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A saída, onde está a saída? 
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O ajuste fiscal do Ministro Levy não resistiu ao desequilíbrio da 
economia. A convergência maldita de recessão prolongada, 
juros elevados e ainda crescentes, desemprego em alta, PIB em 
baixa e queda na arrecadação do Governo impediu qualquer 
possibilidade de obtermos um superávit fiscal. Se 2014 foi um 
annus horribilis, 2015 pode ser ainda pior.  
 
Limitemo-nos a falar da economia. Os números e os fundamentos 
vinham bem, a meu ver, até 2012: pleno emprego, juros saudáveis, 
PIB razoável, renda em aumento, desigualdades sociais em queda. 
Tudo parecia no lugar, embora já se experimentassem as 
consequências da queda dos preços internacionais das commodities 
sobre as nossas contas externas. 
 
Isto provocou uma queda de confiança na saúde econômica do país 
e levou o Governo a recorrer a medidas que se revelaram infelizes, 
em 2013 e sobretudo no ano eleitoral de 2014, medidas tomadas por 
temor a um aumento sensível da inflação e do desemprego e a uma 
diminuição da renda média, o que afetaria o paraíso da inclusão 
social, visto, com justiça, como a mais expressiva conquista dos 
governos do PT.  
 
Refiro-me a medidas como o congelamento das tarifas elétricas, que 
desequilibraram o setor energético e a Eletrobrás em particular, e 
dos preços dos combustíveis, que juntamente com o abuso de 
subsídios à venda de automóveis, causaram grave prejuízo à 
Petrobrás, engarrafaram as nossas ruas (sem que nada fosse feito 
em matéria de mobilidade urbana e muito pouco em matéria de 
transporte público). Às medidas desse tipo somaram-se as famosas 
“pedaladas” fiscais e a incrível decisão de vencer as eleições com 
base em um programa de governo ilusório e irrealizável. O resultado 
de tudo isso é o ciclo descendente em que vivemos hoje.  

 
Na nova situação, chegamos ao estágio da desconstrução geral do 
trabalho feito anteriormente e a uma situação que não permite 
esperar soluções progressistas pelo menos até 2017.  

 
Essa situação apresenta aspectos paradoxais. Por um lado, vimo-
nos obrigados a aceitar o “ajuste fiscal”, parente próximo das 
medidas de austeridade aplicadas pela União Europeia, sob a 
liderança da Alemanha, a países como a Grécia e a Espanha, que 
há anos vêm causando uma forte recessão, sem sequer aproximar 
ambos os países do reequilíbrio econômico e financeiro. Ao mesmo 
tempo, vemos que esse ajuste não é praticável.  



 
Essa é a primeira metade do paradoxo. A segunda está em que, 
com os erros cometidos nos dois últimos anos, inviabilizou-se, na 
prática, a readoção de um modelo social-democrático, o que nos 
deixa na situação de não termos mais uma política econômica, 
qualquer que seja ela.  

 
Em outras palavras, o paradoxo está em que, se prosseguirmos na 
linha que estamos seguindo, a linha do reajuste fiscal, a não-
resolução dos problemas, ao lado dos escândalos de corrupção, 
levarão, mais cedo ou mais tarde, ao rebaixamento da nossa 
classificação internacional de risco, o que nos trará fortes 
repercussões negativas, como uma volumosa retirada de capitais 
investidos no Brasil e redobrará o espectro de mais recessão, mais 
desemprego, mais redução de renda.  
 
Se, por outro lado, mudássemos a política e adotássemos uma linha 
social-democrática, os efeitos da desconfiança do capital se fariam 
sentir e as consequências para nós seriam praticamente as 
mesmas.  
 
Os únicos a escapar serão os bancos. Repararam que enquanto a 
nossa economia afunda os lucros bancários aumentam 
notavelmente? Repararam que agora mesmo, quando o Governo 
tem uma necessidade desesperada de aumentar a arrecadação, 
ninguém fala em cobrar mais taxas e impostos das casas bancárias? 
E que enquanto o Governo se empenha em reduzir a inflação, os 
bancos cobram juros absolutamente exorbitantes, de mais de 200 
por cento ao ano aos clientes privados? E que quanto mais aumenta 
a taxa Selic mais aumentam os lucros automáticos (e sem trabalho) 
dos bancos?  
 
Onde está a saída? Onde está a direita, que não consegue pensar 
em nada melhor do que a linha estéril e cruel da austeridade, a 
mesma que flagelou a economia norte-americana e vem flagelando 
a europeia? Onde está a esquerda que em lugar algum conseguiu 
formular uma alternativa prática aos desastres causados pela 
política rival?  
 
Mais uma vez vale o paralelo com a Europa. Quem quiser ter uma 
ideia do nosso futuro econômico a curto prazo, deve olhar as 
estatísticas da Grécia e da Espanha em2008 e agora. Já 
conhecemos o beco. Só não sabemos ainda onde está a saída. E aí 
está a parte final do paradoxo: É hora de formularmos uma linha 
política alternativa, mas ela não parece estar surgindo.  
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