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O IMPEACHMENT E A DERROCADA DAS EMPREITEIRAS

A crise da economia mundial que prossegue seu curso, e agora se aproxima de um clímax com a revolta
da Grécia, continua sendo uma das principais razões das dificuldades econômicas do Brasil de hoje. Assim
como o reajuste financeiro interno, tido como necessário para conter a marcha da inflação que é a maior
ameaça política que o País enfrenta.
A esses dois fatores de depressão, somam-se outros dois que podem até ser tornar mais fortes no
nosso desarranjo econômico de hoje: a tentativa de impeachment da Presidenta Dilma e a derrocada das
grandes empresas nacionais de obras de engenharia.
O impeachment não é fácil mas há empenho de muitas forças poderosas e ele pode acontecer. Os
presidentes das duas casas do Congresso estão ameaçados por denúncias de corrupção e a permanência de
Dilma na Presidência é a maior garantia de que as investigações prosseguirão, doa a quem doer, podendo
doer muito em qualquer deles. O PSDB, como a antiga UDN, quer o poder que não conseguiu e não conseguirá
no voto; tem que apelar, como a UDN, para o golpe. E a CIA quer o petróleo do Pré-sal e o fim da aliança dos
BRICS: só tirando a Dilma. A mídia segue a CIA e o PSDB e diariamente cultiva o impeachment. A luta continua
e vai continuar por algum tempo, e a indefinição prolongada vai freando as iniciativas empresariais e os
investimentos, contribuindo para agravar a desestabilização da economia.
A Presidenta Dilma, em Washington, tenta aplacar a ação da CIA, mas a contrapartida que interessa a
eles, o Pré-sal e os BRICS, ela com certeza não pode conceder. Pode no máximo acenar com alguma parceria
com a Petrobras, talvez interessante para eles, sem mudar a legislação; e pode oferecer, quem sabe, uma
desaceleração no ritmo dos organismos dos BRICS. Pouca coisa.
Outra mudança que poderia interessá-los seria um esfriamento no apoio brasileiro aos chavistas da
Venezuela. Muito difícil, pelo caráter da Presidenta. Ademais, este interesse já diminuiu muito com o anúncio
da antecipação das eleições naquele país, dada a boa chance de vitória da oposição e da conseqüente
recuperação do petróleo para eles. Enfim, não se pode dizer que a viagem seja perdida porque eventualmente,
algum investimento importante, na área privada, pode resultar.
Quanto às empreiteiras, bem, parece que a probabilidade da derrocada cresceu muito nos últimos dias,
com a comprovação da atuação do cartel. Enquanto as acusações ficavam no âmbito das propinas para obter
sobrepreços, os delitos ficavam no âmbito pessoal. Quando o delito passa para o campo do cartel, a
idoneidade das próprias empresas é posta em jogo. Seria a derrocada de todas elas
Tudo está ainda no campo nebuloso das apurações fechadas em sigilo mas o fato é que as empresas,
pessoas jurídicas, começam a ser atingidas, o valor das suas ações cai fortemente, e a probabilidade de um
desmoronamento se eleva bastante.
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Que efeito pode ter tal desabamento sobre a economia nacional? Impossível avaliar antecipadamente
mas com certeza não será nada pequeno nem passageiro. A recessão que já se manifesta vai sentir o peso
acachapante de um arrasamento sem precedentes, atingindo as maiores empresas de construção do Brasil,
grandes empregadoras, grandes compradoras e grandes investidoras.
Seguramente, o cataclismo vai mudar a “regra do jogo” das empreiteiras que sobreviverem, e produzir
uma redução antes impensável nas práticas de corrupção vigentes e recorrentes no Brasil, que resistiram e
contornaram toda a parafernália fiscalizadora de leis e tribunais de contas instituída nas últimas décadas, um
conjunto complexo que, mais do que coibir ilícitos, amarrou e emperrou a administração pública.
Evoé! Quem sabe poderemos então revogar toda essa tralha.
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