Por que é difícil fazer reformas econômicas no Brasil?1
Marcos Mendes2
Para voltar a crescer e diminuir a desigualdade de renda, o Brasil precisa fazer um
conjunto amplo de reformas. Previdência, tributos, mercado de crédito, ambiente de negócios,
segurança jurídica, abertura comercial, privatização, políticas sociais e educação.
Não é fácil fazer reformas em nenhum lugar do mundo. Reformar significa tirar privilégios
de alguns grupos, que obviamente resistem. Os custos são concentrados em poucos, e os
benefícios são difusos. Os prejudicados se organizam e resistem, enquanto os beneficiários
muitas vezes sequer sabem que estão ganhando com aquela medida.
Reformas também provocam incerteza: ainda que todos saibam que o país ficará melhor
no futuro, cada indivíduo enfrenta a incerteza de qual será a sua situação particular após à
reforma. Afinal, empregos menos eficientes tendem a ser destruídos e outros são criados,
requerendo novas habilidades. Muitas pessoas temem não se adaptarem à nova realidade, em
especial os mais velhos.
Os resultados das reformas também demoram a aparecer. No Chile, por exemplo, em
1985, dez anos após o início das reformas, a renda per capita real ainda era praticamente a
mesma de 1969. Somente nos anos 1990 a renda começou a subir de forma consistente. Na
Nova Zelândia, uma reforma radical, que transformou o país em uma das sociedades mais
prósperas do mundo, gerou, inicialmente, uma taxa de desemprego de 11%, que só voltou ao
padrão pré-reforma depois de dez anos.
PIB per capita do Chile: 1969-2017

PIB per capita em US$ de 2010

15.000
13.000
11.000
9.000

7.000
5.000

1969
1971
1973
1975
1977
1979
1981
1983
1985
1987
1989
1991
1993
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

3.000

Fonte: World Bank Database (https://data.worldbank.org/)

1

Artigo baseado em estudo do autor, com o mesmo título, em fase final de elaboração no âmbito de
projeto de pesquisa desenvolvido como Pesquisador Visitante do Instituto de Pesquisa Casa das Garças.
As referências bibliográficas, não citadas no presente texto, estão devidamente registradas no relatório
de pesquisa.
2
Doutor em economia. Autor de “Por que o Brasil cresce pouco?”. Ed. Elsevier, 2014.

Taxa de desemprego na Nova Zelândia: 1986-2017
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O calendário das eleições é mais curto que o prazo para o efeito das reformas. O próximo
pleito acontece antes de as reformas elevarem a popularidade do governante reformista. O
custo político de fazê-las, portanto, é elevado.
Apesar dessas dificuldades, ao longo dos últimos 50 anos, muitos países fizeram reformas
abrangentes. Estudando essas experiências, podemos observar características desses países
que ajudaram a quebrar resistências. Infelizmente, o Brasil não possui qualquer dessas
características “facilitadoras” de reformas.
Em primeiro lugar, é mais fácil reformar economias de países pequenos. Estes não têm
mercado interno significativo e precisam se abrir para o mundo. Com economia aberta, são
mais vulneráveis a oscilações da economia internacional e, por isso, precisam manter
macroeconomia saudável. Para atrair capitais externos precisam de uma justiça rápida e
segura. Além disso, têm uma elite menos numerosa, o que diminui o custo de transação para
realizar acordos. Também têm governo unitário, não sofrendo os conflitos e bloqueios gerados
nos sistemas federativos. Cingapura, Malta, Hong Kong, Estônia, Nova Zelândia e Irlanda
seriam exemplos nesse grupo. O Brasil, grande, fechado e com uma federação conflituosa está
longe desse perfil.
Outra característica importante está na transição de ditaduras para democracias. Países
que fizeram reformas econômicas antes da abertura política geraram uma economia dinâmica,
capaz de elevar a renda, ampliar a classe média, criar ambiente de mercado estável e
consolidar o liberalismo econômico, conduzindo a mais investimentos e crescimento. Com o
tempo, a melhoria das condições de vida induz a transição para regime democrático, como
ocorreu na Coréia do Sul, Chile, Malásia e Indonésia, por exemplo.
Por outro lado, redemocratizar antes de reformar a economia pode levar ao populismo e
a mecanismos de apropriação de renda por grupos de interesse. Em uma economia fechada e
estatizada, há grande espaço para a inscrição de privilégios e políticas inconsistentes na
legislação. Esse parece ter sido o caso de Brasil, Argentina e Filipinas. Fazer reformas nesses
países é muito mais difícil agora, pois significar desmontar benefícios a grupos organizados,
cristalizados na constituição e nas leis.

Também facilitam as reformas os sistemas político-eleitorais que induzem a geração de
maioria no Legislativo, dando maior governabilidade ao Poder Executivo. No Reino Unido, por
exemplo, as eleições para o Parlamento seguem o modelo distrital, com voto majoritário, que
induz a disputa entre dois grandes partidos, com o vencedor quase sempre sendo majoritário
no Legislativo e, portanto, capaz de aprovar reformas sem precisar contar com o apoio de
outros partidos.
Além disso, é mais fácil fazer reformas em parlamentos unicamerais, onde uma medida
não precisa passar pelo referendo de Câmara e Senado. Também facilita o fato de cada um dos
três poderes ter claramente delimitado o seu raio de ação, não havendo espaço para o
Judiciário interferir em decisões do Legislativo.
Mais uma vez o Brasil não tem tais características. Nosso sistema eleitoral gera grande
fragmentação partidária no parlamento, temos sistema bicameral e freqüente judicialização
das decisões legislativas e das políticas públicas.
A literatura também mostra que sociedades mais coesas são mais capazes de gerar os
acordos sociais necessários para realizar reformas. Essas são sociedades em que a classe média
tem uma parcela grande da renda (e portanto a desigualdade geral é baixa) e na qual há baixo
grau de violência. Em geral, são sociedades em que as pessoas têm padrões de vida similares,
não temem agressões físicas ou aos seus direitos. Por isso têm maior confiança umas nas
outras e nas instituições públicas.
Confiança é essencial para o sucesso de reformas. Afinal, essas nada mais são que um
acordo em que todos fazem sacrifícios no curto prazo com vistas a ter um futuro melhor. Se há
baixa coesão e desconfiança, cada grupo de interesse tentará empurrar os custos da reforma
para o outro, e a negociação emperra ou a reforma tem seus custos colocados nas costas dos
mais fracos.
A figura mostra que o grau de coesão social no Brasil é extremamente baixo. No eixo
horizontal, temos a participação da classe média na renda (percentual da renda total que vai
para os 60% dos indivíduos no centro da distribuição de renda). Somente África do Sul,
Namíbia, Zimbábue, Moçambique e Guiné Bissau têm classe média “mais magra” que a
brasileira, ficando mais à esquerda no Gráfico.
No eixo vertical temos um índice de violência e confiança mútua. Nesse quesito, o Brasil
só supera Camarões e Costa do Marfim. E fica um pouco abaixo de Quênia, El Salvador e
Libéria.
Participação do 2º ao 4º quintil na renda vs. Índice de Segurança e Confiança Interpessoal
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A localização do País na parte inferior esquerda do gráfico é uma imagem clara da nossa
baixa coesão social. Somos inequivocamente um país desigual, violento, em que as pessoas
não confiam umas nas outras. No canto superior direito do gráfico estão os países mais coesos.
A importância da coesão social como fator de estabilidade tem ficado clara nos recentes
episódios de radicalização política vividos em diversos países. O encolhimento da participação
da classe média na renda tem gerado desconforto com a representação política tradicional, e
novos partidos extremistas têm ganhado espaço em vários países. Há crescente fragmentação
partidária, levando a governos minoritários, como na Espanha e na Itália. O Brexit surgiu de
movimento de descontentamento de uma classe trabalhadora ameaçada pela abertura
comercial. Donald Trump e sua política externa mercantilista têm origem semelhante.
No Brasil, o baixo consenso social alimenta um ambiente anti-reformas por uma
combinação de populismo, conflito distributivo em torno de rendas intermediadas pelo
estado, fragmentação política e protecionismo comercial e regulatório.
Não obstante todas essas dificuldades “estruturais” para se fazer reformas no Brasil,
sempre surgem algumas janelas de oportunidade. Em geral, elas são criadas por crises, que
evidenciam a necessidade de mudanças e enfraquecem a defesa de interesses corporativos
específicos. ]
Também abre espaço para reformas o “efeito lua de mel”, que existe nos primeiros meses
de gestão de um governante recém-eleito.
Desde os anos 1980 o Brasil aproveitou essas situações para fazer reformas. Assim, por
exemplo, a crise de balanço de pagamentos de 1982-83 gerou reformas fiscais e monetárias. A
hiperinflação criou condições para o sucesso do Plano Real. O efeito lua de mel no Governo
Collor permitiu um movimento de abertura comercial, e nos governos FHC e Lula viabilizaramse duas reformas da previdência. Da crise de balanço de pagamentos de 1998 veio o sistema

de metas de inflação, o câmbio flutuante e o regime de metas fiscais. Da crise fiscal dos
estados, no final dos anos 1990, surgiu a Lei de Responsabilidade Fiscal.
Porém, recentemente o Brasil andou na direção contrária. De 2005 a 2015 vivemos um
período de reversão de reformas. A crise política do mensalão levou à expansão do gasto
público como forma de sustentar politicamente o governo. Uma expansão no preço
internacional de commodities deu impulso ao crescimento e criou a ilusão de que os
desequilíbrios fiscais estruturais estavam resolvidos.
Relaxou-se o equilíbrio fiscal e praticou-se política pública na direção oposta das reformas
de que o país necessita: aumentou a interferência estatal nas decisões privadas, a exploração
do petróleo foi praticamente reestatizada, houve generalizada interferência do governo nos
preços de energia e combustíveis, proteção setorial e fechamento da economia, grande
desperdício de recursos públicos e privados em investimentos inviáveis.
A crise daí decorrente abriu nova oportunidade de reformas, e o Governo Temer avançou
nessa agenda, criando um teto de gastos, fazendo reformas relevantes no mercado de crédito,
revertendo a estatização do setor de petróleo, retomando o controle dos gastos públicos e as
privatizações e concessões, desmontando equivocadas políticas de créditos subsidiadas.
Porém, as reformas necessárias ainda são muitas. O que fazer para continuar avançando?
Em primeiro lugar, temos que reconhecer que, no ambiente adverso em que vivemos,
elas levarão décadas para se concretizar. A Nova Zelândia, que fez reformas radicais em tempo
recorde, com condições políticas e institucionais favoráveis, consumiu dez anos. Na Austrália
foram 20 anos. No Brasil será muito mais.
As reformas serão um tema presente por muitas décadas. Não é uma corrida de cem
metros, em que se faz reforma durante um mandato e o País passa a crescer aceleradamente.
É uma maratona, que requer persistência. Se não for possível aprovar reforma ampla hoje,
aprove-se algo mais restrito, mas na direção correta, e retome-se mais adiante.
Não podemos desperdiçar oportunidades: as propostas de reforma precisam estar
prontas, na prateleira. Se a condição política para uma reforma ficar difícil, muda-se a agenda
e parte-se para outra. Foi o que ocorreu no Governo Temer, quando a reforma da previdência
se inviabilizou e, rapidamente, a agenda mudou para a reforma do mercado de crédito.
Tão importante quanto não perder oportunidades é não dar espaço para retrocessos. O
Brasil não pode ter outro período nefasto de contrarreformas como o do passado recente.
Para que as reformas ganhem crescente apoio social, é preciso que elas sejam capazes de
reduzir a desigualdade e ampliar a classe média. Felizmente temos espaço para isso. O Estado
brasileiro é concentrador de renda, e as reformas podem fazer o País mais igualitário, gerando
clima favorável a novas rodadas de modernização. O desenho das diversas reformas sempre
precisará ter essa preocupação redistributiva, de desmonte de privilégios, e de aceleração do
crescimento, para que se criem empregos para os mais pobres.

Como esse processo de redistribuição e aumento de coesão é lento, é essencial uma
convincente política de comunicação, para já no curto prazo induzir a cooperação e apoio.
É preciso olhar, também, a dimensão da violência e da baixa confiança. Já passou da hora
de o Brasil ter um plano sério e consistente de redução da violência, que deve ser conduzido
simultaneamente às reformas econômicas.
Em relação à confiança, é preciso investir em sistemas eletrônicos de certificação e
garantias nos negócios, em agilização e maior previsibilidade da justiça. A digitalização dos
serviços públicos aumenta a confiança no governo e o controle a fraudes nos programas
sociais.
O combate à corrupção, tão demandado pela sociedade, precisa ser usado como
argumento a favor da reforma. Privatizar reduz espaço para o uso corrupto de empresas
públicas. Também reduzem a corrupção: o fortalecimento das agências regulatórias, a
melhoria da governança dos fundos de pensão das estatais ou o aperfeiçoamento e
transparência das contas públicas.
No âmbito do Legislativo, dada a alta resistência política às reformas, deve-se preferir
sempre a tramitação mais curta, para diminuir as chances de uma crise política paralisar o
processo, como ocorreu com a reforma da previdência no Governo Temer. Uma vitória parcial
em um tema abre a agenda para que se trate de outra reforma. Avanços em diversas frentes
criam um ambiente de otimismo, estimulando o investimento e o crescimento. Mais a frente
retomam-se os pontos que ficaram pendentes nas reformas parciais.
As relações entre os três poderes precisam evoluir, para que haja clara delimitação das
fronteiras dos poderes de decisão, para evitar tanto a judicialização da política quanto a
politização do judiciário.
Na arena política, a experiência de reformas econômicas bem-sucedidas na Austrália, na
Índia, na Coreia e na Nova Zelândia indicam que um ingrediente essencial é a liderança do
processo pelo Presidente da República (ou Primeiro Ministro). A terceirização da
responsabilidade enfraquece e mutila as reformas.
Também é preciso reconhecer que formar governo de coalizão não é crime. Em qualquer
lugar do mundo onde o parlamento é importante na aprovação de reformas, um Poder
Executivo minoritário compartilha o poder para poder ter maioria e aprovar seus projetos. Se
houver atos criminosos por parte de algum ministro indicado por partido aliado, demite-se o
ministro, entrega-se o caso à justiça, e o partido responsável por aquele ministro indica
substituto.
O atual momento de crise e de lua de mel são propícios para reformas. Mas não há
automatismos, e o ambiente continua hostil. Será preciso muita arte e habilidade política para
que não se perca essa oportunidade histórica para avançar em direção a um país mais rico e
civilizado.

