e cambial, corte do gasto e do investimento público. A recessão 
sobreveio quase que imediatamente, iniciando-se, em janeiro de 1981, a 
mais grave crise econômica para o País desde a grande depressão dos anos 
30.

A retração iniciou-se com uma forte queda na demanda de bens de 
consumo duráveis, com efeitos negativos de propagação afetando um am
plo conjunto de setores produtores de bens intermediários. A situação da 
construção civil piorou sensivelmente e agravou-se, ainda mais, o nível de 
capacidade ociosa no setor de bens de capital. O mergulho recessivo 
processou-se ininterruptamente ao longo de 16 meses, alcançando os pri
meiros meses de 1982. O desemprego urbano elevou-se brutalmente e as 
condições de remuneração da força de trabalho foram se deteriorando, 
porquanto as empresas, além da ameaça do desemprego, dispõem do ex
pediente da rotatividade para rebaixar os salários. O achatamento dos sa
lários foi particularmente violento para os estratos médios e altos, despro
tegidos pelas mudanças introduzidas na lei salarial em fins de 1980.



A queda dos salários médios e altos, juntam ente com a reinstituição 
de condições favoráveis para as aplicações financeiras, implicaram em 
forte efeito negativo sobre a demanda de bens duráveis. Paralelamente, a 
liquidação de estoques de mercadorias, forçada pela elevadíssima taxa 
real de ju ros (entre 35 e 55% a.a.) comprimiu fortemente a demanda por 
insumos e bens intermediários. O efeito conjugado e cumulativo dos cor
tes na produção destes setores foi ampliando implacavelmente o desem
prego e, com isso, todo o amplo setor de bens de consumo de massa foi 
sendo também atingido pela recessão. Com efeito, a queda na demanda 
de bens de consumo não-duráveis só não foi mais intensa pelo fato dos sa
lários de base estarem relativamente protegidos por reajustes semestrais, 
com um fator de incremento de 10% sobre o INPC.

1.5. A RECESSÃO PLANEJADA E A CRISE NACIONAL

A recessão em 1981 produziu resultados bastante modestos, do ponto 
de vista dos objetivos desejados pelo governo. A inflação, reprimida pela 
violência do processo recessivo, reduziu-se temporariamente (de cerca de 
80% ao ano, no fim de 81), depois de ter alcançado uma taxa corrente de 
aproximadamente 120%. O balanço comercial, por sua vez, registrou um 
superávit de 1,2 bilhões de dólares, devido, principalmente, à sensível que
da das importações.

N o início de 1982, as autoridades econômicas, ignorando os elemen
tos estruturais de crise presentes na economia e desprezando o escasso 
raio de manobra que restava à política econômica, aceneram com a falsa 
possibilidade de uma retomada do crescimento. Limites um pouco menos 
drásticos foram previstos para a expansão creditícia, favorecendo-se mo
destamente o financiamento habitacional. Paralelamente, adotou-se uma 
atitude mais tolerante para com a expansão do gasto púb* .o. Contudo, 
como a recessão continuou aprofundando-se nos primeiros meses do ano, 
outras medidas de curto alcance foram sendo adotadas, f n o a  retirada 
do ISOF e aumento dos prazos de financiamento para o crédno ao consu
midor, visando estimular a demanda de bens duráveis. Com efeito, uma 
tênue reativação da demanda de bens duráveis, auxiliada também, no 
caso dos bens eletro-eletrônicos pela expectativa da Copa do Mundo, co
meçou a se fazer sentir nos meses de maio e junho.

A insubsistência deste processo de retomada do crescimento foi, po
rém, rapidamente posta em evidência pela forte aceleração inflacionária e 
pelo modestíssimo desempenho de nossa conta comercial no primeiro se
mestre de 82. Premidas pela manutenção do patamar elevadíssimo da taxa 
de juros e buscando acompanhar os recorrentes reajustes “corretivos” dos 
preços e tarifas adm inistradas pelo governo, as empresas reaceleraram o rit



mo dos seus ajustes de preços, diante da perspectiva de uma moderada 
reativação das vendas, com o fito de recompor suas margens de rentabili
dade. Com o pico de 8% na taxa mensal de inflação em julho p.p., de re
pente, tornou-se claro que a taxa corrente de inflação havia subido nova
mente para um patam ar muito elevado (de 115% ao ano, no primeiro se
mestre de 82, apenas ligeiramente inferior à taxa do primeiro semestre de 
81). Por outro lado, as exportações brasileiras de manufaturados foram 
penalizadas pela recessão mundial e pelo recrudescimento generalizado 
do protecionismo, enquanto que as nossas exportações de produtos pri
mários foram vitimadas por cotações violentamente deprimidas de seus 
preços. Além disso, o conflito no Atlântico Sul serviu, mais uma vez, para 
sublinhar a fragilidade e vulnerabilidade do fluxo de financiamento das 
contas externas. A percepção inequívoca e cristalina de que o País não dis
põe de qualquer margem de manobra para conduzir a política econômica, 
dentro do esquema atual, e que a diversidade da conjuntura internacional 
em pouco tempo reverteu os “ganhos” penosamente obtidos com a reces
são, em 81, deixou os empresários e autoridades perplexos e desorienta
dos. Já se entrevê o espectro agourento de um novo “round” de recessão 
para 1983 o que, certamente, significará uma crise econômico-social de 
gravíssimas proporções, se vier a ocorrer.

1.6. O CARÁTER ESTRUTURAL DA CRISE E A NECESSIDADE 
DE REFORMAS

Infelizmente o desgaste dos instrumentos de política econômica e a 
desorganização geral do financiamento público acentuaram-se, ainda 
mais, com o processo recessivo. A tomada de empréstimos externos, por 
exemplo, embora na ausência de confiança na política cambial e em meio 
a recessão, vem sendo literalmente forçada aos ajustes econômicos inter
nos. Para isso, vem sendo aplicado um draconiano controle quantitativo 
do crédito de origem interna, de tal forma que, esgotados os limites, as 
empresas (particularmente as pequenas e médias) não têm outra saída se
não aceitar o endividamento em moeda estrangeira, intermediado pelos 
bancos, através da resolução 63. Os riscos do processo de endividamento 
externo que, anteriormente concentrava-se nas empresas estrangeiras e 
nas grandes empresas estatais, comprometem hoje uma parcela cada vez 
maior da empresa nacional.

De outro lado, a “necessidade” de manter o elevadíssimo nível real 
da taxa interna de juros vem obrigando o governo a uma política altamen
te agressiva de colocação líquida de títulos da dívida pública, visando en
xugar a liquidez e manter um drástico controle sobre as reservas bancárias 
(base monetária). Além disso, a dívida pública vem sendo intensamente



utilizada para cobrir os desequilíbrios do conjunto das contas governa
mentais, originadas especialmente do chamado “ orçamento monetário” . 
A recessão enfraqueceu, também, o crescimento da receita fiscal e previ- 
denciária (especialmente dos impostos indiretos), apesar das repetidas in
vestidas improvisadas (e inflacionárias) para incremento da receita tribu
tária. Em resumo, o estado precário em que se encontra todo o sistema de 
financiamento público é inequívoco e isto se expressa num crescimento 
exponencial da dívida pública interna que, em julho de 1982, já alcançou 
um montante equivalente a cerca de 28 bilhões de dólares (devidos a 
curtíssimo prazo).

A acelerada expansão da dívida pública, no contexto da política de 
juros reais elevadíssimos, recolocou o epicentro da atividade especulativa 
na esfera financeira e transformou o País num paraíso para os bancos, cu
jas taxas de lucro são francamente exorbitantes. Por outro lado, o poten
cial de investimento produtivo, já  combatido pela recessão é penalizado 
pela gastronômica taxa de juros e absorvido pela esfera especulativa, 
agravando perigosamente a situação de crise.

Em outras palavras, a recessão encarregou-se de aprofundar os ele
mentos de crise, empurrando todo o nosso sistema econômico para uma 
situação que beira o descalabro. O grau de endividamento das empresas, 
já  elevado, vem se ampliando cumulativamente e já  está desatando um nú
mero expressivo de falências e concordatas que poderão, de repente, assu
mir a forma de reação-em-cadeia.

Diante deste quadro, cuja gravidade a ninguém é dado desconhecer, 
torna-se inequívoca a urgência de reformas de profundidade, que possibi
litem a retomada sólida e ordenada do crescimento econômico. A recupe
ração econôm ica, em bases sólidas, requer — com o passo inicial — a re
dução do elevadíssimo patam ar da taxa de juros e, para isso, é indispensá
vel estabelecer mudanças incisivas nos atuais mecanismos de obtenção de 
recursos externos. Além disso, afigura-se, também, como condição essen
cial, a necessidade de reverter o estado de desagregação em que se encon
tra todo o sistema de financiamento público e privado.

2. DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA ALTERNATIVA
DE CURTO PRAZO

Diante da indisfarçável gravidade da situação econômica e social, e 
considerando que a inoperância da atual política econômica tende a nos 
arrastar em direção ao agravamento* da crise, torna-se urgente e inadiável 
propor ao debate democrático diretrizes para uma política econômica de 
curto prazo.



É preciso advertir, porém, que não se pode propor uma retomada 
imediatista e descontrolada do crescimento econômico que, decerto, es
barraria na agudização dos problemas do balanço de pagamento e numa 
perigosíssima reaceleração inflacionária que seriam, certamente, seguidos 
de um novo mergulho recessivo.

A retomada do crescimento só poderá constituir-se numa verdadeira 
recuperação econômica se vier a ser implementada de forma ordenada, 
sólida, de modo a ir preparando o caminho para uma nova estratégia de 
desenvolvimento econômico e social. Com efeito, a retomada ordenada 
do crescimento, que permita a recuperação dos níveis de emprego, a utili
zação racional da capacidade ociosa, a reversão dos níveis sufocantes de 
endividamento das empresas é condição necessária para tornar viável uma 
estratégia econômica alternativa.

Além disso, a retomada ordenada do crescimento não pode prescin
dir de medidas fiscais e financeiras de emergência, que preparem as con
dições para a realização da reforma tributária e da reforma financeira, re
quisitos indispensáveis para o financiamento da nova estratégia.

2.1. A DESVINCULAÇÃO DA TAXA INTERNA DE JUROS DAS 
CONDIÇÕES DE REFINANCIAMENTO DA DlVIDA EXTERNA

Ê impossível a execução de qualquer política de recuperação econô- 
mica sem o rebaixamento do elevadíssimo patam ar atual da taxa interna 
de juros. Este rebaixamento é, ademais, urgente. Não se pode conceber 
que o sistema industrial possa continuar operando por muito mais tempo, 
sob as atuais condições de financiamento, sem que venha a ser arrastado 
à falência geral. Para isto, é indispensável cortar a vinculação existente en
tre a política monetário-creditícia e a obtenção dos empréstimos externos 
necessários para “ fechar” o déficit do balanço de pagamentos.

Como já  foi mencionado o governo tem se utilizado do controle 
quantitativo do crédito de origem doméstica, com taxas de juros internos 
extremamente elevadas, para forçar os bancos e as emprçsas (privadas e 
públicas) a buscarem dólares no exterior. Como resultado deste sistema 
inteiramente desarrazoado, o País é obrigado a conviver com taxas reais 
de juros que variam de 35% a 55% ao ano, enquanto que a taxa internacio
nal de juros, em termos reais, tem se situado num nível de aproximada
mente 7% ao ano. Ou seja, somos obrigados a suportar uma taxa real de 
juros cujo nível é de 5 a 7 vezes mais elevado que o da taxa internacional, 
em função do atual mecanismo irracional de captação de empréstimos ex
ternos que, ademais, premia os bancos com polpudas margens operacio
nais de lucro.



A redução urgente da taxa de juros interna implica, portanto, na 
criação de novos mecanismos de financiamento externo, compatíveis com 
um patam ar de juros substancialmente mais baixo. Em primeiro lugar, a 
imposição de controle sobre os elevadíssimos níveis atuais dos “spreads” 
(margens operacionais de lucro) do sistema bancário doméstico é central e 
indispensável para a pretendida redução do patam ar da taxa de juros. 
Atualmente, os bancos tomam como base o “custo” dos recursos externos 
para o cálculo das suas taxas de empréstimos. Isto é, calculam o quanto 
lhes “custa” o crédito externo (correção cambial mais juros e spreads ex
ternos) e aplicam sobre isto um fator bastante elevado que corresponde à 
sua própria margem operacional relativa a este tipo de operação.

Ocorre que os empréstimos externos não são a única fonte de recur
sos para os bancos. Além destes os bancos valem-se de uma percentagem 
dos depósitos à vista e captam depósitos a prazo. Os depósitos à vista 
nada custam aos bancos — ao contrário, deles tiram proveito dado que 
sobre eles não pagam sequer correção monetária.

Os depósitos a prazo são remunerados, porém, a taxas não muito di
ferentes da taxa de inflação. Vale dizer, em termos reais a remuneração 
dos depósitos a prazo é praticamente nula, quando não negativa. Em re
sumo, os bancos operam com três tipos de recursos (com “custos” distin
tos), porém, calculam as taxas de empréstimos para os clientes apenas 
com base nos recursos que lhes “ custam” mais caro (os recursos externos, 
intermediados pela Resolução n9 63). Por esta razão, a margem efetiva de 
lucro total sobre o conjunto de seu passivo é elevadíssima. Recentemente, 
uma conceituada publicação estrangeira, analisando os balanços de ban
cos do mundo inteiro, constatou que as instituições que operam no Brasil 
apresentaram, de longe, o mais elevado índice de rentabilidade mundial 
em 1981.

O quadro acima descrito revela que é perfeitamente possível fazer 
com que se reduza a real taxa de juros pelo menos para um nível pratica
mente igual à taxa real externa, sem prejuízo para a captação de moeda es
trangeira. Isto naturalmente implicaria em que o elevadíssimo “ spread” 
operacional do sistema bancário doméstico fosse substancialmente redu
zido, equiparando-se àqueles praticados pelo sistema financeiro interna
cional. Os bancos decerto não tomarão a iniciativa de reduzir suas exor
bitantes margens de lucro voluntariamente. Novas regras de fixação das 
taxas de juros terão que ser impostas pelo governo, para evitar a falência 
generalizada de nosso parque industrial.

Diversas propostas têm sido apresentadas nesta direção. A proposta 
que apresenta menos inconvenientes é a de vincular (através de um fator 
multiplicador) o volume de operações de crédito dos bancos à captação 
prévia de recursos externos, com supressão dos atuais limites quantitati



vos para a expansão creditícia de origem interna. Esta sugestão, implica 
em que a margem operacional de lucro dos bancos seja controlada pelo 
Banco Central e fixada com base no “custo” médio de captação de recur
sos (internos à vista e a prazo, e externos). Ela apresenta a vantagem de 
eliminar as restrições à expansão creditícia e de forçar a competição den
tro do oligopólio bancário.

Por outro lado, embora produza uma queda considerável no nível 
atual da taxa interna de juros (que é de 5 a 7 vezes mais elevado que o da 
taxa internacional) a proposta acima não assegura que esta venha a ser fi
xada abaixo da taxa prevalecente no mercado financeiro externo.

A queda da taxa interna de juros para um patamar inferior ao da taxa 
internacional requereria outras medidas. Várias têm sido as sugestões nes
te sentido, todas elas implicando na criação implícita ou explícita de uma 
taxa especial de câmbio para transações financeiras. Isto significa que, de 
uma forma ou de outra, a taxa de câmbio das operações financeiras deve 
ser calculada de modo a permitir a queda relativa da taxa interna de juros. 
Esta nova taxa financeira pode ser criada através de diversos mecanismos 
(seguro contra perdas cambiais inesperadas, subsídio explícito à diferença 
de câmbio, etc.). Todas estas formas possuem seus inconvenientes que, no 
entanto, são muito menos danosos para o País do que a opção atual. 
Além disso, é preciso ressaltar que, no caso brasileiro, a abrangência e tra
dição do controle das operações cambiais pelo Banco Central minimizaria 
bastante os inconvenientes do câmbio duplo, dificultando as manobras de 
burla possibilitadas pelo diferencial entre as taxas de câmbio comercial e 
financeira. Para facilitar, ainda mais, a eficiência dessa sistemática, a in
ternação de moeda estrangeira poderia realizar-se com base numa taxa ú- 
nica de câmbio (a comercial), compensando-se o risco e o “ custo” do to
mador no momento da amortização do principal e do pagamento dos ju 
ros, através de uma taxa de cálculo subvencionada. Esta taxa deveria 
restringir-se, rigorosamente, a operações financeiras de prazos médios e 
longos, vedando-se esse direito para o repagamento de operações de curto 
prazo e de importações financiadas. Seria recomendável que a implan
tação de uma solução deste tipo (taxa financeira especial, ou taxa de 
subsídio) assumisse a forma mais eficiente, a ser escolhida a partir de um 
entendimento com os principais agentes de captação.

2.2 NOVA POLÍTICA CREDITÍCIA E ANTI-INFLACIONÂRIA

Concomitantemente à redução dos juros, é indispensável rebaixar 
progressiva e firmemente os coeficientes de correção monetária que hoje 
acompanham de perto a taxa de inflação corrente, criando uma forte re



sistência à sua queda. A redução progressiva da correção monetária deve, 
contudo, ser implantada de maneira diferenciada e cuidadosa.

Não se pode admitir a hipótese de descapitalização dos fundos so
ciais (FGTS e PIS-PASEP) e nem, tampouco, a hipótese de degradação 
dos saldos das cadernetas de poupança, particularmente no que se refere 
às milhões de contas de pequenos saldos, pertencentes às classes assalaria
das médias e médias-baixas. A degradação das cadernetas dos pequenos 
“poupadores” — que não dispõem de alternativas de aplicação acarreta
ria uma onda de aquisição de bens e tentativas de fazer estoques de merca
dorias de consucno. Este comportamento certamente criaria a oportunida
de propícia para que as empresas capturassem grande parte desses recur
sos, através da remarcação de seus preços de venda. Paralelamente, as em
presas também procurariam liquidar os seus saldos em cadernetas de pou
pança (e em todos os ativos financeiros com correção monetária pós- 
fixada) dirigindo-os para a estocagem de insumos e matérias-primas. O re
sultado seria uma indesejável aceleração inflacionária, com forte incre
mento do custo de vida, além do desmantelamento do sistema voluntário 
de poupanpa familiar.

Por estas razões, não é possível desacelerar os coeficientes de cor
reção monetária de modo drástico e generalizado. Por outro lado, não se 
pode aceitar que a correção monetária continue acompanhando pari passu 
a taxa de inflação e atuando com uma ágil correia de transmissão das ten
sões inflacionárias. Por isso, propõe-se a aplicação de redutores diferen
ciados para a correção monetária, visando “desindexar” com certa rapi
dez todos os títulos e formas de (inclusive dos títulos da dívida pública 
com essas características) aplicação financeira de curtíssimo e curto pra
zos. De outro lado, deve-se admitir a aplicação de coeficientes mais próxi
mos à taxa de inflação somente para os fundos sociais, para os saldos de 
cadernetas de poupança familiares das classes assalariadas e para os ver
dadeiros títulos e aplicações de intermediação financeira, que se pretende 
incentivar, conforme a proposta apresentada no capítulo sobre a reforma 
financeira.

É interessante assinalar que a adoção de uma taxa especial para o 
câmbio de amortização dos compromissos financeiros em moeda estran
geira poderia, inclusive, ser implantada através de um redutor específico 
da correção monetária, com regras claras e definidas, para este fim. Outro 
objetivo do manejo diferenciado da correção monetária seria ó de recupe
rar a flexibilidade que hoje faz falta, de maneira crítica, aos instrumentos 
de política econômica.

A conjugação das medidas relativas ao rebaixamento do patamar da 
taxa de juros, com a redução gradativa e cuidadosa da correção mone
tária, permitiria que a expansão do crédito se ajustasse às necessidades de



recuperação e manutenção do crescimento da economia, em condições sa
tisfatórias de liquidez. Entretanto, para precaver-se contra os perigos de 
reaceleração inflacionária seriam necessárias medidas suplementares. 
Para evitar que as tensões inflacionárias atualmente reprimidas pela forte 
recessão, encontrem na expansão creditícia (com juros reais baixos) um 
veículo apropriado para se exprimir, é de toda conveniência a adoção dos 
seguintes controles:

a) Reativação do sistema CIP-SEAP (Comissão Interministerial de 
Preços — Secretaria Especial de Abastecimento e Preços) com mecanis
mos antecipatórios de controle do aumento dos preços. O conhecimento 
da estrutura de custos e das tendências correntes dos preços das matérias- 
primas, peças, componentes, salários, permite que se faça cálculo estima- 
tivo antecipado das pressões inflacionárias que atingem os diversos seto
res. Com estas informações será possível estabelecer tetos para os aumen
tos de preços, capazes de impedir a aceleração inflacionária.

b) O controle de preços não será efetivo sem o auxílio de mecanismos 
de sanção. Para isso, a política creditícia pode ser usada de forma seletiva 
para evitar o comportamento especulativo altista com estoques de merca
dorias.

Finalmente, a reaceleração da inflação não deve ser estimulada por 
reajustes bruscos dos preços e tarifas do setor público, devendo-se 
reajustá-las gradualmente.

2.3. MEDIDAS FISCAIS E FINANCEIRAS DE EMERGÊNCIA

Qualquer plano não-inflacionário de recuperação da economia su
põe, neste momento, o fortalecimento das finanças públicas. Como não 
há tempo útil para aguardar os resultados da reforma tributária de pro
fundidade, são necessárias medidas de emergência. Estas devem evitar 
sobretaxas às fontes atuais de receita, buscando ampliar — de maneira so
cialmente justa — a base da tributação. Deve-se começar com o aumento 
do imposto de renda na fonte sobre os ganhos extraordinários provenien
tes de aplicações financeiras (de pessoas físicas e jurídicas) e sobre os lu
cros extraordinários dos bancos. Paralelamente, deve-se suprimir de ime
diato todos os incentivos fiscais, ligados ao imposto de renda, com ex
ceção dos regionais (NE, Amazônia).

De outro lado, é indispensável iniciar uma mudança na estrutura de 
prazos da dívida pública interna, que atualm ente está girando a curtíssi
mo prazo. O seu enorme aumento verificado em 1981 e no primeiro se
m estre de 1982, com os níveis atuais de ju ros, apon ta  para  um a expansão 
ainda mais descontrolada nos próximos meses. As medidas aqui recomen



dadas (queda dos juros e da correção monetária) poderão atenuar esta ex
pansão. Isto, porém, não é suficiente. Ê necessário diferenciar a remune
ração dos papéis públicos, em favor das ORTNs (Obrigações Reajustáveis 
do Tesouro Nacional) e preparar o terreno para o lançamento de títulos 
de longo prazo, de forma a tornar viável a administração ordenada do 
“giro” da dívida interna, evitando que os juros que sobre eles incidem se
jam  remunerados com recursos orçamentários, tal como ocorre atualmen
te.

O lançamento de papéis públicos de longo prazo deve servir de re
forço ao BNDES, cujo orçamento também deve ser ampliado, para que 
seja possível oferecer crédito aos projetos prioritários do programa de re
cuperação. Da mesma forma, o Banco do Brasil deve atuar como instru
mento decisivo de regulação das condições de crédito geral.

2.4 POLÍTICA COMPENSATÓRIA DE EM PREGO

Reconhecendo a gravidade da situação atual de desemprego, 
recomenda-se a adoção urgente de uma política compensatória. Para a 
massa de desemprego de pessoal não-qualificado deve-se reativar a cons
trução civil, através de obras públicas e construção habitacional de eleva
do efeito-emprego. Com relação aos operários desempregados pelo con
junto metal-mecânico e de bens duráveis, recomenda-se a colocação ime
diata de encomendas novas, visando o plano de reajuste estrutural do sis
tema de transportes (equipamento ferroviário, caminhões pesados, ôni
bus, navios, outros equipamentos, etc).

De outro lado, seria recomendável reativar o gasto direto em saúde e 
educação, particularmente nas áreas de maior incidência do desemprego, 
inclusive rurais.

A perspectiva de recuperação ordenada do crescimento tornaria 
possível propor a ESTABILIDADE DE EM ERGÊNCIA, de forma a 
conter eventual agravamento da onda de demissões.

2.5. POLÍTICA DE INVESTIMENTO PÜBLICO

A política do governo com respeito ao investimento público tem sido 
a de cortar linearmente as dotações orçamentárias, com o propósito de li
mitar os dispêndios, dentro das metas quantitativas, de curto prazo, do 
orçamento monetário. Este critério é inteiramente inadequado ao planeja
mento da inversão pública, que deve ser concebida a médio e longo prazo. 
A persistência nesta trajetória certamente trará efeitos danosos para o se



tor de bens de capital e para a regularidade do fluxo de financiamento ex
terno oficial, que é o mais conveniente pelos prazos mais longos e juros 
baixos.

A recuperação programada do investimento público (administração 
direta, autarquias e empresas estatais) é um elemento fundamental da 
política de retomada do crescimento. Contudo, esta recuperação deve ser 
seletiva, baseada numa reprogramação geral das prioridades, de acordo 
com as diretrizes de um novo plano de desenvolvimento. Em primeiro lu
gar, é necessário desacelerar os projetos resultantes de erros de política se
torial, que representam verdadeiro desperdício de recursos (o caso mais 
notório é o do programa nuclear).

Os critérios que devem nortear a recuperação do investimento públi
co são:

1) cálculo criterioso sobre a evolução da demanda, de modo a maxi
mizar a utilização da capacidade instalada a longo prazo;

2) substituição de importações e/ou  ampliação da capacidade expor
tadora.

A curto prazo, estes critérios devem ser conciliados com a necessida
de de controlar as importações e com a urgência de criação de novos em
pregos.

Neste sentido, a Secretaria de Controle das Empresas Estatais, SEST, 
deveria coordenar os planos e a execução do investimento público, aban
donando o papel atual de simples gestão orçamentária de curto prazo. 
Esta é a única maneira de ter um encadeamento racional e planejado de 
projetos e pré-projetos de investimento, que assegure a regularidade do 
fluxo de financiamento externo oficial, sem recurso a improvisações pre
judiciais.

2.6. POLÍTICA DE OFERTA A CURTO PRAZO

Paralelamente à retomada e à reorientação do crescimento no com
plexo de bens de capital — bens duráveis — metal-mecânica, a ser propi
ciado pela reativação seletiva do gasto e do investimento público, faz-se 
necessária uma ativação das condições de oferta de bens de consumo po
pular, com vistas a recuperar o crescimento de um amplo conjunto de sub- 
setores industriais. A demanda de bens de consumo de amplo significado 
popular deve crescer com a recuperação do emprego e através de uma 
política salarial mais favorável.

Os setores de bens de consumo não-duráveis (alimento, vestuário, 
calçados e outros bens essenciais) devem receber apoio creditício, acom



panhado de um controle atento de suas margens de rentabilidade, para 
evitar que o crescimento da demanda se traduza numa aceleração dos 
preços. No que se refere aos bens duráveis, recomenda-se os mesmos cri
térios gerais, dentro de uma política de diferenciação de produtos, favore
cendo os de uso popular. Os mecanismos de crédito ao consumidor devem 
ser remanejados, com juros baixos, de forma a beneficiar os consumidores 
de baixa renda.

Para assegurar o abastecimento de alimentos nos centros urbanos, 
com estabilidade relativa de preços, é urgente que se inicie uma política 
consistente de formação de estoques reguladores para produtos agrícolas, 
combinada com preços mínimos adequados, crédito suficiente e subsídios 
diretos de modo a alcançar três objetivos:

a) regularização da oferta;

b) estímulo aos produtores, especialmente aos pequenos;
c) baixo custo da alimentação.

2.7. POLÍTICA DE COM ÉRCIO EXTERIOR E BALANÇO DE PA
GAMENTOS (DÍVIDA EXTERNA)

A adoção de medidas incisivas para enfrentar a situação cronicamen
te desequilibrada do nosso balanço de pagamentos deve ser considerada 
como ponto de partida para qualquer política de curto prazo que busque 
criar condições para retomada do crescimento. As medidas fundamentais 
para controlar o déficit externo são as seguintes:

1) Adoção de controles diretos seletivos e rigorosos das importações, 
buscando utilizar a capacidade produtiva ociosa doméstica, para substi
tuir a importação de certos itens;

2) Manutenção da política de mini-reajustes cambiais para amparar o 
crescimento das exportações, de forma mais flexível, compensando-se a 
retirada parcial dos incentivos fiscais e a sobre-valorização internacional 
do dólar. A adoção de uma taxa especial de câmbio (ou taxa subvenciona
da de cálculo) para amortização de operações financeiras em moeda es
trangeira permitiria readquirir a flexibilidade atualmente inexistente na 
utilização da taxa cambial;

3) Adoção urgente de medidas que iniciem o processo de redução (a 
médio prazo) do déficit de serviços propriamente ditos (fretes, seguros, tu
rismo, assistência técnica).

Aliada a esta política de reversão do déficit do balanço de pagamentos 
é essencial desvincular os mecanismos de individamento externo (para re-



ciciar a dívida) das condições internas de crédito através das medidas já 
mencionadas. Esta desvinculação implica também em que o Banco Cen
tral assuma a responsabilidade direta pelo giro da dívida, podendo utilizar 
como agentes de captação os bancos de investimentos, o BNDES, o Ban
co do Brasil e as empresas públicas, para financiar os novos projetos e in
vestimentos consentâneos com a nova política econômica e com as diretri
zes da reforma financeira.

É indispensável, também, dispor de um Plano de Emergência de Ra
cionamento de Combustíveis para enfrentar a eventualidade de uma asfi
xia cambial imprevista.

Com base nesta política sólida e firme, com o apoio e a credibilidade 
da Nação, advoga-se uma negociação com os nossos credores de modo a 
conter o processo de endividamento externo estabelecendo — em bases 
soberanas e favoráveis — condições viáveis de reciclagem, a longo prazo, 
da dívida externa.

É importante assinalar que o prosseguimento da recessão vai impli
car no adiamento ou paralização dos projetos de investimento público o 
que deverá dificultar a obtenção de empréstimos e financiamentos ofi
ciais, que  são os mais convenientes pelos seus prazos mais longos e taxas 
de juros mais baixas. Além disso, a elaboração de pré-projetos de investi
mento para o setor público já vem sendo impedida pela permanência de 
um horizonte recessivo. Com isso, a médio prazo não poderemos sequer 
apresentar novos projetos capazes de atrair financiamento externo, redu
zindo a margem de manobra no que se refere à captação de recursos. Au
mentaria, assim, a dependência com relação às operações privadas, sobre
tudo aquelas realizadas pelo sistema bancário doméstico (para crédito de 
curto-prazo) ao abrigo da resolução n’ 63. Além disso, a continuidade da 
recessão certamente reconduzirá o ingresso líquido de capitais de risco, 
como já  vem acontecendo.

O mais grave é que tudo isso vem ocorrendo no contexto de taxas de 
juros elevadas, com um racionamento global do crédito, decorrente do en
curtamento da estrutura de fontes de fundos e da fragilização da estrutura 
de capital dos bancos internacionais, já  pesadamente comprometidos com 
o refinanciamento dos balanços de pagamento dos países em desenvolvi
mento. Por esta razão os bancos internacionais tem reduzido os prazos de 
seus empréstimos, cobrando “spreads” muito elevados, tentando forçar 
os grandes devedores a reduzir sua demanda por créditos adicionais. O 
objetivo é compatibilizar a taxa de crescimento dos empréstimos aos paí
ses em desenvolvimento — que tem sido rápida — com o crescimento 
mais lento da capacidade de empréstimo dos bancos.



Diante destas circunstâncias desfavoráveis, os efeitos supostamente 
favoráveis da recessão sobre a balança comercial tenderão a ser neutrali
zados pelas conseqüências perversas, de natureza financeira, apontadas 
acima. A médio prazo, portanto, a insistência na recessão pode conduzir a 
um colapso dos mecanismos atuais de captação de empréstimos externos.

É por desacreditar na eficiência da recessão e por pressentir o agrava
mento das condições de financiamento externo nos próximos anos que o 
PMDB advoga a adoção urgente de medidas preventivas de controle do 
déficit de mercadorias e serviços (exclusive juros) como pré-condição para 
negociar um novo esquema de financiamento com os credores. O objetivo 
é de recuzir e depois estabilizar o crescimento da dívida externa, impedin
do a deterioração de seu perfil de amortização e afastando os atuais cons
trangimentos, inaceitáveis, sobre a condução da nossa política econômica.

O PMDB acredita seja possível contornar o problema do déficit de 
mercadorias e serviços (exclusive juros) sem recurso à recessão, desde que, 
como já  foi observado, a retomada do crescimento ocorra de forma orde
nada, com credibilidade e apoio social.

É preciso lembrar, finalmente, que a situação de pre-insolvência in
ternacional tende a se generalizar, envolvendo vários outros países em de
senvolvimento, inclusive em nosso continente. E aqui não podemos omitir 
o papel negativo desempenhado pela inconsistente política econômica 
norteamericana. Sendo assim, a negociação de novas condições de finan
ciamento externo transcende o entendimento direto com os credores e 
passa a envolver as relações entre os Estados Nacionais acerca da reestru
turação inadiável do comércio, das finanças e do sistema monetário inter
nacional.

3. UMA NOVA ESTRATÉGIA ECONÔMICA: A REORDENAÇÃO 
DINÂMICA DO SISTEMA PRODUTIVO

Em face das enormes dificuldades que hoje se apresentam, particular
mente aquela derivada do pesado ônus da dívida externa, as autoridades 
econômicas têm optado por um ajuste passivo e conformista de nossa eco
nomia diante da crise internacional. A falência da política atual não se ex
pressa apenas na incapacidade de conceber outra saída de curto prazo que 
não seja a recessão. Revela-se, também, na incapacidade de projetar uma 
estratégia de envergadura, coerente com a importância e o estágio de de
senvolvimento de nosso sistema industrial.

Ao invés de imaginar uma estratégia global, que vise o ajustamento 
estrutural de nosso sistema produtivo — diante da crise energética e do es



tado de letargia da economia mundial — os responsáveis pela atual políti
ca apenas acenam com “prioridades” mesquinhas para o futuro do País. 
Chegam alguns a pensar em transformá-lo em exportador de minérios e 
de produtos primários, propondo explicitamente, em certas ocasiões, uma 
pura e simples regressão de nosso sistema industrial.

Não obstante o absurdo de propostas “ regressivas” deste tipo, elas 
representam um perigo real para o futuro do País, na medida em que o 
grave estreitamento do raio de manobra da atual política econômica, nos 
tem empurrado, na prática, para aquela direção. Ê por esta razão que o 
PMDB considera urgente a discussão democrática de uma verdadeira es
tratégia econômica, que consulte os interesses sociais e prepare as con
dições para ajustar, proteger e desenvolver a competitividade e potenciali
dades tecnológicas de nosso sistema produtivo. Além disso, a reordenação 
dinâmica do sistema produtivo é absolutamente indispensável para mol
dar um estilo de crescimento fundado na Justiça Social, ao mesmo tempo 
em que se processam os ajustamentos necessários nos padrões de pro
dução, que já estão sendo e serão cada vez mais induzidos pelas grandes 
mudanças tecnológicas em curso, nesta etapa de crise internacional.

É necessário, portanto, estabelecer políticas setoriais eficazes, com 
prioridades claramente definidas, e que sejam integradas numa visão de 
conjunto.

Nesta parte, buscaremos, apenas, sugerir diretrizes básicas que deve
rão guiar as políticas setoriais e revelar de que maneira estariam global
mente articuladas.

3.1. DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA INDUSTRIAL

Em primeiro lugar, é preciso chamar a atenção para o fato de que, 
hoje, o governo não possui qualquer política industrial. As medidas que 
afetam o setor não são tomadas visando o seu ajustamento estrutural, mas 
apenas para resolver situações de curto prazo, decorrentes das dificulda
des do balanço de pagamentos e do combate à inflação.

Não existem sequer objetivos definidos, por mais vagos que sejam. 
Diante das necessidades de uma economia industrial complexa e moder
na, como a brasileira, particularmente na etapa atual de grandes ajusta
mentos e mudanças tecnológicas, é urgente a estruturação de uma política 
industrial, ordenadora das prioridades e rumos de expansão.

O ponto de partida para fixar uma estratégia industrial depende da 
definição prévia dos programas de inversão em infraestrutura, sistema de 
transportes, programas na área de energia, na área social, dos programas



viáveis de complementação da estrutura industrial e dos necessários para 
o seu ajustamento às novas mudanças tecnológicas. Enfim, a estratégia in
dustrial depende do perfil dos investimentos públicos e daqueles por estes 
induzidos, que deverão moldar o desenvolvimento do País.

A estes programas de expansão deve-se somar a necessidade de sus
tentar a expansão futura da capacidade produtiva de setores de bens de 
consumo (inclusive de bens duráveis), especialmente dos de ampla deman
da popular, de forma compatível com o objetivo de se ter distribuição 
cada vez mais eqüitativa da renda nacional. Além disso, deve-se prever a 
necessidade de inversões derivadas dos ajustamentos de médio prazo da 
estrutura produtiva às restrições energéticas.

O conjunto dos investimentos públicos e privados, acima delineados, 
permitiria avaliar as demandas sobre o sistema industrial existente, que 
conta com significativa margem de capacidade nào-utilizada em muitos 
setores. Esta avaliação informaria planos consistentes de expansão indus
trial, especialmente para os setores cujos investimentos são de maturação 
a mais longo prazo, como os de certos insumos básicos não-metálicos, 
químicos, siderúrgicos, metais não-ferrosos e outros.

Por outro lado, não é possível estabelecer um plano estratégico para 
o setor industrial, sem levar em consideração: a) a evolução previsível das 
condições do mercado internacional; b) as condições de financiamento 
interno de longo prazo; c) as tendências setoriais de mudança tecnológica 
e seus impactos sobre as nossas condições de competitividade; d) as re
lações com o capital estrangeiro já instalado no País e com os possíveis 
novos pretendentes à entrada em nossos mercados.

Quanto a este último aspecto, a orientação nacionalista que deve pre
sidir a política industrial implica em que as empresas nacionais públicas e 
privadas sejam decididamente apoiadas por linhas de crédito em con
dições tais que as capacitem a aproveitar as novas oportunidades de inves
timento, ampliando suas fatias de mercado. A Reforma Financeira deve
rá, portanto, oferecer os recursos indispensáveis ao financiamento de lon
go prazo para o setor nacional, privado e público. Os vultosos recursos 
ociosos que hoje gravitam na circulação financeira, especulativa, devem 
ser redirecionados para a acumulação produtiva de capital.

De outro lado, é fundamental desenvolver uma estratégia seletiva e 
vigorosa de promoção tecnológica, visando habilitar as empresas nacio
nais a elevar seus níveis de competitividade, para que possam enfrentar os 
competidores estrangeiros e os desafios do comércio internacional. Nos 
setores de alta tecnologia, particularmente naqueles estratégicos para o



futuro de nosso parque industrial, deve-se aproveitar todas as brechas e 
oportunidades de investimento, através de uma política intransigente de 
garantia de mercado, com o objetivo de assegurar o desenvolvimento de 
empresas nacionais. Para isso, afigura-se imprescindível o suporte finan
ceiro privilegiado para as atividades de pesquisa e desenvolvimento tecno
lógico realizadas por empresas nacionais, públicas e privadas. Neste senti
do, o apoio direto às empresas nacionais de engenharia e tecnologia deve 
ser considerado prioritário, utilizando-se as grandes empresas públicas 
como contratantes regulares de seus serviços técnicos. Paralelamente, é in
dispensável realizar esforços permanentes de prospecção e atualização a 
respeito das tendências de progresso técnico, em cada setor, a nível inter
nacional, para que a política industrial esteja efetivamente articulada a 
uma política científica e tecnológica eficiente.

Finalmente, a orientação nacionalista requer a adoção de mecanis
mos de controle prévio da entrada e/ou das aquisições de estabelecimen
tos nacionais por empresas estrangeiras, de modo a impedir as freqüentes 
ameaças de desnacionalização total ou parcial. A implantação destes me
canismos defensivos é necessária para garantir o aumento da participação 
relativa da capacidade nacional de produção, com desenvolvimento técni
co endógeno, especialmente nos setores de maior densidade tecnológica.

O conjunto de medidas acima é essencial para estimular vários seto
res já  existentes e para viabilizar a internalização de outros novos, cuja pe
culiaridade de funcionar como núcleos dinâmicos de progresso tecnológi
co é fundamental para as condições de competitividade do nosso sistema 
industrial, especialmente para o caso do setor de bens de capital.

Ademais, é importante lembrar aqui outros pontos qualitativos fun
damentais de orientação para a política industrial:

a) prioridade para os bens de consumo popular, no contexto de um 
desenvolvimento socialmente mais justo;

b) prioridade para utilização de matérias-primas e fontes de energia 
renováveis e abundantes, que deve ser assegurada pela criação de meca
nismos de financiamento para dar suporte à substituição de processos e 
equipamentos inadequados;

c) localização planejada dos investimentos industriais e agro- 
industriais, visando a descentralização geográfica da produção e atenden
do a critérios rigorosos de controle da poluição;

d) as pequenas e médias empresas nacionais devem receber apoio es
pecial, através de simplificação da estrutura burocrático-fiscal e através 
de políticas de crédito de longo prazo, associadas à assistência técnica, no 
sentido de reforçar seus mecanismos de capitalização e poder de mercado.



3.2. DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA MINERAL

A questão mineral ê de vital importância para o Brasil, entre outros 
aspectos, porque nosso País é o principal detentor de uma série de reser
vas de recursos minerais (nióbio, berílio, quartzo) e possui amplas reser
vas de outros (alumínio, ferro, titânio, manganês etc...). Infelizmente, po
rém, a falta de uma verdadeira política mineral, consistente e nacionalista, 
tem implicado em que o Brasil seja altamente dependente de importações 
de bens minerais, destacando-se aqueles adquiridos sob a forma de me
tais, manufaturados e compostos químico-minerais.

Na verdade, o Governo atrelou desastrosamente a atual “política” 
mineral às injunções de curto prazo, decorrentes da administração da 
dívida externa, realizando concessões ao capital estrangeiro, com conse
qüências danosas aos interesses nacionais.

£ desnecessário enfatizar a urgência de um planejamento criterioso, de 
médio e longo prazo, para o setor, em virtude da natureza primária, não- 
renovável, das riquezas minerais. Esta característica implica em que a de
finição de uma estratégia de desenvolvimento das atividades de mineração 
deva ajustar-se às diretrizes de crescimento industrial, dimensionando-se 
cuidadosamente o fluxo de demanda interna para o futuro, em prazos lon
gos, para evitar a depleção imprevidente das nossas reservas. No caso dos 
metais não-ferrosos de ampla utilização industrial, é particularmente im
portante garantir que os planos de expansão da mineração sejam compatí
veis com o suprimento, a longo prazo, dos projetos viáveis de produção 
para o mercado interno.

Deste ponto de vista, a implantação de projetos de exportação deve 
ser duplamente precedida de projeções criteriosas quanto à demanda in
terna futura e quanto à evolução do mercado mundial, e de suas con
dições de competitividade.

A orientação nacionalista que deve presidir a política mineral deve 
ter como premissa fundamental o reconhecimento de que o subsolo do 
País pertence à Nação e, por isso, sua exploração deve obedecer a normas 
e prioridades estabelecidas democraticamente, com vistas a assegurar que 
as atividades mineradoras desenvolvam-se em benefício da ampla maioria 
da população brasileira.

Em conseqüência, uma política mineral nacionalista deve buscar re
verter, com firmeza, a crescente desnacionalização do setor, para evitar 
que sejam transferidas para o exterior as decisões relativas à utilização, 
fluxo de produção e exportação de nossos recursos minerais. Neste senti
do, é necessário reativar imediatamente os projetos básicos de pesquisa e 
mapeamento que vinham sendo desenvolvidos pelas empresas estatais,



notadamente pela Companhia Vale do Rio Doce. A paralisação destas 
atividades dificultou imensamente o trabalho das pequenas e médias em
presas nacionais, em benefício das grandes empresas, principalmente das 
multinacionais, que possuem tecnologia e meios avançados de pros- 
pccção.

Para fazer frente ao desafio de estabelecer uma Política Mineral de 
envergadura, compatível com os princípios acima expostos, propõe-se as 
seguintes diretrizes gerais:

a) Limitar o acesso aos recursos naturais e minerais do subsolo exclu
sivamente a empresas nacionais;

b) Favorecer a criação de infra-estrutura e meios junto aos distritos 
minerais para que as matérias-primas possam ser, sempre que possível, in
dustrializadas no local. Esta medida tem em vista, entre outros aspectos, 
garantir que o benefício das riquezas geradas será revertido para a popu
lação da região;

c) Deve ser objetivo prioritário da política de exportação assegurar o 
maior grau possível de processamento industrial dos recursos mínero- 
metalúrgicos. É importante ressaltar que o preço médio de cada tonelada 
importada de produtos processados, de origem mineral, pelo Brasil, é 
nada mais nada menos que 7 vezes maior que o valor médio da tonelada 
de nossas exportações minerais;

d) Criar um organismo central de planejamento da política mineral, 
com o objetivo de coordenar a atuação das agências já  existentes, 
evitando-se a nuclearização dos projetos e dos recursos existentes. Este or
ganismo deve, também, incumbir-se de centralizar e difundir o conheci
mento geológico do País, através da urgente elaboração de cartografia bá
sica atualizada, referente à nossa cobertura geológica;

e) Incentivar investimentos continuados em prospecção e metalogê- 
nese, visando garantir a geração de novas jazidas;

f )  Fomentar a peí 'isa e desenvolvimento de tecnologias adequadas 
às peculiaridades dos n.inerais brasileiros e criar mecanismo eficiente de 
transferência interna destas tecnologias;

g) Promover o aprimoramento do ensino e pesquisa das ciências geo
lógicas básicas, investindo-se na capacitação de pessoal científico e técni
co r no desenvolvimento de centros de pesquisa.

O PROJETO CARAJÁS

Em virtude da importância singular do Projeto Carajás, torna-se im
perativo referir-se especialmente a ele, uma vez que a política posta em



prática pelo governo é a negação de todos os princípios acima menciona
dos, especialmente no caso do Projeto “Grande Carajás” .

Em primeiro lugar é necessário reconhecer que o aproveitamento das 
riquezas mínero-metalúrgicas da Serra dos Carajás, assim como a ocu
pação econômica da Amazônia Oriental, é de tal magnitude que a sua rea
lização será capaz de transformar toda a economia da Região Norte e, 
além disso, contribuir de forma importante para enfrentar a situação difí
cil do nosso balanço de pagamentos.

Não podemos admitir, porém, que nossas reservas minerais venham 
£ ser dilapidadas e que recursos públicos sejam dissipados para subsidiar 
grupos estrangeiros sob a pressão das condições sufocantes do endivida
mento externo, como vem ocorrendo neste caso.

O Projeto Carajás deve incorporar-se, de forma compatível, à estraté
gia econômica global do País, de modo a tornar-se um polo permanente e 
germinativo, apto a gerar uma indústria não dependente da importação 
de insumos minerais, contribuindo para auxiliar o processo de ajustamen
to estrutural de nosso sistema produtivo.

Para alcançar tais objetivos é fundamental assegurar um amplo deba
te democrático dos procedimentos econômicos a serem adotados no pro
cesso de exploração e ocupação social do espaço geográfico da Amazônia 
Oriental, de modo a que as instituições da vida política (Congresso Nacio
nal, associações profissionais representativas da comunidade técnica, as
sociações comunitárias das áreas atingidas, partidos políticos e outros ca
nais de manifestação da opinião pública nacional) possam exprim ir seus 
pontos de vista e produzir um consenso, base para a formulação de um 
programa alternativo.

Para isso, será indispensável articular e envolver a comunidade 
científica nacional na concepção do programa alternativo para a explo
ração de Carajás, de forma compatível com as diretrizes para a Política 
Científica e Tecnológica propostas mais adiante. Sem esta participação 
^tiva da comunidade científica não será possível enfrentar os desafios que 
se apresentam para a implantação das atividades mínero-metalúrgicas e 
de infra-estrutura de apoio, em bases eficientes, assim como para enfren
tar o grande desafio da prevenção dos impactos negativos sobre o meio 
ambiente. Além disso, é da maior importância que as atividades agrope
cuárias sejam planejadas de maneira compatível com o restante do pro
grama, assegurando às populações locais a possibilidade de absorver os
benefícios a serem por ela gerados. Deste ponto de vista, é recomendável a 
adoção de critérios que propiciem a criação do maior número possível de 
empregos para a força de trabalho regional.



O Projeto Carajás — em toda sua extensão — deve enquadrar-se nas 
diretrizes gerais (a), (b) e (c) anteriormente mencionadas, quais sejam: a 
de acesso exclusivo para empresas nacionais; maximizaçào do processa
mento metalúrgico das matérias-primas, na região; redefinição criteriosa 
da política de exportação, visando um nível mais elevado de valor agrega
do nas vendas para o exterior. Além disso, devem ser revistos os acordos e 
contratos com o capital estrangeiro, evitando-se o subsídio injustificado 
através do fornecimento de energia elétrica a preços irrisórios. Será neces
sário, ademais, realizar uma avaliação cuidadosa das perspectivas do mer
cado mundial e das tendências à substituição de metais por outros mate
riais, para evitar o desperdício de recursos a serem imobilizados. Final
mente, deve-se manter a continuidade das atividades de pesquisa e pros- 
pecção mineral no Sul do Pará.

3.3 DIRETRIZES PARA UMA POLÍTICA ENERGÉTICA 
E DE TRANSPORTES

A atual política energética é descoordenada e inconsciente, sem prio- 
ridades nítidas e sem articulação com outros objetivos de política econô
mica e social. Centrada em soluções de tipo estritamente setorial, a políti
ca atual nào considera os impactos sociais, ecológicos e econômicos de 
suas medidas, sendo ainda tomadas sem qualquer preocupação quanto 
aos seus impactos redistributivos desfavoráveis que concentram cada vez 
mais a renda nacional.

Uma política eficiente de energia terá que considerar globalmente as 
soluções alternativas, evitando a descoordenação das várias atividades do 
setor. Ao mesmo tempo, nào é mais possível tolerar a improvisação, resul
tante da falta de planejamento. Por isso, freqüentemente ocorrem “des
vios" que precisam ser corrigidos por “soluções de mercado” — com ele
vações bruscas e inflacionárias dos preços (como rio caso dos derivados de 
petróleo).

A questão energética brasileira tem um caráter específico, que pode 
ser resumido da seguinte maneira: o País possui um vasto potencial hi- 
droenergético, associado a um não menos importante potencial de energia 
renovável de biomassas. Por outro lado, defronta-se com significativa es
cassez de combustíveis líquidos, notadamente dos derivados de petróleo. 
Esta escassez é agravada pela estru tura atual do sistema de transporte e 
pelas técnicas de utilização industrial dos derivados, implicando em difi
culdades de ordem cambial, relacionadas com a dependência de impor
tações de grandes quantidades de petróleo.



Frente à escassez presumível de petróleo surge a necessidade de bus
car substitutos para esta fonte energética. Esta busca deve ter um caráter 
geral, diversificada e não-excludente, em virtude das incertezas quanto ao 
futuro — ou seja, quanto à viabilidade de se continuar utilizando com
bustíveis líquidos derivados de petróleo, para variados usos, da maneira 
intensiva como é feita presentemente. Além disso, as pesquisas de novas 
fontes poderão tornar alguns usos atuais inesperadamente obsoletos.

A necessidade de implantar uma política compatível com as priorida
des econômicas e sociais nacionais, não pode ser postergada. A prioridade 
ao setor energético deve ser ajustada às diretrizes gerais do desenvolvi
mento social e da estratégia econômica, de modo convergente com os inte
resses majoritários da população.

As diretrizes propostas ao debate sobre a política energética são as 
seguintes:

a) Quanto aos Combustíveis Líquidos:

1. retomada do monopólio estatal do petróleo (fim dos contratos de 
risco), com aumento significativo dos investimentos da PETROBRÃS em 
prospecção para assegurar o incremento continuado da participação na
cional no suprimento de petróleo;

2. reestruturação da composição do refino para ajustá-lo aos dese
quilíbrios atuais e às mudanças futuras a serem induzidas na distribuição 
da demanda;

3. aumento considerável da participação nacional na distribuição 
de derivados do petróleo;

4. substituição dos diversos programas setoriais (PROÂLCOOL, 
PR O Õ LEO , etc) por um program a integrado de Biomassas, visando:

a) incrementar gradualmente a substituição parcial de combustíveis 
líquidos derivados de petróleo por outros derivados de biomassas;

b) adoção de um planejamento global das atividades do Programa 
Integrado, com a correção urgente das irracionalidades atuais (notada- 
mente do PROÂLCOOL), visando:

— garantir um zoneamento econômico ecológico como base do Pro
grama, assegurando o desenvolvimento da agricultura de alimetnos, em se
gundo lugar, a maximização do rendimento agrícola entre os diversos ti
pos de energo-culturas;

— proteção da terra contra usos inadequados e contra o desgaste de
corrente da monocultura;

—  in cen tivo  ao m aior grau p ossíve l de p rocessam en to  agro 
indústria!, descen tra lizado  reg ion a lm en te  de m o d o  a m in im izar os cu stos



de produção e transporte, com o apoio de infra-estrutura de armazena
mento;

— que o Programa busque, paralelamente, a criação do maior núme
ro de empregos e o aumento da renda das populações rurais.

b) Quanto à Energia Elétrica:

1. prosseguimento planejado das inversões em hidroeletricidade, 
com o desenvolvimento de programas regionais e descentralizados, bus
cando aproveitar plenamente o potencial existente e visando substituir o 
pequeno resíduo de geração realizada em usinas que utilizam combustível 
à base de petróleo;

2. desenvolvimento de um programa regionalizado para o uso do 
carvão, de florestas energéticas e de detritos orgânicos para geração loca
lizada de termoeletricidade ou para geração de calor em atividades 
agroindustriais;

3. incentivo às pesquisas no setor, com ênfase na transmissão efi
ciente a longas distâncias e nos processos termo-nucleares. Merecem tam 
bém apoio as pesquisas sobre fontes não-convencionais (energia solar, 
eólica, etc);

4. desaceleração e reformulação completa do atual programa nu
clear, que deve ser submetido ao debate democrático, com a participação 
específica da comunidade científica. Os investimentos considerados irre
versíveis, do complexo de Angra dos Reis, devem ser completados por 
empresas nacionais de engenharia e tecnologia.

c) Quanto aos Aspectos Sociais:
1. diferenciação de tarifas no sentido de favorecer as classes de bai

xa renda, particularmente nos casos do consumo familiar de eletricidade e 
do gás liqüefeito;

2. regionalização da política de energia, favorecendo as regiões 
mais atrasadas nos critérios de repartição dos investimentos, geração de 
empregos, com incentivo a projetos de elevado interesse social.

d) Quanto aos Ajustamentos na Estrutura da Demanda
1. É urgente a adoção de um amplo programa de economia de com

bustíveis líquidos derivados de petróleo e de substituição por outras fon
tes alternativas. Este programa deve englobar os seguintes aspectos:

a) ajustamento no uso industrial: através da substituição econômica 
de equipamentos por outros que usem fontes de energia não derivadas de 
petróleo, a ser apoiada por uma política específica de crédito de longo 
prazo; planejamento da localização industrial, especialmente dos pólos in
tensivos em energia, visando situá-los próximos a fontes geradoras;



b) ajustamento no uso rural; estimular a produção de energia na 
agricultura, a partir da utilização de detritos orgânicos (uso do biodiges- 
tor) e de florestas energéticas como forma de substituição ao diesel usado 
como fonte primária para geração de energia elétrica (em pequena escala e 
residualmente) no interior do País;

c) ajustamentos do rendimento do consumo de combustíveis da frota 
automotriz: impor prazos para que a indústria automobilística melhore o 
desempenho dos motores a álcool e à gasolina; incremento significativo, a 
médio prazo, da participação dos veículos a álcool, de forma compatível 
com a expansão da oferta; proibição da produção de veículos de carga le
ves ou de transporte-passeio movidos a diesel.

É urgente, ainda, adotar uma verdadeira POLÍTICA DE TRANS
PORTES que promova o ajustamento da estrutura modal, desenvolvendo 
a navegação de cabotagem (fluvial e marítima) e o transporte ferroviário 
para as alternativas adequadas de longa distância. Paralelamente, é im
portante incrementar o rendimento da frota rodoviária, com o aumento 
mais acelerado da participação dos caminhões pesados no movimento de 
carga, com fator de ocupação médio, mais elevado.

Há muito o que fazer na área do transporte coletivo, especialmente 
através da ampla utilização do ônibus elétrico, a alternativa mais adequa
da às nossas disponibilidades energéticas.

A política de investimentos em transportes deve basear-se na reava
liação do sistema atual, procurando integrar a malha viária (ferroviária e 
rodoviária) da forma mais racional, buscando explorar ao máximo as po
tencialidades da navegação, considerando, cuidadosamente, as projeções 
dos fluxos de demanda para carga e passageiros, planejamento paralela
mente a expansão da infra-estrutura de apoio, (portos, armazéns, es
tações, etc).

3.4. DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E 
TECNOLÓGICO

Profundas transformações tecnológicas estão em curso no contexto 
da crise da economia mundial. O conjunto destas transformações tende a 
redefinir, num futuro não muito remoto, a estrutura dos processos produ
tivos e sua matriz energética, fazendo avançar dramaticamente o grau de 
automação dos processos de trabalho. Este fenômeno deve afetar profun
damente o emprego, a composição ocupacional e as formas de convivên
cia social.



O conhecimento da profundidade destas transformações recomenda 
uma política científica e tecnológica dc envergadura que, ao mesmo teni-‘ 
po, habilite e proteja a economia nacional para enfrentar as mudanças 
previsíveis.

Preliminarmente, é necessário que se avalie a natureza das transfor-: ' 
mações técnicas, em cada área, para prognosticar o impacto sobre o’par
que produtivo existente, sobre a capacidade competitiva e a concentração 
industrial. O exemplo mais dramático é o da introdução dos processos de 
controle cibernético e sua aplicação na “ robotização” maciça das linhas ' 
de montagem e na automação das máquinas operatrizes. Já estão' sendo 
afetadas intensamente as indústrias metal-mecânica, automotriz, gráfica, 
de instrumento de precisão, máquinas seriadas e, sobretudo, a jndústría 
eletro-eletrônica.

Os avanços da biogenética e das ciências biológicas em geral pode
rão revolucionar a indústria química (sobretudo a orgânica), a agronomia 
e a zootécnica, bem como a indústria de alimentos. A utilização do “ lá- 
ser” poderá trazer significativos progressos no processamento de metais e 
em seus requerimentos e balanço energético.

Diante do vulto das transformações em curso é necessária uma políti
ca seletiva de investimentos e de regulação tecnológica.

Esta política vincular-se-ia às prioridades do plano de desenvolvi
mento e deveria estabelecer critério e áreas de concentração do esforço na
cional de produção tecnológica, regulando estritamente a importação de 
tecnologia. De outro lado, as grandes empresas (nacionais e estrangeiras) 
e, especialmente as empresas públicas, devem ser obrigadas a privilegiar, 
nas suas encomendas e projetos, a capacidade nacional de pesquisa e de
senvolvimento (empresas nacionais de engenharia e tecnologia, institutos 
de pesquisa e universidades).

É fundamental fortalecer a pesquisa básica na Universidade, com a 
participação da comunidade científica nas decisões e formulação de prio
ridades. É fundamental, também, estabelecer programas específicos para 
dar resposta a problemas concretos que a economia nacional enfrenta. 
Deve ser prioritário o desenvolvimento de processos que viabilizam a apli
cação econômica de matérias-primas renováveis e abundantes no terri
tório nacional.

Diante da importância crescente das técnicas de informática e da uti
lização de computadores como base para a automação industrial é crucial 
estíbelecer uma política nacional de informática, ouvindo todos os inte
resses sociais diretamente envolvidos. É necessário realizar um esforço 
concentrado de atualização e desenvolvimento da capaçidade nacional 
neste setor, assegurando mercado às empresas nacionais e condições para



o nosso desenvolvimento tecnológico, com a formação de uma massa 
crítica de cientistas e técnicos.

Esse esforço de acompanhar a fronteira da tecnologia moderna nào 
diminui a importância de criar, absorver e adaptar as tecnologias brandas 
que requerem pouco capital!

Um outro ponto importante é o desenvolvimento, sob controle so
cial, da tecnologia de comunicação, educação e cultura, e de seu uso.

Finalmente, a política tecnológica deve orientar-se para a desconcen- 
tração das unidades de pesquisas, de preferência em coordenação com as 
universidades regionais.

3.5. DIRETRIZES PARA A POLÍTICA AGRÍCOLA E REFORMA 
AGRÁRIA

A agricultura é uma atividade básica na formação nacional e nào 
apenas no sistema produtivo. Uma política agrícola deve assegurar ocu
pação produtiva, renda e condições de vida digna à população rural. Des
sa forma, deve ser eficaz para diminuir o acelerado êxodo rural que hoje 
ocorre pelas condições de insegurança e desigualdade, e de que resulta um 
duplo agravamento da crise urbana, pela falta de emprego e pela redução 
de oferta de alimentos. Deve, igualmente, ser um fator de libertação da 
necessidade e da dependência econômica e política.

Ao propor uma nova política agrícola e uma reforma agrária, espera- 
se um amplo debate nacional em tom o delas. É imperioso que a Nação se 
conscientize de que a mudança do “modelo” agrícola, hoje uma necessi
dade econômica e uma exigência social, é antes de tudo uma decisão polí
tica.

POLÍTICA AGRÍCOLA

São as seguintes as diretrizes principais propostas para uma nova 
política:

a) Garantia do abastecimento alimentar para o povo

Uma política agrícola democrática deve prioritária e fundamental
mente garantir a produção dos alimentos básicos para a população, em 
quantidades suficientes e a baixos preços, tomando as medidas de política 
econômica necessárias para uma justa, estável e estimuladora remune
ração do produto.

A questão fundamental da compatibilização entre a garantia de re
muneração aos produtores e o poder aquisitivo das massas consumidoras,



enquanto mais empregos e melhores salários não são atingidos, deve 
orientar uma política realista e criteriosa de subsídios. Até o momento, os 
subsídios têm sido utilizados de forma elitista e concentradora da renda, 
viabilizando a expansão de certos produtos, com reflexos apenas indiretos 
e de baixo impacto sobre a produtividade e preços dos produtos agrícolas.

Cabe reformular, profundamente, esta política. É absolutamente ne
cessário implantar uma forma democrática de controle sobre o destino do 
subsídio, garantindo que os recursos cheguem aos pequenos produtores 
em volumes criteriosamente calibrados.

O planejamento e zoneamento das culturas de exportação e culturas 
energéticas deve ser realizado de maneira a não comprometer o abasteci
mento interno e a qualidade do meio ambiente. Neste sentido, o PROÁL- 
COOL, assim como todo o programa energético de biomassas, deve ser 
reformulado, impedindo a invasão pelas culturas energéticas de áreas de 
cultivo de alimentos básicos. O programa de abastecimento alimentar 
deve ser regionalizado.

b) Outras atividades produtivas

Também deve ser racionalmente incentivada a produção de matérias- 
primas, de substitutivos energéticos e de exportações, estas em níveis cres
centes de processamento, garantindo maior renda e mais empregos inter
nos. Uma política agrícola conjugada à reforma agrária que estimule o 
melhor uso dos recursos do solo, água, infra-estrutura e de insumos indus
triais já produzidos no País, pode eficientemente conciliar o abundante 
abastecimento alimentar com esses outros objetivos, inclusive através de 
sistemas produtivos mistos.

O zoneamento deve orientar, em função dos produtos principais, o 
aproveitamento ótimo dos recursos em bases nacional e regional.

c) Comercialização

A política de comercialização deve ser reformulada para viabilizar:

1. difusão da rede de armazenagem desde a prioridade agrícola até 
o centro de consumo. É fundamental paralisar e reverter o programa de 
privatização da rede de CEASAS (Centrais de Abastecimento), visando 
integrá-las a uma política de estocagem e abastecimento popular;

2. melhoria do sistema de transportes, considerando a questão do 
custo energético;

3. formação de estoques reguladores;
4. desenvolvimento da descentralização dos centros de comerciali

zação, para assegurar o abastecimento direto das comunidades e evitar o 
“ passeio” de alimentos, sempre oneroso e injustificável;



5. estimular os sistemas diretos de compra e venda e as organi
zações necessárias para isso, com redução de custos, para beneficiar o 
produtor e o consumidor final;

6. incentivar a organização dos pequenos varejistas, para reduzir 
seus custos e possibilitar as vendas em níveis mais acessíveis à população;

7. organização dos produtores, inclusive para a obtenção de insu- 
mos e serviços de uso comum, com o apoio técnico e financeiro do Esta
do.

Paralelamente ao acionamento da política de preços mínimos — que, 
se bem aplicada pode ser um instrumento democrático e eficaz — é neces
sário que o Estado desenvolva uma efetiva política de estoques regulado
res, de tal forma que seja possível sustentar a renda dos produtores, evi
tando bruscas variações de preços devidas a manobras especulativas, 
problemas climáticos ou a osciliação no mercado internacional que desor
ganizam a oferta.

d) Crédito e Seguro Agrícola

O crédito rural deve ser encarado como instrumento de potenciali- 
zação da produção, na medida em que atue como uma alavanca do pro
cesso de transformação agrícola e de suprimento das deficiências de capi
tal dos produtores. Deve deixar de ser um instrumento de poder, de espe
culação, de corrupção e de concentração de renda.

O crédito rural não pode ser encarado sob a ótica restrita do 
equilíbrio do orçamento monetário, devendo se transform ar em meio fun
damental de indução do uso de tecnologia adequada, da melhor organi
zação da produção, visando ao incremento da produtividade.

Deverão ser adotadas fórmulas que evitem que os pequenos agricul
tores sejam preteridos pela deficiência da garantia.

Para que seja viável este elenco de medidas, p >põe-se que o Banco 
do Brasil assuma mais amplamente o seu papel n crédito rural, como 
agência do governo, desdobrando seus programas de apoio e mecanis
mos de controle para evitar os desvios na aplicação e eliminar as tendên
cias de privatização do crédito. O Banco do Brasil deve apoiar firmemente 
as organizações de produtores, favorecendo em especial os grupos de pe
quenos produtores organizados.

O seguro rural deve passar a ser um instrumeni efetivo de estabilida
de da renda dos produtores rurais, de maneira que o ressarcimento dos 
eventuais prejuízos ocasionados por fatores aleatórios, não só atinjam o 
valor do débito, como também dêem cobertura mais ampla aos custos e à 
remuneração do trabalho.



e) Pesquisa, Ensino, Extensão

A adoção de uma política de desenvolvimento tecnológico com edu
cação e assistência técnica adequada, que respeite e renove o meio am
biente, é fundamentai. Esta política deve buscar:

I — Técnicas mais adequadas às diversas regiões, dentro da preocu
pação de:

1. utilizar técnicas inovadoras e competitivas, que minimizem o 
desgaste do solo e tenham baixo consumo energético, especialmente de 
petróleo, substituindo parte dos adubos químicos e agrotóxicos e reciclan
do matérias disponíveis no próprio ecossistema;

2. utilização de técnicas que absorvam a força de trabalho disponí
vel, de forma economicamente viável;

3. pesquisa orientada não somente para a grande produção, mas, 
também, para os produtos tradicionais de pequenas lavouras, para a defi
nição de possibilidades nas várias zonas ecológicas e para sistemas de cul
tivo que viabilizem a produção do pequeno agricultor.

II — Trabalho de extensão com o produtor e não para o produtor, de 
modo a mobilizar seu potencial humano e material, dando ênfase à ação 
associativa.

III — Expansão e melhoria do ensino de ciências e técnicas agrícolas, 
enfatizando a orientação mais integrada à realidade rural.

POLÍTICA AGRÁRIA

a) Organização dos Produtores
A organização dos produtores é um objetivo essencial, tanto para 

fins de produção e comercialização, quanto para a defesa de interesses co
muns. Deve ser, portanto, garantida a organização dos produtores e tra
balhadores rurais e a livre defesa de seus direitos. Ê essencial desenvolver 
as cooperativas de produtores, através da integração produção — consu
mo — crédito, e os sindicatos de trabalhadores, bem como novas formas 
de organização que a criatividade popular propuser. Essas organizações 
de trabalhadores devem abranger tanto os assalariados permanentes e os 
parceiros, como os trabalhadores temporários.

O Estado deve apoiar tais organizações e a luta democrática para su
prir suas deficiências, particularmente na defesa dos trabalhadores caren
tes de garantias, de estabilidade e de remuneração adequada.

É fundamental estimular a formação e consolidação da produção 
cooperativada, para que os produtores rurais possam se relacionar de for
ma não subordinada aos grandes oligopólios que comcrcializam os insu-



mos e os produtos agrícolas. O Estado deve apoiar as cooperativas na im
plantação de agroindústrias de porte adequado à dimensão da produção 
dos respectivos cooperados, ampliando-se assim o valor agregado e o con
trole sobre a produção.

As entidades financeiras do governo, além do sistema educacional e 
dos serviços de apoio agrícola direto, também devem dar prioridade espe
cial às organizações dos produtores e à utilização destas como instrumen
to de difusão e democratização na assistência financeira.

Outras formas de organização associativista dos produtores, tais 
como a Cooperativa Integrada de Reforma Agrária, Propriedades Con- 
dominais, Sociedade por Cotas de Produção, Propriedades Coletivas, de
verão ter sua implantação incentivada. Simultaneamente, deverá ser alte
rada a legislação cooperativista, de forma a atender os interesses da maio
ria dos cooperados, particularmente no que tange à indiferenciação dos 
sócios por tamanho de propriedade.

A participação social na condução da política agrícola requer a 
criação ou reativação de conselhos consultivos, junto aos órgãos de cará
ter nacional que têm poder de decisão sobre a política econômica que en
volve a agricultura, com a efetiva participação dos trabalhadores rurais, 
dos produtores e de outros segmentos da população envolvida, 
destacando-se a entidade responsável pela reforma agrária.

Todos estes elementos de política agrária pressupõem o investimento 
público na melhoria e racionalização dos transportes e da armazenagem; 
na conservação do solo e em obras de irrigação e drenagem; na eletrifi
cação rural, na produção e comercialização de insumos estratégicos e 
prioridade nos gastos públicos sociais, inclusive saúde e educação, para 
apoio à agricultura e às populações rurais.

b) Reforma Agrária

Não bastam as diretrizes da política agrícola. Ê fundamental imple
mentar uma reforma agrária que assegure o uso social da água e dos re
cursos do solo e a reordenação da estrutura rural.

£  necessário e urgente garantir o acesso à terra a quem nela trabalhe, 
utilizando o instrumento de desapropriação da terra por interesse social e 
implantando sistemas adequados às características regionais e aos objetivos 
de criar uma agricultura eficiente, com produtividade crescente e uma po
pulação rural próspera e livre. Tudo isso requer também a execução con
jugada das diretrizes de política agrícola, já  apontadas.

O agravamento dos conflitos pela posse da terra, que vêm levando à 
perseguição e até ao assassinato de trabalhadores rurais, denuncia a si
tuação insustentável vivida em grande parte da área rural brasileira.



O Estatuto da Terra, embora tenha sido uma lei promulgada — pós 
64 —, jamais foi levado à prática no que tange à reforma agrária e às aspi
rações dos trabalhadores rurais e dos pequenos proprietários, meeiros e 
posseiros. De outro lado, as suas disposições relativas à modernização da 
agricultura foram aplicadas de modo distorcido e parcial. Os interesses li
gados aos grandes proprietários e atacadistas, protegidos pelo regime re
pressivo, derrogaram, na prática, o Estatuto.

O espírito desse instrumento é o da função social e econômica da pro
priedade da terra. Entretanto, sua não aplicação agravou o problema 
agrário-fundiário. Nas próprias terras da União e dos Estados expandiu- 
se o latifúndio, até com o apoio de financiamentos oficiais resultando, in
clusive, em imensos territórios sob domínio estrangeiro. Isto tem levado 
os pequenos lavradores e os trabalhadores rurais a acirrarem a luta pela 
reforma agrária imediata e ampla.

O Estatuto da Terra, se aplicado conseqüentemene, poderá encami
nhar solução progressiva dos principais problemas, entre os quais:

a) êxodo rural desenfreado e a conseqüente marginalidade social;

b) sucessivos conflitos pela posse e uso da terra;

c) apropriação especulativa da terra como reserva de valor, impedin
do o acesso a ela de quem pode produzir.

Simultaneamente, um conjunto de mudanças é necessário para im
plantar uma verdadeira política de reforma agrária e a renovação da es
trutura rural. O simples abrandamento das condições de aplicação do 
usucapião, como fez recentemente o governo, é insuficiente e demagógico 
se não for acompanhado destas mudanças e de novas políticas, conforme 
as diretrizes aqui propostas.

A~democratização da estrutura rural deve apoiar-se, entre outras, nas 
seguintes transformações institucionais na área rural:

a) defesa dos parceiros e arrendatários que representam 20% da 
mão-de-obra permanente da agricultura brasileira, assegurando-lhes o di
reito de acesso à propriedade;

b) adoção de uma verdadeira Reforma Fundiária, ampla e rápida, ge
neralizando o acesso à terra, por parte dos produtores sem terra ou com 
pouca terra, assim como legalizando a situação dos verdadeiros posseiros;

c) extensão e rigorosa aplicação da legislação trabalhista no campo;

d) Reforma tributária, transformando o Imposto Territorial Rural, 
tornando-o efetivo e progressivo, de modo a penalizar firmemente a espe
culação e retenção de terras ociosas. Para isso, o ITR deve ser diferencia



do por região, tamanhos de propriedade, tempo de inatividade da terra e 
outros critérios anti-especulativos.

Há que se considerar ainda que o tratamento fiscal dos produtos ge
rados pela agricultura deve ser equivalente aos produtos industriais. O 
ICM pago pelos produtores agrícolas não isentados deve sofrer a dedução 
do que foi pago através dos insumos utilizados;

Por fim, é fundamental acabar com a reforma predatória de ocu
pação das fronteiras agrícolas e coibir a expulsão dos posseiros que as 
desbravaram, bem como evitar as recriações de sistemas de propriedade 
altamente concentrada e de relações de exploração do trabalho, análogas 
às vigentes nas regiões de ocupação antiga.

4. DIRETRIZES PARA O FINANCIAMENTO DA
NOVA ETAPA DE EXPANSÃO

Não é necessário alongar a exposição do estado de crise em que se en
contra todo o sistema de financiamento público e privado. Este estado 
quase caótico é um reflexo eloqüente da gravidade da situação de desgo
verno a que chegamos. Absurdos como o de chamado “orçamento mone
tário” , que incorpora alguma das mais importantes despesas governamen
tais, que deveriam estar sob o escrutínio do Congresso Nacional, fazem 
hoje parte da “normalidade” cotidiana. Outros absurdos, como o chama
do “ orçamento das empresas estatais” , que prima pela confusão, mistu
rando categorias fiscais com outras categorias operacionais próprias do 
funcionamento de empresas, dão margem a interpretações equivocadas e 
descabidas a respeito da atuação das empresas do governo.

Este último aspecto não deixa de ser útil para revelar o estado geral 
de desorganização administrativa, que espelha o processo degenerativo de 
“ privatização” do setor público, resultante da transformação de inúmeros 
departamentos e setores da administração direta em empresas “públicas” 
— com a justificativa superficial de “agilizar” procedimentos e pagar sa
lários elevados. Além disso, o manejo discricionário e supostamente 
“ flexível” dos recursos públicos, pela via do “orçamento monetário” , re
vela como um Estado autoritário pode ser extremamente vulnerável às 
pressões dos grandes interesses privados, exatamente pela ausência de 
qualquer forma de controle público.

Diante deste estado de coisas, propõe-se uma urgente reorganização 
da sistemática orçamentária, com inclusão de todos os gastos públicos 
num orçamento fiscal abrangente, sob a fiscalização do Congresso N a
cional. Mais ainda, é essencial reverter a “privatização” do Estado, com



uma Reforma Administrativa que recoloque nos seus devidos lugares uma 
grande parte dos organismos e funções que se elidiram da administração 
direta, sem que haja qualquer perda de jléxibilidade e eficiência, 
restringindo-se o status de empresa pública, autarquia e fundação aos ca
sos estritamente justificados pela natureza intrínseca de suas atividades.

A verdadeira solução para esta situação desvirtuada e desequilibrada 
em que se encontra todo o financiamento público não reside simplesmente 
na “ unificação” dos orçamentos o que, sem reformas de profundidade, 
apenas significará a soma de ficções contábeis, persistindo o enfeudamen- 
to autoritário do controle dos recursos públicos. Tampouco poder-se-á 
“ equilibrar” as contas governamentais através de uma redução drástica 
dos gastos — pois isto será contraproducente em função do seu desastroso 
efeito recessivo.

A situação atual de desagregação do sistema de financiamento públi
co requer, sem sombra de dúvida, a execução de uma ampla Reforma Tri
butária, com vistas a reaparelhar o Estado, financiando seus gastos de ma
neira não-inflacionária, tecnicamente eficiente e socialmente justa.

Sem a Reforma Tributária de profundidade, que se preocupe em ins
tituir a progressividade fiscal em todos os níveis e que, simultaneamente, 
aporte recursos adicionais para a sustentação dos gastos e inversões ur
gentes na área social, não será possível realizar o objetivo de dotar a socie
dade brasileira de serviços públicos essenciais, em escala compatível com 
um mínimo de dignidade humana, no que se refere a saúde, educação, ha
bitação, saneamento, transportes coletivos, etc.

Mas, além da Reforma Tributária, coloca-se como tarefa impres
cindível a realização de uma Reforma Financeira. O funcionamento atual 
•do sistema financeiro, apoiado num mercado de curto prazo de títulos 
públicos, sem qualquer grau de risco, representa uma verdadeira institu
cionalização da atividade especulativa, remunerada pelo Tesouro Nacio
nal. Como se não bastasse, o sistema atual redundou em séria disfuncio- 
nalidade quanto ao manejo da política monetária, posto que o enorme vo
lume de giro de curto prazo dos papéis da dívida, para o seu simples refi
nanciamento, implica em pressões altistas permanentes sobre a taxa de ju 
ros. Em conseqüência, a circulação financeira hipertrofia-se, dificulta a 
capitalização das empresas, afasta-se de seu papel precípuo de aportar re
cursos à acumulação produtiva de capital.

As diretrizes para uma Reforma Financeira devem, portanto, buscar 
estabelecer formas viáveis de contribuir para o financiamento de longo pra
zo do setor empresarial, particularmente, das empresas nacionais. Além 
disso, é certamente urgente recuperar o papel histórico do PNDES enquan
to agente financeiro estratégico, suplementando lacunas e garantindo a



execução de determinados empreendimentos de longa maturação, funda
mentais para o processo de reordenação de nosso sistema produtivo. De 
outro lado, deve-se estimular o setor bancário privado a assumir o papel 
financeiro, strictu sensu, enquanto “ bancador” de inversões empresariais, 
dentro das normas usuais de responsabilidade passiva — isto é, dentro da 
plena vigência do princípio do risco.

É dentro deste marco que devem ser entendidas as propostas que se 
seguem, relativas à Reforma Tributária e à Reforma Financeira. Refor
mas de caráter instrumental, porém não menos urgentes e essenciais, para 
que seja possível financiar a nova etapa de expansão econômica de forma 
coerente com o desejo de avançar na democratização substantiva da vida 
social.

4.1. DIRETRIZES PARA A REFORMA FINANCEIRA

Um requisito fundamental para uma nova política de desenvolvimen
to é a reestruturação em profundidade do sistema financeiro nacional, 
conjugada ao controle do processo de endividamento externo. Não é ad
missível que a dívida pública interna continue a ser operada a curtíssimo 
prazo, com papéis de liqüidez imediata e rentabilidade totalmente garanti
da pelo Banco Central. O recente crescimento desenfreado da dívida inter
na certamente projeta para o futuro graves dificuldades para o manejo da 
política monetário-creditícia, a não ser que medidas corretivas sejam to
madas a curto prazo. Não é, também, admissível que a função crucial de 
suprir financiamento de longo prazo para o sistema empresarial público e 
privado continue, em grande medida, a ser efetuada pelos bancos interna
cionais. Para isso é fundamental cortar o vínculo indesejável entre a dívi
da externa e a dívida pública e privada, através de novas medidas relativas 
ao endividamento externo.

O primeiro objetivo da reforma financeira é criar mecanismos inter
nos de financiamento de longo prazo, com a materialização de instrumen
tos de dívida e intermediação financeira que os viabilizem. Atualmente a 
única fonte interna de financiamento de longo prazó é o BNDES, cujas 
principais fontes de recursos são de natureza fiscal ou parafiscal (pou
pança compulsória). O fracasso dos bancos de investimentos privados em 
ofertar crédito de longo prazo decorre, em boa medida, das dificuldades 
para colocar títulos de longa maturação num sistema financeiro que privi
legia as aplicações de curto prazo, mergulhado numa economia cronica
mente inflacionária. A isto deve ser adicionada a aversão que o capital 
bancário tem demonstrado aos empreendimentos de risco, preferindo a 
segurança de um comportamento cartorial.



Nas condições desfavoráveis acima descritas não se pode realistica- 
mente pensar no desenvolvimento da intermediação financeira sem que se 
utilize as instituições e instrumentos já  existentes. Não se pode dispensar a 
larga experiência do BNDES nem seria sensato abrir mão dos fundos de 
poupança compulsória. Por outro lado, os Bancos de Investimentos de
vem ser estimulados a assumir suas funções precípuas.

A materialização deste projeto supõe dois tipos de providência: uma 
de natureza institucional e outra de natureza estritamente financeira. No 
âmbito institucional é necessário que o BNDES assuma, de forma regula
da e explícita, sua função de “cabeça” do sistema de crédito de longo pra
zo, garantindo as operações do setor privado, tanto do lado dos emprésti
mos quanto no que diz respeito à captação de recursos.

Do ponto de vista dos instrumentos de mobilização financeira é es
sencial que se corrijam as distorções da estrutura atual, reordenando a 
rentabilidade dos títulos conforme seus prazos de maturação sem o que é 
impossível a existência especializada de intermediação financeira. É preci
so privilegiar as aplicações de longa duração assegurando-lhes proteção 
contra a desvalorização inflacionária e juros atraentes. Os títulos a curto 
prazo, particularmente LTNs, (Letras do Tesouro Nacional), deveriam 
ter sua rentabilidade efetiva determinada, sistematicamente, em um pata
mar proporcionalmente inferior ao dos títulos de longa maturação. O ins
trumento da correção monetária deverá ser manejado de forma diferen
ciada para assegurar este objetivo se a diferenciação dos juros oferecidos 
não for suficiente.

Dentro deste marco, recomenda-se a criação de um título-base de 
longo prazo, a ser emitido pelos BNDES, a que podemos chamar de Obri
gações Reajustáveis do Desenvolvimento Econômico-ORDEs. A ab
sorção destes títulos seria imediatamente assegurada pela aplicação dos 
fundos de poupança compulsória (principalmente pelo PIS-PASEP) e 
pela aplicação parcial dos saldos de poupança voluntária (caderneta de 
poupança), companhias de seguros e fundos de pensão. O objetivo maior, 
porém, é forçar a aplicação dos lucros e das reservas de depreciação das 
empresas nas ORDEs, de modo a associá-la ao processo de ampliação e 
renovação da capacidade produtiva. A negociabilidade destes papéis deve 
ser restringida ao âmbito do sistema de financiamento de longo prazo. 
Esta aparente desvantagem (para as empresas) deve ser compensada pela 
maior facilidade a ser concedida a obtenção de recursos de longo prazo 
para os detentores das ORDEs, quer sob a forma de empréstimos ou 
lançamentos de debêntures.

Aos bancos de investimentos caberá não apenas o papel de operado
res do sistema, sendo-lhes facultado e incentivado o lançamento de seus



próprios títulos que estarão, por sua vez, amparados pelo sistema 
BNDES.

A montagem deste sistema não só confere maior poder de alavanca
gem às empresas, particularmente às nacionais, sem os riscos de variações 
inesperadas do “custo cambial” e juros como, também, permitirá a exe
cução de uma verdadeira política industrial que não se baseie apenas em 
favores e incentivos fiscais.

Quanto ao Sistema Financeiro da Habitação, o esquema atual é ape
nas satisfatório para o financiamento de habitações de alto valor, devendo 
ser modificado para dar forte prioridade à oferta de unidade para as clas
ses de baixa renda. Um programa de habitação popular de envergadura 
requer, obrigatoriamente, o concurso de amplas dotações orçamentárias a 
fundo perdido, combinadas com uma parcela de recursos do FGTS.

Estas reformas, executadas no contexto da nova política monetária e 
creditícia, permitirão reestruturar a dívida pública, favorecendo um signi
ficativo alongamento do seu perfil de maturação temporal. As ORTNs 
(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional) deverão ser afirmadas 
como títulos de médio prazo, com níveis de rentabilidade efetiva inferio
res aos das ORDEs, de forma a atrair fundos livres das empresas, bancos 
e parte dos fundos sociais, públicos e privados, sobretudo daqueles sujei
tos a saques regulares. As LTNs, por sua vez, devem ser aperfeiçoadas 
como instrumentos de regulação monetária e do piso da taxa de juros — 
determinante da taxa interbancária de juros, — evitando-se a inchação es
peculativa do mercado secundário.

O alongamento e reestruturação do perfil da dívida pública permiti
rão transformá-la num poderoso instrumento auxiliar de financiamento 
do desenvolvimento econômico, viabilizando os planos de crescimento 
com justiça social.

Quanto ao restante do sistema financeiro público e privado, a refor
ma financeira aqui proposta recomenda as seguintes providências:

a) que o sistema de Bancos Estaduais e Regionais de Desenvolvi
mento associe-se ao sistema BNDES na oferta de crédito de longo prazo, 
cuidando especialmente de dar suporte às pequenas e médias empresas na
cionais e aos programas regionais de desenvolvimento;

b) as caixas econômicas (Federal e Estaduais) devem continuar cap
tando poupança voluntária e funcionando como agentes financeiros dos 
programas habitacionais e outros de ordem social, dentro das novas prio



ridades e, alem disso, devem contribuir subsidiariamente, para aportar 
fundos ao sistema de intermediação de longo prazo através das ORDEs;

c) o Banco do Brasil deve ampliar e aperfeiçoar o seu papel não ape
nas enquanto grande banco agrícola, desdobrando os seus programas, 
funcionando como agente regulador das condições de crédito geral, in
fluindo para regular a formação de estoques, alcançando efetivamente o 
pequeno produtor através de mecanismos simplificados e eficientes de cré
dito e assistência;

d) os bancos comerciais privados devem restringir-se às operações de 
crédito corrente principalmente para os setores industrial e comercial, 
dentro da política creditícia antiinflacionária, atendendo seletivamente às 
prioridades definidas pela nova política econômica, evitando que o crédi
to sirva para sustentar movimentos especulativos com mercadorias ou pa
péis;

e) no caso das sociedades financeiras que perfazem a oferta de crédi
to ao consumidor é preciso rigoroso controle das taxas de financiamento 
visando eliminar definitivamente as condições de crédito escorchante para o 
consumidor, especialmente para as faixas de média e baixa renda que não 
possuem informação e acesso a outras fontes creditícias. Além destas, 
recomenda-se a implementação de verdadeiras medidas de democrati- 
zaçao do crédito, com a criação de um sistema de crédito cooperativo e po
pular, envolvendo os bancos regionais, estaduais e o Banco do Brasil.

Ao conjunto de medidas acima deve-se acrescentar a reintrodução do 
princípio do risco no sistema financeiro, vedando-se a utilização de recur
sos públicos para sanear falências e liquidações “extra-judiciais” , o que 
permitiu no passado recente um grande volume de fraudes e rapinagem fi
nanceira. Esta medida deve ser acompanhada de fortes poderes de inter
venção através do Banco Central, com o bloqueio de bens e cartas paten
tes das instituições, que impossibilitem a evasão da riqueza dos infratores 
e de severa legislação penal específica. Não é mais possível tolerar a políti
ca de favoritismo e a corrupção na gestão do crédito público.

A reforma financeira aqui proposta visa dotar o País de um sistema 
de intermediação eficiente e regulado, que signifique um avanço impor
tante para o processo de internalização dos centros de decisão econômica, 
capaz de funcionar como um poderoso instrumento de política industrial 
e de suporte à acumulação de capital. Visa-se, ao mesmo tempo, que o Es
tado seja equipado com um sistema de dívida pública racional, 
habilitando-o para as grandes tarefas do desenvolvimento social e econô
mico, especialmente para os projetos de longo período de amortização.



4.2. DIRETRIZES PARA A REFORMA FISCAL

O sistema tributário brasileiro é extremamente injusto, pois nele as 
classes de menor fenda pagam proporcionalmente mais impostos que as 
classes de alta renda. É a isto que se denomina regressividade. Devemos 
lutar pela introdução de um sistema tributário justo, isto é, progressivo, 
onde quem ganha mais paga proporcionalmente mais impostos.

A injustiça fiscal presente no nosso sistema é generalizada e abrange 
várias dimensões:

1? — pelo peso dominante dos impostos indiretos (IPI, ICM, ISS) e 
pela falta de qualquer critério de justiça fiscal na incidência destes impos
tos, o que redunda em intensa regressividade;

2? — pelo efeito regressivo decorrente da forte elevação recente de al
guns impostos indiretos, particularmente do ISOF, e de outros impostos 
implícitos nos preços e tarifas cobradas por bens e serviços ofertados por 
empresas estatais;

39 — pela relativa regressividade dos próprios impostos diretos como 
o imposto de renda (IRPJ e IRPF) e o imposto territorial rural;

4? — pelo efeito regressivo dos encargos sociais (contribuições do 
IN PS e outras) que incidem sobre as folhas de pagamento.

A forte dose de injustiça fiscal presente no nosso sistema tributário 
não se expressa apenas na sua incidência regressiva por classes de renda. 
Duas outras dimensões da iniqüidade fiscal devem ser ressaltadas:

1. A significativa desigualdade regional, inter-Estados da Fede
ração, que atualmente concentra a arrecadação do ICM nos Estados que 
lideram a produção industrial, em detrimento dos outros Estados, espe
cialmente das regiões mais atrasadas do País.

2. A significativa desigualdade da incidência fiscal dentro das mes
mas classes de renda, ou seja a desigualdade horizontal, pelo fato do siste
ma tributário permitir um tratamento muito desigual para diferentes tipos 
de rendimento. A diferença de tratamento é evidente entre as distintas 
“cédulas” do IRPF, oferecendo inúmeras isenções e “janelas” de evasão 
aos ganhos de capital, juros e outras rendas enquanto que incide implaca
velmente, na fonte, sobre os assalariados em geral.

Outra característica inaceitável do atual sistema fiscal diz respeito ao 
enfraquecimento continuado dos Estados e Municípios, em favor da 
União. Portanto, diante do acúmulo de distorções deve ser objeto de uma 
reforma tributária global e criteriosa que se baseie no princípio da Justiça
F iscal.



As diretrizes gerais da Reforma Fiscal-Tributária proposta são as se
guintes:

1. Diminuição gradual do peso dos impostos indiretos e simultânea 
elevação da carga impositiva direta, dentro de uma nova sistemática tribu
tária progressiva:

1.1. É fundamental estabelecer critérios efetivos de progressividade 
para a carga direta, utilizando uma definição a mais ampla e abrangente 
possível para a renda tributável, sobre a qual incide o imposto sobre a ren
da. Em outras palavras, incluir na renda tributável todas as formas de 
renda 0*uros,.ganhos de capital e de transação imobiliária, etc.) Todas es
tas formas de renda devem ser taxadas, imediatamente, na fonte (ou ter 
suas alíquotas elevadas) enquanto se busca desenvolver um sistema mais 
perfeito. Estas mudanças permitirão aumentar substancialmente a arreca
dação do IR., eliminando-se a injustiça horizontal, sem ampliar necessa
riamente as alíquotas que poderiam vir a ser reduzidas gradualmente para 
as faixas baixas e médias de renda.

1.2. Estabelecendo-se novos impostos diretos sobre a riqueza e a 
propriedade, particularmente sobre as terras ociosas (rurais e urbanas). 
Neste sentido impõe-se uma profunda reformulação do ITR (imposto ter
ritorial rural) tornando-o efetivamente progressivo e diferenciado por re
giões. É fundamental, também, gravar de forma penalizadora a ociosida
de e a especulação com a terra, rural ou urbana.

1.3. Quanto à carga indireta, é necessário, em primeiro lugar, equi
parar a taxação dos serviços a das mercadorias. Os serviços representam 
hoje mais de 50% da renda nacional, com um sistema precário de tribu
tação (alíquotas muito baixas e inoperantes), com a exceção da atividade 
comercial, através do ICM. Para isso é necessário desenvolver uma nova 
sistemática para a taxação dos serviços, diferenciando suas formas (ser
viços pessoais, empresariais, por tipo e setor, etc.) Certamente que as no
vas modalidades de taxação dos serviços devem ser progressivas. A ta
xação abrangente aos serviços permitia uma gradual redução das alíquo
tas do ICM, que representa atualmente uma forma muito elevada, distor
cida, mal distribuída e extremamente regressiva de taxação indireta.

1.4. É fundamental implantar a progressividade implícita na carga 
indireta (IPI e ICM) tendo como guia a essencialidade dos bens: produtos 
de luxo, diferenciados e supérfluos, devem ter alíquotas elevadas enquanto 
que os bens de consumo popular devem ter suas alíquotas reduzidas ou supri
midas, no caso dos gêneros de primeira necessidade.

1.5. É fundamental reformular o esquema de financiamento da Pre
vidência Social, de modo a torná-lo mais progressivo.



2. Eliminação imediata da pletora de isenções e incentivos fiscais, 
limitando-os aos fundos receptores que atendam a questões sociais efeti
vamente urgentes como aos relacionados com o desenvolvimento do N or
deste e do Norte.

3. Não se pode aceitar o estrangulamento físcal-financeiro dos Es
tados e Municípios e se propõe o reforço imediato do Fundo de Partici
pação dos Estados e Municípios de modo a reverter a tendência de queda 
relativa dos seus recursos fiscais. Uma parcela significativa dos ganhos de 
arrecadação do IR dentro da nova sistemática aqui proposta, deve ser di
rigida para o Fundo de Participação dos Estados FPE-e para o FPM- 
Fundo de Participação dos Municípios. Da mesma forma, na nova siste
mática de taxação do ISS o incremento real de receita deve beneficiar ao 
Município.

Quanto à distribuição interestadual dos impostos indiretos, particu
larmente do ICM, é necessário evitar a “exportação” dos tributos pelos 
Estados industrializados. Neste sentido dever-se-ia estudar a possibilidade 
de eliminar a alíquota inter-regional do ICM, substituindo-a por um novo 
sistema segundo o qual o imposto gravado seria atribuído ao Estado con
sumidor (ou comprador) e não ao Estado produtor.

Além disso, as transferências fiscais para os Estados e Municípios de
vem obedecer aos seguintes critérios:

a) basear-se no repasse automático e imediato das quotas;

b) na fixação das quotas de modo fortemente redistributivista, favo
recendo os Municípios e Estados de baixa renda per capita, elevadas carên
cias básicas (em educação, saúde, habitação, etc.) e grande população.

Propõe-se, ainda, a criação e aperfeiçoamento de novos impostos 
municipais:

1. Utilização da Contribuição de Melhoria em várias modalidades, 
obrigando aos proprietários a arcar com parte dos custos que redundaram 
em valorização de seus imóveis. Formas e critérios de pagamento a prazo, 
proporcionais à renda e às posses dos proprietários devem ser estudadas. 
Alternativamente, o pagamento pode ser feito, à vista, no momento de 
transmissão imobiliária.

O Imposto sobre o solo criado ou solo adicionado é uma modalidade 
de contribuição de melhoria que pode ser imediatamente implementada, 
graduando-se suas alíquotas de forma diferenciada para taxar sobretudo 
as áreas de alta renda.

O Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) deve ser aperfeiçoado 
de modo progressivo, especialmente para taxar a retenção de imóveis va-



zios, incidindo proporcionalmente ao tempo de inatividade dos terrenos e 
diferenciadamente com relação ao nível de renda das zonas urbanas.

2. Transferência para o Município do imposto sobre transmissão 
da propriedade (CISA), entre-vivos ou por razão de morte.

O aporte de novos recursos fiscais é absolutamente necessário para 
reequipar o Estado e tornar viável a implementação de novos programas 
de dinamização da economia e da redistribuição da renda.



IV — A QUESTÃO NACIONAL

A nossa identidade nacional, nesses longos anos de regime autori
tário, foi estilhaçada em seus aspectos culturais, econômicos e mesmo re
gionais.

No plano da cultura, nossa identidade foi diluída em seus valores 
artísticos, patrimoniais, hábitos e costumes. A permissividade do regime, 
valorizando de forma exagerada, através dos meios de comunicação e da 
publicidade, os conteúdos culturais estrangeiros, foi uma das principais 
responsáveis pela descaracterização da cultura brasileira.

Sob esse regime autocrático, o Estado equipou-se de instrumentos de 
manipulação cultural e de intervenção, buscando garantir uma rígida hie
rarquia e centralização de decisões. A própria Educação, ao invés de ser
vir à incorporação democrática da juventude ao processo de transfor
mação do País, tornou-se instrumento de imposição de valores ideológi
cos. Buscou-se esvaziar a Universidade, impedindo por todos os meios, 
até mesmo os violentos, o exercício da critica.

No plano econômico é preciso reconhecer a situação de dependência 
estrutural da economia brasileira às empresas multinacionais apoiadas pe
los Estados aos quais estão associadas ou que as defendem. No caso do 
Brasil, há dependência econômica direta frente aos Países e às empresas 
que controlam o desenvolvimento tecnológico e o mercado internacional; 
há dependência inequívoca frente aos grandes bancos internacionais e 
centros financeiros; há dependência quanto aos meios de difusão dos mo
delos culturais, que impõem o estilo de desenvolvimento e de vida que do
minam o mundo moderno.

Os desequilíbrios regionais agudos, agravados pelo regime arbitrário, 
chegam a ameaçar a unidade nacional. Sem mudança do estilo perverso 
de crescimento econômico, sem democracia, não há esperança de resgatar 
o Nordeste da fome, da pobreza e do desemprego, nem a Amazônia da es
poliação dos seus recursos e marginalização do seu povo.

Neste contexto, para que se possa resgatar a nossa soberania e identi
dade, enquanto nação, é necessário clareza e conseqüência. Clareza, para



entender que o problema central da autonomia nacional está na capacida
de do povo criar e definir, segundo interesses próprios, formas alternati
vas de cultura e desenvolvimento. Atitudes conseqüentes, para enfrentar 
os desafios concretos que permitam preservar e ampliar a capacidade de 
decisão nacional sobre os rumos do progresso econômico e social.

1. INTERESSES NACIONAIS E DEMOCRACIA

O PMDB é nacionalista e luta pelo nacionalismo. Mas nacionalismo 
é uma destas expressões que deveriam ser empregadas sem adjetivos, 
como a democracia. Quando se fala em “ nacionalismo sadio” , “ naciona
lismo pragmático” , “ nacionalismo positivo” , etc., existe o perigo de que a 
fraseologia venha camuflar a transferência dos centros de decisão econô
mica e política para o exterior. De forma igualmente perigosa, o naciona
lismo pode ser utilizado como ideologia chauvinista de mobilização em 
torno de propostas como “ Brasil-Grande” e “ Brasil-Potência” , a partir 
das quais o arbítrio pretendeu justificar-se.

Também em nome do nacionalismo, o Estado autoritário se autode- 
lega a representação do povo e da soberania nacional. Mais grave ainda, a 
própria noção de soberania tem sido confundida com a capacidade do Es
tado de decidir sem prestar contas, como entidade acima do povo, não su
jeita a seu controle.

O N A C IO N A L ISM O  deve significar o fortalecimento do poder na
cional. N ão se pode, entretanto , confundir o fortalecim ento do poder na
cional com um pseudo fortalecimento do Estado decorrente do seu cará
ter autoritário.

PODER NACIONAL SIGNIFICA CONDENSAÇÃO DOS INTE
RESSES DO POVO, pois são seus interesses econômicos, sociais, políti
cos e culturais populares que definem o INTERESSE NACIONAL. 
Mais ainda, a expressão dos interesses populares e nacionais só é possível 
num ESTADO DEM OCRÁTICO. Quer dizer, num Estado de Direito 
onde a sociedade possa se organizar e exprimir livremente através de par
tidos políticos, sindicatos e demais organizações, num Estado em que haja 
amplo controle das decisões pelos cidadãos.

É ILEGÍTIM O FALAR DE FORTALECIM ENTO DO PODER 
NACIONAL, DE NACIONALISMO, ONDE NÂO HAJA A DEM O
CRACIA COM PARTICIPAÇÃO.



A reapropriação, pelo povo brasileiro, da sua identidade cultural, 
exige a democratização da produção cultural e tem início com a elimi
nação do conceito de cultura. Para o PMDB, a cultura é sempre um patri
mônio criado pela sociedade e se expressa enquanto consciência, ação e 
produção material.

Abrange assim o processo de produção de bens culturais de toda or
dem, criados pelo homem ao longo de sua história. Sem uma prática de
mocrática, capaz de orientar um legítimo plano de ação cultural, a 
atuação dos governos autoritários tem se manifestado pela ampliação das 
áreas de intervenção do Estado nesse setor, através de órgãos promocio
nais, manipuladores e controladores das manifestações sociais.

Assim como a centralização do poder toma-se despótica, a burocrati- 
zação elimina a criatividade e, portanto, ambas são inimigas do processo 
de democratização cultural.

No terreno da produção artística, movimentos que representavam 
tentativas de resposta às questões nacionais, como o movimento teatral, o 
Cinema Novo, entre tantos outros, foram desarticulados pela perseguição 
e marginalizaçào de intelectuais e artistas.

A indústria cultural, monopolizada pelas grandes empresas nacionais 
e multinacionais ou pelo Estado autoritário, impossibilitou e vem ainda 
impedindo a participação democrática, dificultando o acesso dos artistas 
aos meios de produção, como editoras, gravadoras, jornais, empresas ci
nematográficas, emissoras de rádio e televisão. A indústria cultural mono
polista absorveu da sociedade padrões de comportamento e valores cultu
rais que refletem interesses meramente mercantis. O seu caráter excluden- 
te também se manifestou regionalmente, uma vez que as empresas cultu
rais se situam no pólo mais desenvolvido do país. Se em muitos casos a in
dústria cultural monopolista, tendo a televisão como exemplo mais signi
ficativo, apresentou uma feição diversificada e absorveu valores regionais, 
não incorporou no entanto seu autor, o povo, que não consegue exercer 
qualquer tipo de controle sobre a nova produção e os meios de comuni
cação. Por outro lado, essa mesma indústria pretende atender às necessi
dades culturais do País com produtos tendencialmente massificantes, que 
destróem a variedade das expressões regionais e excluem a participação 
mais ativa do fruidor.

A questão cultural é complexa. Complexidade que se acentua com a 
convivência necessária de técnicas avançadas, com formas artesanais de



produção cultural, hoje meramente sobreviventes e sufocadas pela grande 
indústria da cultura.

Por tudo isto o PMDB vê na questão cultural um desafio aberto que 
deve ser objeto de contínua discussão de toda a sociedade e, em especial, 
das organizações sociais diretamente interessadas. Intrinsecamente, a 
política cultural é um programa em contínua revisão pelo processo crítico 
decorrente da prática democrática.

2.1. NAÇÀO, ESTADO E CULTURA

A atuação pública no setor cultural ampliou-se nos últimos anos por 
meio dos organismos oficiais. Grande parte da produção cultural 
realizou-se com subvenções públicas e foi gerida por instituições criadas 
pelo regime. O Estado, paralelamente, fortaleceu-se como produtor. Con
tudo, a distribuição dos recursos orçamentários desprezou as reais neces
sidades de nosso desenvolvimento cultural. Devido a ausência de mecanis
mos que viabilizem a produção artística independente e que motivem o in
vestimento privado, a participação do setor público tornou-se marcante.

Dado o caráter autoritário do regime, incapaz de aceitar a livre mani
festação de idéias e o pluralismo, a dependência da produção cultural com 
relação ao Estado torna-se problemática, especialmente em suas impli
cações ideológicas.

Ainda assim, a sociedade vem estruturando novas formas de organi
zação e de expressão cultural independente, gerando um quadro comple
xo de manifestações em oposição ao dirigismo paternalista do Estado, ao 
autoritarismo e à intolerância do regime.

Quer o PMDB implementar um projeto nacional que, no campo da 
cultura, seja expressão desse movimento pluralista da sociedade. Em con
traposição à política cultural autocrática exercida até aqui pelo Estado e, 
em contraposição à indústria cultural oligopolista, deve-se buscar a prática 
de uma política cultural popular, democrática e portanto participativa. Só 
assim, com o estímulo à liberdade de criação e manifestação com o livre 
acesso aos meios de produção e difusão, com a garantia da presença dos 
conteúdos culturais e nacionais nos meios de comunicação, com a demo
cratização da educação, poderemos chegar a uma sociedade consciente de 
sua identidade e livre do autoritarismo.

A consolidação do processo de formação nacional, baseado na parti
cipação democrática, deve corresponder a um movimento de baixo para 
cima, descentralizado, baseado no fortalecimento dos interesses locais e



regionais. Descentralizar implica promover o desenvolvimento cultural 
nas próprias regiões, reconhecendo e reafirmando os valores locais.

Por outro lado, é necessário entender que segmentos importantes da 
produção cultural estão integrados ao sistema econômico e sào capazes de 
gerar renda, emprego, novas receitas fiscais para o Estado e divisas para o 
País, reforçando a projeção internacional de nossos produtos culturais.

2.2. PATRIM ÔNIO CULTURAL

Incentivar a preservação de nossa identidade nacional através de va
lorização e conservação de nosso patrimônio cultural é uma das metas do 
PMDB. Esse patrimônio é constituído por elementos do meio ambiente, 
elementos do conhecimento ou oriundos da técnica e do saber especial
mente popular, e os conseqüentes artefatos ou produtos de nossas comu
nidades urbanas e rurais.

É ainda necessário estimular, ao mesmo tempo, a conscientização 
desses valores por nossas comunidades, desde a escola primária, apoiando 
as iniciativas culturais autônomas já existentes nas comunidades locais e 
regionais e incentivando a criação de novas.

Quanto à preservação do patrimônio arquitetônico, o PMDB propõe 
sua utilização pelo Estado para atividades essenciais dos municípios, tais 
como correios, postos de saúde, administração pública, atividades ban
cárias, sempre quando compatíveis com as características do bem cultu
ral, permitindo dessa forma sua efetiva preservação como um espaço in
corporado à vida urbana.

2.3. PARA UMA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CULTURA, O 
PM DB, EM CONJUNTO COM  A SOCIEDADE, P R O P 0 E :

1 — Defesa intransigente da liberdade de pensamento, expressão e 
organização.

2 — Ampla revisão de legislação que afeta a produção e a distri
buição dos bens culturais, tais como;

a) abolição da lei de segurança nacional, na medida em que restringe 
a liberdade de expressão cultural;

b) abolição da censura à produção cultural;

c) reforma da Lei de Imprensa;

d) atualização e regulamentação eficaz da lei do direito autoral;



e) reformulação das leis de defesa do patrimônio cultural;

f )  reforma radical das leis de telecomunicações.

3 — Uso dos instrumentos de comunicação do Estado em benefício 
do pluralismo democrático, impedindo sua manipulação pelos ocasionais 
ocupantes do poder. .

4 — Apoio do PMDB aos movimentos e iniciativas culturais, através 
de uma gestão descentralizadora e desburocratizadora que incremente a 
prática de atividades artísticas, tanto a nível profissional como amador.

5 — Participação direta de intelectuais e artistas através de suas res
pectivas organizações nas decisões do Estado sobre política cultural.

6 — Descentralização da produção e da difusão cultural, especial
mente na área da televisão.

3. POLÍTICA NACIONALISTA: ESTADO, CAPITAL
ESTRANGEIRO, RECURSOS NACIONAIS, EMPRESA PÚBLI
CA

No seu aspecto econômico e social o nacionalismo, isto é, OS INTE
RESSES DO POVO, pressupõe a livre manifestação e expressão dos IN
TERESSES ECONÔMICOS E SOCIAIS DOS ASSALARIADOS, ga
rantindo liberdade de organização com participação autônoma e um pa
drão de vida decente, o que requer uma política de redistribuição de ren
da. Nacionalismo quer dizer, antes de tudo, um povo politicamente ativo e 
um nível de renda mínimo para todos, que assegure aos brasileiros dignidade 
e autoconfiança. Um país que se organize apenas em função dos interesses 
das empresas e do Estado pode ser forte e rico, se as empresas e o Estado 
assim o forem, mas não assegurará que nele viva um povo que se beneficie 
com esta riqueza e com este poderio.

Por outro lado, o fortalecimento da capacidade nacional de decisão 
requer que se reverta a tendência de transferir para o exterior os centros 
de decisão econômica. Isto implica na mudança na noção do Estado com 
relação ao capital estrangeiro e com relação ao sistema financeiro interna
cional, dentro das seguintes diretrizes:

3. Fixação de Regras Disciplinadoras das Empresas Estrangeiras,
através do controle prévio da entrada em nosso mercado; da criação de 
mecanismo preventivos e impeditivos da aquisição de empresas nacionais; 
do controle rigoroso dos cursos de assistência técnica e dos contratos de 
licença e “transferência" de tecnologia; do controle eficaz das remessas 
para o exterior (lucros, juros, royalties, transferências por subfaturamento 
de exportações ou superfaturamento de importações).



3.2 Uma Política Soberana de Relacionamento Financeiro e Comer
cial para o Exterior, que se baseie numa firme política de ajustamento do 
nosso balanço de pagamentos, que estanque o atual processo de endivida
mento externo descontrolado e a qualquer custo, buscando estabelecer (a- 
través de reescalonamento e da administração criteriosa) condições favo
ráveis de refinanciamento de longo prazo. Para isso é fundamental assu
mir uma posição firme e irrecuável de defesa dos interesses nacionais, evi
tando a vinculaçào de empréstimos a importações, com prejuízo do par
que produtor nacional, resistir às crescentes pressões protecionistas dos 
países desenvolvidos e se antepor à dependência tecnológica. Finalmente, é 
de grande importância a condução de uma política comercial flexível e ou
sada, que inclusive aproveite ao máximo a potencialidade de acordos bila
terais com muitos países com os quais o Brasil mantém relações comer
ciais muito aquém das possibilidades.

3.3 A Defesa e o Controle da Exploração de Nossas Riquezas Natu
rais, protegendo as fontes de energia, o monopólio estatal do petróleo, do 
urânio, do tório e outros metais estratégicos; e, também, não descurando 
a defesa do patrimônio ecológico brasileiro, especialmente da Amazônia, 
dos cerrados e do pantanal, ameaçado pela exploração predatória e des- 
nacionalizante. Dentro desta orientação, impõe-se a revisão, em bases na
cionalistas e decentes, dos vários acordos firmados com capitais estrangei
ros: os contratos de Carajás, o acordo nuclear, os contratos de risco para 
exploração de petróleo.

3.4 A Defesa da Empresa Públia que, submetida ao controle demo
crático da sociedade, deve atuar nos setores estratégicos a nossa soberania 
e nos setores indispensáveis a manutenção da capacidade interna de deci
são da política econôm ica e social o que, por sua vez, é condição indispen
sável à proteção da empresa nacional, evitando que setores fundamentais 
fiquem sob o controle do capital estrangeiro.

3.5. A Defesa da Empresa Privada Nacional, através do reforço de 
seus mecanismos de capitalização, de formas de controle e prevenção de 
compra de empresas nacionais por empresas estrangeiras, de apoio firme 
à negociação de compra de tecnologia externa, do apoio e financiamento 
ao desenvolvimento tecnológico próprio e de sua capacidade de expor
tação, sem prejuízo do suprimento ao mercado interno.

4. RELAÇÕES INTERNACIONAIS E POLlTICA
EXTERNA IN D EPEN D EN TE

O nacionalism o, entendido como o fortalecim ento dos interesses do 
POVO no seio de um Estado Dem ocrático, significa o fortalecim ento in-



terno dos centros de decisão política e econômica, assegurando a real so
berania do Estado Brasileiro.

No que diz respeito às relações do Brasil com o exterior, defende-se 
uma POLÍTICA EXTERNA INDEPEN DENTE, isto ê, nào alinhada, 
que tenha como critério direto o interesse nacional. Rejeita-se, portanto, 
qualquer forma de subordinação política, econômica e militar. O relacio
namento com todos os povos do mundo deve ser conduzido segundo o 
princípio da autodeterminação.

A política brasileira deve ser sempre pacifista e favorável ao progres
so dos entendimentos diplomáticos em todos os níveis, tanto mais quando 
nos lembremos que a disparada da corrida armamentista e o ressurgimen
to da guerra fria ameaçam mais do que nunca levar o mundo à catástro
fe nuclear. Atitudes belicosas, invasões, intervenções e aspirações hege
mônicas, devem ser condenadas e repudiadas pela nossa açào diplomáti
ca.

A luta pela solidariedade e defesa dos interesses dos povos subdesen
volvidos deve ser a diretriz fundamental de nossa política externa. O reco
nhecimento da gravidade dos problemas dos países subdesenvolvidos, no 
contexto do sistema financeiro privado internacional e das restrições pro
tecionistas dos países avançados, leva à defesa de SOLUÇÕES GLO
BAIS, a serem negociadas firmemente com os países hegemônicos. Entre 
estes, o problema do endividamento sufocante (350 bilhões de dólares) 
dos países periféricos para com os bancos internacionais, coloca de ma
neira urgente a necessidade de uma reformulação de profundidade do sis
tema monetário e financeiro internacional, para afastar os riscos crescen
tes de insolvência global. Esta reformulação deve ser global e negociada, 
evitando-se o recurso inútil e contraproducente a políticas monetaristas 
conservadoras que resultam em taxas de juros elevadíssimos e que apenas 
contornam falsamente os problemas, projetando-se para o futuro de- 
modo ainda mais grave.

A defesa dos preços das matérias-primas e produtos agrícolas expor
tados pelos países subdesenvolvidos deve ser outra diretriz básica, jun ta
mente com a luta contra o protecionismo crescente e injustificado, que pe
naliza as nossas exportações de bens manufaturados.

As possibilidades de entendimento e colaboração comercial entre os 
países subdesenvolvidos, particularmente com os exportadores de pe
tróleo, são enormes e devem ser ampliados com eficácia e rapidez. Da 
mesma forma, as oportunidades de expandir o comércio bilateral, inclusi
ve com as economias socialistas, devem ser exploradas com firmeza e dis
posição cooperativa.



O reconhecimento das diferenças reais entre os estágios de desenvol
vimento dos países periféricos deve constituir o ponto de partida para ins
pirar políticas diferenciadas de colaboração, de modo a associar os inte
resses comuns, por sub-blocos e temas, evitando uma postura vaga e retóri
ca, sem propostas concretas de atuação.

Nossa política externa deve rejeitar qualquer forma de imperialismo 
e se pautar pelo respeito à integridade e autonomia dos povos. As aspi
rações hegemômicas, em todos os países, são contrárias aos princípios de
mocráticos de convivência internacional. O respeito a autodeterminação 
política dos povos é essencial. Nossa política deve postar-se firmemente 
contra as intervenções militares ou veladas, contra a manipulação do po
der econômico e financeiro para provocar “desestabilizações” , e contra 
outras formas de interferência e pressão especialmente quando estas são 
dirigidas contra países subdesenvolvidos que lutam pela sua independên
cia econômica e pela democratização de suas sociedades.

Com relação à América Latina, (inclusive Cuba), é fundamental rea
lizar Um esforço de estreitamento de nossos laços de cooperação econômi
ca, tecnológica e de mútua aproximação cultural. A África, especialmente 
de língua portuguesa, deve constituir, também, uma área privilegiada de 
cooperação mútua.
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