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Durante a primeira campanha presidencial de Bill Clinton, James Carville, o principal

estrategista, cunhou a frase “The economy, stupid!” com a qual incutiu em sua

equipe o foco da mensagem a ser enfatizada. Dada a recessão que os Estados

Unidos enfrentavam sob a presidência de George Bush, adversário republicano de

Clinton, o que importava para eleger este último eram temas econômicos. O “stupid”

era uma brincadeira para enfatizar a importância do tema e evitar desvios. A

estratégia deu certo.

Quando se pensa em crescimento e nas razões do atraso do Brasil em relação às

economias mais ricas, vale algo semelhante: é a produtividade, estúpido!
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Reformas dependerão menos do Executivo, que prefere
desperdiçar capital político para piorar as leis de trânsito

No passado, a visão dominante na academia e da maioria dos agentes econômicos

era que o crescimento decorria quase que inteiramente da acumulação de capital,

isto é, de investimento em máquinas, equipamentos e estruturas. Por trás dessa

concepção estavam modelos teóricos antigos - como Harrod-Domar ou Solow -

onde a produtividade dos fatores de produção era um termo exógeno que não

poderia ser afetado pelas regras do jogo econômico. Assim, buscaram-se estratégias

para se aumentar a taxa de investimento dos países subdesenvolvidos.

O Banco Mundial e agências internacionais patrocinaram, durante décadas,

programas gigantescos de transferência de poupança para países pobres

destinados a alavancar a formação de capital. No Brasil, políticas semelhantes

envolveram esquemas de poupança forçada, isenções tributárias, crédito

subsidiado - BNDES, BNB, e outros -, políticas de substituição de importação e outras

intervenções que buscavam aumentar artificialmente a rentabilidade das empresas

domésticas, assim incentivando o investimento.

Ocorre que essas políticas mais prejudicam do que ajudam o crescimento e a triste

realidade, entretanto, é que a África continua a região mais pobre do mundo, apesar

dos bilhões transferidos, assim como o Brasil e a América Latina cresceram muito

pouco nos últimos 40 anos. Houve episódios isolados de expansão acelerada do PIB,

mas seguidos de estagnação ou recuo. As políticas que tiveram sucesso duradouro

foram aquelas que promoveram reformas institucionais. No caso do Brasil, as

reformas do Paeg no governo Castello Branco explicam o Milagre Econômico

seguinte, assim como a modernização dos anos FHC gerou o crescimento

observado na segunda metade dos anos 2000. Em ambos os casos, o país foi

coadjuvado por um ambiente externo de forte crescimento.



Nos últimos 20 anos, um enorme número de trabalhos acadêmicos estabeleceu,

usando diferentes metodologias e dados, o papel central da produtividade e

eficiência econômica para o desenvolvimento econômico. Não que o acúmulo de

capital não seja importante, mas ele é estimulado pelo avanço da produtividade.

Esta é afetada, e muito, pelas políticas adotadas. O tipo de intervenção implantada

no passado criou enormes distorções no ambiente econômico, gerando péssima

alocação de recursos, o que acabou inibindo o aumento da produtividade da

economia.

A mudança de diagnóstico leva, ou deveria levar, à revisão nas recomendações de

políticas econômicas. O Banco Mundial, em vez de propor transferências

internacionais de poupança e projetos megalomaníacos de investimento, tem

focado em intervenções pontuais voltadas para a melhoria do ambiente econômico.

No Brasil a visão antiga ainda tem algum eco, e não chega a causar surpresa, dados

os interesses setoriais contemplados e o atraso da academia brasileira. No governo

Dilma Rousseff, políticas baseadas nessa visão ultrapassada reproduziram os

mesmos erros do passado, embora seus defensores se eximam de qualquer

responsabilidade e continuem abraçando acriticamente a mesma visão, afinal filho

feio não tem pai. Hábitos e ideias velhas relutam em morrer.

O Brasil está muito atrás dos países líderes, tanto em termos de produtividade do

trabalho quanto em termos de produtividade total dos fatores, uma medida mais

ampla de eficiência econômica. Para avançar será preciso reformas institucionais

destinadas a melhorar o ambiente de negócios, como mudanças tributárias,

redução de distorções, e maior abertura da economia.

Embora tenham sido adotadas medidas muitos ruins nas áreas de política externa,

educação e cultura, as primeiras sinalizações do governo Bolsonaro foram positivas,

no que diz respeito ao ambiente econômico e políticas de produtividade. Muitos dos

membros da equipe econômica possuem uma visão mais moderna de crescimento.

Entretanto, talvez pela falta de apetite do presidente por questões econômicas, ou

pela falta de base de apoio ou mesmo coesão de toda sua equipe, os sinais durante

este primeiro ano de mandato foram contraditórios.

No lado positivo, a Lei de Liberdade Econômica, a reforma da Previdência e algumas

(poucas) concessões e privatizações, entre outras medidas. Levando-se em conta

mudanças recentes como a reforma trabalhista, o Teto dos Gastos e a boa gestão



da política monetária, constata-se alguma melhora no ambiente econômico capaz

de justificar um otimismo cauteloso em relação aos próximos anos.

Entretanto, a articulação política do governo é inexistente, para não dizer

contraproducente - a reforma da Previdência foi obra do Congresso - o que coloca

dúvidas sobre reformas fundamentais como a tributária e a administrativa. Ambas

dependerão muito mais do Congresso Nacional do que do Executivo que prefere

desperdiçar capital político para piorar as leis de trânsito. As privatizações, à exceção

daquelas promovidas no sistema Petrobras, basicamente inexistiram, o que mostra

falta de vontade política ou de visão.

Ainda no lado negativo, números do recém-inaugurado Observatório da

Produtividade do Ibre/FGV mostram que a produtividade do trabalho tem caído

seguidamente neste ano. Pode ser algo temporário, decorrente da entrada no

mercado de trabalho de trabalhadores informais antes desempregados. Mas

certamente é uma indicação de que ainda há muito a melhorar no ambiente

econômico e que vacilações e sinais dúbios podem custar caro. Afinal, é a

produtividade, estúpido!
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