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Opinião

Cautela com a 'visão Ronald Reagan'
'Rubens Penha Cysne

A

discussão macroeco
nômica atual traz con
sigo, vez ou outra, um
pouco da "Visão Ro
nald Reagan". O ex-presidente
americano, como se sabe, inda
gou ao povo americano, ao con
corrercomJimmyCarternas elei
ções americanas de 1980: "Você
estã melhor agora do que a al
gu ns anos atrás"?
Seu objetivo, evidentemente,
era receber um sonoro "não", de
forma a incentivar mudanças e
sua candidatura ã presidência,
derrotando Carter, então presi
dente e tentando se reeleger.
Conseguiu.
A pergunta de Ronald Reagan
ê retórica, daquelas que um polí
tico afeito a esse ofício (o que, co
mo se sabe, não era o caso dejim
my Carter} em geral responderia
com outra pergunta. A indaga
ção privilegia em demasia a com
paração apenas com o passado.
Ao fazer isso, passa a sofrer de
dois males potenciais.
Primeiro, exdui da análise o
contrafactual. Claro que compa
rar a situação presente com "o
que poderia ter sido" depende da

cabeça de cada um. Mas o contra
factual pode ser ao menos apro
ximado. Por exemplo, através da
comparação com a evolução de
economias congêneres durante
o mesmo espaço de tempo. "Você
melhorou mais do que melhora
ram os habitantes das economias
assemelhadas à sua? " traduz
uma colocação alternativa à de
Reagan, em geral, mais proficua
à instrução da reflexão.
Um segundo problema é que a
pergunta de Reagan pode, em al
guns casos, sofrer do chamado
"mal do segundo andar". Mal do
segundo andar é quando alguém
caindo de um prédio menciona,
ao passar pela janela do segundo
andar:"atéaqui tudo bem".
Um exemplo clássico desse mal
é aquele dado pela Alemanha na
zista, após se recuperar da recessão
de 1930, mas ainda antes da Se
gunda Guerra Mundial. .e sabido
que naquele momento usufruía-se
da agradável brisa dada pela que
da do desemprego. Passava-se pelo
segundo andar. O fatídico encon
tro com o solo estava ainda porvir.
O Brasil não está caindo de um
prédio. Mas brinca de ciranda
próximo ao parapeito. Não há es
paço para comemorações que re
duzam, por um segundo que seja,
os necessários incentivos à ação
geradora de fortes mudanças.
Primeiro, porque a retomada
atual decorre principalmente do
ciclo econômico. Sabe-se que
não há recessão que sempre du
re. Os estoques caem e os bens de
capital se depreciam, gerando
um reaquecimento automático
da economia.

Segundo, agrava-se dia a dia o plo, situou-se na média em tor
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