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Regras contra o populismo
Somente o estado de direito observado nas democracias tranquiliza
empreendedores a fazer investimentos de longo prazo
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A longa defasagem temporal entre a adoção de uma política econômica e a plena

observação de seus efeitos constitui um dos principais impedimentos à solução de

problemas econômicos estruturais, em países democráticos. Há vários sinais de que

o Brasil começa a aprender como resolvê-los, mas também outros em direção

contrária que são motivos de preocupação.

O enfrentamento de problemas que afligem a sociedade por décadas, não raro

séculos, impõe custos políticos no curto prazo, mas seus benefícios só se tornam

visíveis após decorrido um longo período desde sua implantação. Por isso, muitas

reformas estruturais são sistematicamente adiadas ou, quando implantadas,

acabam abandonadas. A mesma defasagem permite que políticas populistas que

trazem benefícios de curto prazo, mas criam novos problemas para o futuro, levem

muitos anos até que suas consequências nefastas sejam percebidas pelo eleitorado.

A defasagem entre causa e efeito cria um viés que favorece o imediatismo

irresponsável.
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A defasagem entre causa e efeito cria um viés que favorece o
imediatismo irresponsável

Em muitas democracias, o eleitorado leigo em assuntos econômicos, diante do

grande interregno entre a implantação de uma política estrutural e a percepção de

seus resultados, não enxerga a relação de causa e efeito. A incompreensão de

problemas complexos é oportunistamente explorada por partidos políticos de

diferentes matizes. Quando estão no poder lutam pelas reformas, mas as

combatem quando se tornam oposição. O partido que promove um ajuste

estrutural não apenas perde as próximas eleições, como ainda deixa a casa

arrumada para que seu adversário político, que lutou contra as mesmas reformas,

possa fazer um ótimo governo, alcançando a reeleição. Promover reformas

estruturais é percebido como um suicídio político. A argentina constitui um caso

proverbial desse fenômeno.

No Brasil, a Lei de Responsabilidade Fiscal, aprovada em 2000, foi a reforma que

consolidou a estabilização monetária iniciada pelo Plano Real. A LRF gerou uma

década e meia de superávits primários, mas derrubou o prestígio político de FHC

junto ao eleitorado que lhe havia dado duas vitórias em primeiro turno, abrindo

caminho para o triunfo do PT em 2002. Este colheu os frutos das reformas que

combatera duramente quando estava na oposição. A LRF foi, posteriormente,

enfraquecida por Dilma Rousseff, resultando na mais prolongada recessão da

história brasileira. No curto prazo aumentou sua popularidade, mas o país pagou os

custos desse populismo por muitos anos.
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No passado, incentivos perversos de curto prazo, como os ilustrados acima, foram

oportunistamente usados até como justificativa para a supressão da democracia. A

premissa era que um governo competente e bem-intencionado, desde que pudesse

desconsiderar restrições político-eleitorais, conseguiria implantar as necessárias

reformas sempre adiadas pelas disputas eleitorais, rompendo o ciclo vicioso do

subdesenvolvimento. A falha dessa visão está na sua premissa, pois nada garante

que, na ausência das liberdades individuais asseguradas pela democracia, o poder

venha a ser realmente exercido pelos tecnicamente mais competentes, muito

menos que suas prioridades coincidam com as verdadeiras necessidades da

população. Adicionalmente, somente o estado de direito observado nas

democracias tranquiliza empreendedores a fazer investimentos de longo prazo, sem

temor de mudanças abruptas e arbitrárias das regras do jogo. A Rússia de Putin é

um exemplo típico de país que atrai poucos investimentos externos, devido à

incerteza gerada pela ausência de um confiável estado de direito.

É perfeitamente possível conciliar eficiência econômica com democracia. Basta que

se modifiquem as regras do jogo que mantêm muitos países democráticos

prisioneiros do populismo de curto prazo. No Brasil, a já mencionada LRF gerou

uma década em meia de estabilidade macroeconômica. A Emenda do Teto do

Gastos restabeleceu a confiança dos mercados na solvência da dívida pública,

propiciando a queda inédita da taxa real de juros. O modelo de agências

reguladoras, cuja missão é fiscalizar o cumprimento de regras estáveis de longo

prazo desconsiderando pressões eleitoreiras de curto prazo, viabilizou importantes

investimentos privados. Na direção contrária, indicações políticas para essas

mesmas agências e a recente intervenção do presidente Bolsonaro na discussão
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sobre taxação de energia solar, passando por cima da Aneel, aumentam a

insegurança do ambiente de negócios, podendo mesmo inviabilizar investimentos

de longo prazo.

No momento, tramitam no Congresso reformas destinadas a criar novas regras do

jogo que, ao reduzir a liberdade de ação do governo de turno, viabilizam a

perseguição de importantes objetivos de longo prazo. A independência operacional

do Banco Central assegurada em lei, ao garantir aos mercados que a instituição não

sofrerá interferência do governo, como observado na gestão Dilma Roussef,

aumentará a potência da política monetária, com redução do prêmio de risco pago

sob forma de juros e atenuação do ciclo econômico-eleitoral.

Outro bom exemplo é a PEC 186, alcunhada de emergencial, que não apenas

propõe limites prudenciais para os gastos permanentes de estados e municípios,

como fornece os instrumentos jurídico-administrativos para se observá-los. Em caso

de descumprimento dos limites, governadores e prefeitos poderão reduzir em 25%

a jornada de trabalho de servidores, com queda proporcional de remuneração, bem

como a demitir servidores estáveis. Paradoxalmente, essas medidas extremas serão

raramente aplicadas, pois os próprios sindicatos de servidores serão os primeiros a

moderar pressões salariais, por temer o atingimento dos referidos limites.

Em direção contrária está o processo de privatizações. Apesar do discurso, até agora

pouco foi feito, o que indica fraca vontade política. Mais ainda, a eleição de vacas

sagradas a serem preservadas - Petrobrás, CEF e BB - deixa uma enorme dúvida
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sobre o futuro. Apesar das melhorias de governança nessas empresas e de gestões

bem mais eficientes, o que garante que uma mudança de governo no futuro, ou a

mera troca de equipe econômica, não as leve de novo à corrupção, ao uso político e

ao desperdício de recursos, com toda a insegurança que isso traz ao ambiente

econômico?

A democracia oferece soluções criativas para os problemas que ela mesmo cria. O

Brasil parece estar aprendendo as lições de seus próprios sucessos e fracassos, mas

ainda há muito a ser feito para garantir um futuro com pouco espaço para

populismos de direita ou esquerda.

Pedro Cavalcanti Ferreira é professor da EPGE-FGV e diretor da FGV

Crescimento e Desenvolvimento

Renato Fragelli Cardoso é professor da EPGE-FGV

Conteúdo Publicitário por taboolaLinks patrocinados

LINK PATROCINADO

VITAL 4K

LINK PATROCINADO

CUPONOMIA

LINK PATROCINADO

99,90 - LOJASRENNER.COM.BR

LINK PATROCINADO

Jaqueta Feminina Jeans Destroyed Plus Size Razon

POR R$ 119,99 - MARISA.COM.BR

LINK PATROCINADO

Ganhe de 50% a 100% de bolsa

ESTÁCIO

LINK PATROCINADO

Perfume Lady Million Feminino Paco Rabanne Eau de Parfum

R$ 299 - THEBEAUTYBOX.COM.BR

Médico brasileiro: Sonolência durante o dia é sinal de alerta

O segredo para comprar na Americanas que as pessoas não sabem

CASACO BOMBER COM BOTÕES

https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://popup.taboola.com/pt/?template=colorbox&utm_source=editoraglobo-valoreconomico&utm_medium=referral&utm_content=thumbnails-g:Below%20Article%20Thumbnails:
https://info.doutornature.com/sfunnel/945/?utm_campaign=155&tb_campanha=Vital-3.8-Mobile-Aberta-Idosos-12-12&tb_publisher=editoraglobo-valoreconomico&tb_ad=M%C3%A9dico+brasileiro%3A+Sonol%C3%AAncia+durante+o+dia+%C3%A9+sinal+de+alerta&tb_creative=http%3A%2F%2Fcdn.taboola.com%2Flibtrc%2Fstatic%2Fthumbnails%2Fe80c8a4d4c027a2ac02ad209232c6177.jpg&fp=1&utm_source=Taboola&utm_medium=cpc&tb_campaign_name=%5BVital-3.8%5D%5BMobile%5D%5BAberta%5D%5BIdosos%5D%5B12-12%5D%5B8as22%5D%5Bsfunnel%3D945%5D
https://www.cuponomia.com.br/lpage/loja_americanas?utm_source=taboola&utm_medium=Display&utm_campaign=INST_Ampla_D
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=UsA8mhi3ob5jvWNeH_TKMXW3WfMGDzIeHDTS7k0u3-nhUFCYLbQb0ADELhNSEHu2bl6a7zWO1Nt_FcdgnCEALU3XKP3jouPmZZS8NzWq7UyR0EM-pY6eovOAkr4zNPb8aGRg9z_BsRzi6JBu5iydskmughxy_FMW1g9HTd06RRaA5U6TJONZrdyKtcP2t8eXss_bUKxIoNUDfqESZrPajNE2Ngd05HmT1l0Tum1aYIhi5N0XWII1S4qA1oUq8xkBe9M0zOxZWCkLIOFtPw6b8Nj7TD7bjbWKjFPrBLOo2u-UFhrM4fX2Aj4iajv7b1CyYD_rk-TjggwoNHPTbiRKMnfZA9xJqGyHNKvM_06Dfgo2zCgr0Cj7j6kzpI4rouME0OB6QCh0b0ylm8D7uhIu2Lcaa7M&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.lojasrenner.com.br%2Fp%2Fcasaco-bomber-com-botoes%2F-%2FA-548278446-br.lr%3Fsku%3D548406137%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dca_lower_funnel_performance_desktop
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=43Gd4ILfaYOJt3AHw_eGy-eysnWVSvarlMoHtcSekvakvMY1LPfcXh-RTLzuTCadFqwi8MsXx0WVZa0yapml1Y1ZOzSPA_-vulxAbkb-LhKPLlwFERVoOyvOWbp4etj8YDr_5k357Y9BZq2GeuIbukGH_lfDxuyZdRaypcwRvuupYEjDnFN72Pnpm24MaPxvw3t5cn6_XmQCan8rvdEKtuoHctVbtTMA-_NvcGwiTJ33J9HMbNBIwQYd3UBBpv2G4_iOfeXDQzBLVDK53smKxV-5YsA0tvYDaHeCH9UxiXbGM81UNiqKf-L7HZcqx-Fco2gnYIciYeT_SYxaCp8dP4bf-zfA0WDytdLYoKiiE2kGFRNCes9O9YtFYpdym7n8VcQWpgNpxQnS6oaodM5mzRd8jsc&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.marisa.com.br%2Fjaqueta%252Dfeminina%252Djeans%252Ddestroyed%252Dplus%252Dsize%252Drazon-jeans%2520azul%2Fp%2F10039009562%3FIdParceiro%3D0000019%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel%26utm_content%3Dproduct%26IdParceiro%3D00076001
http://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CNKkvB5opXszyEMvHhQbInIuAC_TL4q5by7KVv_wK4tywmYILEAEgocenSWDNwOeAnAOgAd2uyu8DyAEGqQIkDEu-IQ2QPqgDAcgDAqoEogJP0FG6bKYOywX_CdXrGsxQMFMh5PUHeJW4NvLO3f5skThq-v6Sa2-4I7H3A4kXbi3qyXkHUHMKoHgvmBcUcfrJvKov01ILlwBFm3G9EyLsOFLG7oCCFfnrtye9P2vC55ayyKxu4C8r3EUybevWAZVqrENzNR4MJiHc0dIRo1HHKhzXuW0ycgYcShWYEODtrmTuqenXnVBEwY-aThydM_Re6uqzqviaQwOQrYQGnz0YqeV6D59unuzaZYT1DkvllwJIOfOvJfGHzQFjtpqtCakjt2HddfnN75iAo1GfChvII0B0wciiqMCRUvZ4oWgA_KvKLcm5CaP5Znt6t94fwFmfLGw6fGm1qviltBm4e71ppZG2bgSGVzQeca0UgqOFXeZNpcAExfLqtfUBoAY3gAeL0bUQqAeOzhuoB9XJG6gHk9gbqAe6BqgH8tkbqAemvhuoB-zVG6gH89EbqAfs1RvYBwHyBwQQxv4J0ggHCIBhEAEYHfIIDmJpZGRlci0xMzExMzQ2sQlcmi-34fFf7IAKBMgLAdgTDJgWAQ&num=1&pr=76:XimaBwAGMfCOs6rXXTKHZSoEalFlbKLqEzB0fA==&sig=AOD64_28oyjrdTOie68QmJvUUbjhtYl6Lw&client=ca-pub-7398773146227056&adurl=https://inscricoes.estacio.br/&nb=0
https://cat.va.us.criteo.com/delivery/ckn.php?cppv=3&cpp=rChPSwF2PfCzF54hnDZAqiHzHMRLhUMeyArl6gNvZ7_wq9UlrbMS9OPTXQ1wG_h9526GiOz0UQ2OJXwwPzaAa2GyO-Yn-EEm1996gL_6prcS8t-693IbcEcFEZ98L5_QE6Kckhv9frQhruq5fRNgPUyfqt7zTmchbjHvSFkWXYfd4XNQtjHjp9u8ctATNPVOeL0IzEbSlVJ2NVPcWCPE5kel3ERtfu6zFICA70XbdeRv5qY7wbM5sNK0L0X1R3XXcqfSF0RP0DiUSjK4Cc3bJ0kyX89QCX4alSe9NVje-mPj8lktHWWR3CvZwqd1uTZkqxz2jEp071omvO0EwWcTn1Gx3CJvK33MbcsYnEbJv7aJKfKkoyPdxwzvZRUyUjtVE75E-Wvi68Tvp6UIN7UEOGzY-DM&maxdest=https%3A%2F%2Fwww.beautybox.com.br%2Fperfume-lady-million-paco-rabanne-eau-de-parfum-feminino-801233-p%2Fp%3Fidsku%3D7595%26utm_campaign%3Drdp-xml%26utm_medium%3Dbanner%26utmi_cp%3Dpla%26utm_term%3Dproduct%26utm_source%3Dcriteo%26utm_medium%3Dretargeting%26utm_campaign%3Dlowerfunnel_desk%26utmi_cp%3Dpla

