
A6 O DIÁRIO DO NORTE DO PARANÁ  
Domingo, 05 de julho de 2015MARINGÁ

cenário econô-
mico brasilei-
ro é complica-
do e a situação 
ainda deve se 
agravar, pois 
o pior da crise 
ainda está por 

vir, inclusive com aumento do de-
semprego, na avaliação do dou-
tor em Economia da Indústria 
e da Tecnologia pela Universi-
dade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), José Luis da Costa Orei-
ro, que figura entre os  pesquisa-
dores mais produtivos em econo-
mia no Brasil, conforme o crité-
rio Repec. Ele esteve em Marin-
gá na última semana para parti-
cipar de uma banca de mestrado 
e fazer uma palestra para os es-
tudantes do curso de Economia 
da UEM. Defensor de um ajus-
te fiscal com estratégia diferen-
te da adotada pelo governo fede-
ral, o pesquisador diz temer que 
as condições básicas para a reto-
mada do crescimento não estão 
sendo cumpridas.  

 
P.— Existem correntes 
contrárias ao ajuste fiscal. 
Na sua opinião, é necessário 
fazê-lo? 
R.— Há ainda setores da es-
querda que acham que o ajus-
te fiscal era desnecessário, que 
era uma capitulação aos inte-
resses dos rentistas, e isso não 
é verdade. Tivemos um desajus-
te fiscal no ano passado. Em de-
zembro de 2013, havia superá-
vit primário - a grosso modo, 
a economia que o governo faz 
para pagar juros - do setor pú-
blico consolidado da ordem de 
1,8% do PIB (Produto Interno 
Bruto). E esse superávit primá-
rio ao longo dos 12 meses se-
guintes foi transformado em 
um déficit primário de 0,6%. 
Ou seja, você teve uma deteri-
oração fiscal de 2,4% do PIB 
em um espaço de 12 meses, o 
que é muito acentuado. Em fun-
ção disso, o déficit total do go-
verno, que inclui o pagamento 
de juros, passou dos 6% do PIB 
no final de 2014. Isso dá uma 
trajetória insustentável para a 
dívida pública. Então, se o dé-
ficit foi de 6% do PIB, a dívi-
da pública aumentou em 1 ano 
6% do PIB. Essa trajetória se 
fosse mantida levaria a uma in-
sustentabilidade fiscal que po-
deria ter como consequência 
um “sudden stop”, que é uma 
parada súbita de financiamen-
to externo em função da perda 
do grau de investimento da eco-
nomia brasileira por parte das 
agências de rating (de classifi-
cação de risco de crédito). A 
perda do grau de investimen-
to em função de uma deteriora-
ção fiscal faria com que esses 
investidores tivessem que ime-
diatamente liquidar suas posi-
ções em títulos brasileiros, o 
que levaria a uma crise cambial 
de grandes proporções. Então, 
o ajuste fiscal é necessário para 
evitar esse quadro, evitar o 
pior. Obviamente que o ajuste 
fiscal não é suficiente para res-
taurar o crescimento. Pelo con-
trário, no curto prazo ele até 
aprofunda a recessão que a eco-
nomia brasileira se encontra.  
 
P.— Posto que o ajuste é 
necessário, o que o senhor 
acha da estratégia adotada 
pelo governo federal? 
R.— Eu acho que a estratégia 
do Ministério da Fazenda não 
é adequada porque quando o 
ministro Joaquim Levy anun-
ciou a meta de superávit pri-
mário no ano passado como 
sendo 1,2% do PIB pela meto-
dologia antiga, o que signifi-
ca que na nova metodologia é 
1,1%, ele achava que em 2014 o 
setor público iria fechar com 
um pequeno superávit primá-
rio. Mas não foi isso que acon-
teceu. Na verdade, o resulta-
do fiscal foi muito pior do que 
o esperado e ocorreu um défi-
cit primário de 0,69% do PIB. 
Então, aquela meta que, nas 
condições anteriores, o minis-
tro até poderia achar que era 
razoável, havia se transforma-
do em um ajuste fiscal de 2% 
do PIB.  É um ajuste muito 
forte num contexto de econo-
mia em recessão.  
 
P.— E qual seria a alternativa? 
R.— Pensar num ajuste fiscal 
de médio prazo. Nos dois pri-
meiros anos, 2015 e 2016, fazer 
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um ajuste mais brando porque 
a economia está passando por 
um momento muito difícil em 
termos de crescimento. Com 
o crescimento baixo não tem 
como você aumentar a arreca-
dação. Como a gente tem uma 
série de rigidezes para cortar 
gastos não dá para fazer um su-
perávit primário muito grande 
neste contexto. Então, o ideal 
é fazê-lo mais baixo nos dois 
primeiros anos. E aí, para 2017 
e 2018, você faz um superávit 
mais alto, que é quando se espe-
ra que a economia estará cres-
cendo mais. 
 
P.— O governo anunciou 
uma série de cortes 
nos ministérios. Seria 
importante cortar ainda 
mais da própria carne? 
R.— Num contexto de recessão, 
as receitas tributárias tendem 
a ficar estagnadas ou cair. E 
aquilo que se chama de despe-
sas obrigatórias, que dá 80% 
do orçamento, não se conse-
gue cortar. Então, as despesas 
discricionárias, que são investi-
mentos, não é bom cortar. Para 
poder fazer o mínimo de ajus-
te você está cortando muito in-
vestimento. Isso é péssimo até 
para o crescimento de longo 
prazo do País. Acho que mais 
importante do que a gente ficar 
discutindo o número do ajus-
te fiscal de 2015 é pensar no 
arcabouço de ajuste de médio 
prazo, em que se consiga dese-
nhar metas de superávit primá-
rio que sejam factíveis e críveis.  
 
P.— E o que acontecerá com a 
meta? 
R.— O que vai acontecer nas 
próximas semanas é que o go-
verno vai rever a meta, por-
que simplesmente é infactível. 
Não é que isso vai produzir um 
desastre. É porque não vai con-
seguir cumprir. O ministro do 
Planejamento já sinalizou al-
guma coisa a respeito e o pró-
prio ministro da Fazenda tam-
bém. Eu acho que muito em 
breve, nós teremos uma decla-
ração oficial do governo fazen-
do a revisão da meta do superá-
vit primário. Eu acredito que 
a meta revista para 2015 ficará 
abaixo de 0,8% do PIB. 
 
P.— E o que levou à 
necessidade do ajuste fiscal?  
R.— O descontrole foi produ-
zido por uma série de fato-
res que, isoladamente talvez 
não tivessem tanta importân-
cia, mas quando conjugados fi-
zeram um desastre. O primeiro 
papel importante, e aí acho que 
a culpa foi do Congresso Nacio-
nal, porque o Projeto de Lei Or-
çamentária Anual de 2014, apro-
vado em 2013, tinha previsão de 
crescimento do PIB de 3,8%, de-
pois de revisto. No projeto ori-
ginal era de 4%. Mas a econo-
mia cresceu 0,1%. Ou seja, a ma-
neira pela qual o orçamento no 
Brasil é feito é uma peça de fic-
ção. Na verdade, você tem todo 
o incentivo para os parlamenta-
res inflarem as receitas do gover-
no e fazem isso superestiman-
do o crescimento do ano seguin-
te para que então possam encai-
xar as suas medidas. Um segun-
do componente foi que a eco-
nomia realmente desacelerou 
muito. Havia expectativa que 
em 2014 o crescimento iria se de-
sacelerar, mas foi muito pior do 
que qualquer um poderia ima-
ginar. Esperava-se crescimento 
em torno de 1% quando foi 0,1%, 
praticamente nulo. E, por fim, 
houve o circo político eleitoral. 
Em todos os anos, em todos os 
governos brasileiros, não é só 
com a Dilma e não é só com 
o PT, o presidente que está no 
cargo, seja para se reeleger ou 
seja para eleger seu sucessor, 
distribui bondades com o orça-
mento público e isso aconteceu.  
 
P.— A continuidade do PT e da 
Dilma agravou a crise? 
R.— Eu acho que o problema 
todo hoje em dia é a crise polí-
tica. Acho que a continuidade 
do governo Dilma talvez impe-
ça uma solução da crise políti-
ca. O País está paralisado basi-
camente por causa da disputa 
do PMDB com PT, do Congres-
so com a presidente da Repúbli-
ca, e infelizmente a forma que 
eu vejo para resolver este pro-
blema é com a saída da presiden-
te do cargo.  
 
P.— As famílias já estão 
sentindo os efeitos da crise 
no dia a dia. Mas uma das 

principais preocupações é 
com o desemprego. O que se 
pode esperar? 
R.— Eu acho que vamos ter 
um crescimento significativo 
da taxa de desemprego. É possí-
vel que chegue aos dois dígitos. 
Agora, o que temos que pensar 
é como que vamos sair desta si-
tuação. Para sair só existe uma 
maneira: precisamos ter uma 
saída pelo comércio exterior. O 
que significa que o Brasil preci-
sa aprofundar o processo de des-
valorização da taxa de câmbio. 
A taxa já passou por um ajus-
te razoável, mais ainda é insufi-
ciente. Uma taxa de câmbio do 
jeito que está ainda não recupe-
ra a competitividade da indús-
tria de transformação. É abso-
lutamente imprescindível que 
o governo federal interrompa 
o processo de intervenção no 
câmbio por intermédio das ope-
rações de swap cambial. Não 
precisa fazer isso abruptamen-
te, pode ser de maneira gradual. 
Mas a medida em que for fazen-
do isso vai ter um ajuste mais 
forte na taxa de câmbio, o que 
vai nos permitir, a partir do se-
gundo semestre de 2016, ter um 
crescimento mais forte. O pior 
da crise infelizmente ainda está 
por vir. Eu acho que se a gente 
fizer um ajuste da taxa de câm-
bio como coloquei, a partir do 
segundo semestre de 2016 co-
meça a ter melhora, mas cres-
cimento mais robusto só a par-
tir de 2017, o que significa que 
vamos passar 2015 e 2016 em re-
cessão. Vai ser um período bas-
tante difícil para a sociedade 
brasileira.  
 
P.— O Brasil já teve um ajuste 
fiscal forte bem sucedido? 
R.— O ajuste fiscal feito em 
1999 pelo presidente Fernando 
Henrique Cardoso. Havia uma 
situação de déficit primário 
que se transformou em superá-
vit de 3,75% do PIB, por inter-
médio do aumento da carga tri-
butária. Mas aquele ajuste foi 
bem sucedido porque foi feito 
após uma forte desvalorização 
da taxa de câmbio. A gente 
abandona o regime de câmbio 
fixo em janeiro de 1999 e o câm-
bio desvaloriza uns 30%. Na 
sequência, houve um ajuste fis-
cal mais forte em termos de por-
centual do PIB do que este que 
está sendo proposto agora. E já 
no finalzinho de 1999 a econo-
mia volta a crescer.  A história 
mostra que todos os ajustes fis-
cais bem sucedidos foram pre-
cedidos por duas coisas: uma 
forte desvalorização da taxa de 
cambio e como consequência 
uma redução significativa do 
custo unitário do trabalho, o 
que devolve a competitividade 
da indústria. O que eu temo é 
que nós não estamos cumprin-
do essas condições.  
 
P.— Qual sua visão sobre 
privatizações e concessões? É 
o momento? 
R.— Privatizações, não. Eu acho 
que as concessões, sim, são algo 
interessante porque você preci-
sa alavancar mais investimento 
em infraestrutura e o governo 
não tem dinheiro. Mas eu não 
vejo em que medida privatiza-
ções de empresas como Petro-
bras, Banco do Brasil ou Caixa 
Econômica Federal possam aju-
dar na resolução da crise. 

 
P.—  Quando Lula assumiu 
a presidência em 2003 foi 
preciso um ajuste fiscal. Qual 
a proporção daquele ajuste 
para o atual? 
R.— O ex-presidente Lula só 
teve que fazer um ajuste fiscal 
de 0,5% do PIB. A meta de su-
perávit primário era de 3,75% e 
ele elevou para 4,25%. Ou seja, 
o ajuste fiscal que o Lula pro-
moveu em 2003 é um quarto 
do que está sendo proposto pelo 
ministro da fazenda em condi-
ções muito melhores do que as 
que estão ocorrendo hoje. Por-
tanto, você não consegue fazer 
o ajuste fiscal que o ministro se 
propôs a fazer em 2015. 

 
P.— Em que medida 
a operação Lava Jato 
influencia na atual situação 
econômica? 
R.— Na verdade, a recessão que 
estamos vivendo agora é mais 
em função da operação Lava 
Jato do que do ajuste fiscal. Mas 
enfim, ela é necessária e você 
não vai interromper uma inves-
tigação policial por conta das 
repercussões que isso possa ter 
sobre a economia. 

“Vamos ter um crescimento 
significativo da taxa de 
desemprego. É possível que 
chegue aos dois dígitos. Agora, 
o que temos que pensar é como 
que vamos sair desta situação. 
Para sair só existe uma 
maneira: precisamos ter uma 
saída pelo comércio exterior.” 

“A recessão que estamos 
vivendo agora é mais em 
função da operação Lava Jato 
do que do ajuste fiscal. Mas 
enfim, ela é necessária e 
você não vai interromper uma 
investigação policial por conta 
das repercussões que isso 
possa ter sobre a economia.”  

ENTREVISTA ///  Doutor em  em Economia da Indústria e 
da Tecnologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ) proferiu palestra para estudantes em Maringá. 

RANKING. O professor José Luis da Costa Oreiro figura entre os pesquisadores mais produtivos em 
economia no Brasil, conforme o critério Repeca. —FOTO: RICARDO LOPES  

A Editor:  Rodrigo Parra
Tel. (44) 3221-6608  Email: parra@odiario.com


