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Não existe futuro grátis
Clique aqui para ver a notícia no site

PEC dos gastos tem o mérito de ater-se à necessidade de coordenação das expectativas a longo prazo.
Dois amigos discutiam a PEC do teto dos gastos. O primeiro, estrangeiro, inicia o diálogo. — Vocês, no
Brasil, estão fazendo política econômica com a Constituição. E por isso já estão caminhando em direção
à centésima emenda constitucional. Está claro para vocês que esta trajetória embute um elevadíssimo
custo potencial? Que qualquer trivialização deste expediente poderá impor severas dificuldades futuras à
própria organização básica da sociedade? Ao que responde o segundo, brasileiro: — Entendo sua
preocupação. Mas não tem muito jeito. Muitos dos parâmetros econômicos foram amarrados pela
Constituição de 1988. E, para modificá-los, não há alternativa senão agir diretamente sobre este texto. Há
um consenso atual, infelizmente obtido à custa de uma grave crise, de que os gastos públicos de
consumo e transferências (o que inclui os gastos associados ao regime previdenciário público e privado)
precisam ser controlados e reduzidos como fração do PIB. Não há, entretanto, consenso sobre a melhor
forma de se obter este resultado. A PEC dos gastos tem o inegável mérito de ater-se à imperiosa
necessidade de coordenação das expectativas de longo prazo e, por isso, não deve ser descartada. Mas,
sem ser atrelada de forma clara e pré-definida às reformas e ações fiscais que lhe conferem substância,
torna-se uma alternativa de risco. Exagerando um pouco o contexto para fixar as ideias, pode-se imaginar
o Brasil como assemelhado a um paciente precisando de uma urgente operação cardíaca. Mas com uma
particularidade. Ao invés de iniciar-se a operação apenas após a concordância e compromisso sobre os
procedimentos cirúrgicos a serem utilizados, dá-se início a um inusitado procedimento de duas etapas.
Primeiro, através da PEC, tomam-se providências no sentido de tornar a cirurgia (reformas) um fato
irreversível. O paciente é intimado a conhecer a unidade de tratamento intensivo e a assinar os termos de
responsabilidade. Em seguida, é anestesiado e, excepcionalmente, tem sua traqueia ligeiramente
exteriorizada para a inserção de pequena prótese. Abre-se o seu tórax, e procede-se à ligação de seu
corpo com a máquina coração-pulmão artificial. Logo após esta fase inicial, convocam-se, em regime de
urgência, 513 médicos da Câmara e 81 médicos do Senado para iniciarem as deliberações sobre qual
será o ato cirúrgico mais recomendável. O problema é que, neste segundo estágio, poderá haver médicos
entendendo que o problema é na válvula aórtica, enquanto outros preferirão apostar numa cirurgia apenas
nas válvulas mitral e tricúspide, de menor calibre. Outros talvez até neguem a necessidade de operação,
achando que o mais correto teria sido apenas administrar algumas aspirinas para afinar o sangue.
Questões regimentais à parte, uma aprovação simultânea unindo PEC dos gastos e reforma da
Previdência seria exigir muito? Das circunstâncias políticas, talvez sim. De uma efetiva e histórica
liderança, talvez não. Se você acha que pode, está certo; se acha que não pode, também está certo, diz
o ditado. Com mais algumas iniciativas e acertos, o crescimento viria a galope. Adiar as medidas fiscais
realmente difíceis e saneadoras dá a impressão de que, percebida a falência financeira do setor público,
passamos a alocar a um novo ente, o futuro, o bondoso papel, antes personificado pelo governo, de
solucionador de problemas. Sujou? O futuro limpa. A educação é de péssima qualidade? Quem mandou
eleger este futuro irresponsável? O futuro não rouba (o presente) mas também não faz, dirão os mais
céticos. O problema é que, como nos ensina Milton Friedman, não existe futuro grátis. Rubens Penha
Cysne é professor da FGV/EPGE
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