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Inevitável coexistência

Decisões são tomadas em ambiente de “incerteza radical”. Por Antonio Madeira e José Júlio Senna

“O processo
eleitoral brasileiro
é uma referência.
Pensar diferente
é colocar em
dúvida a
legitimidade de
todos nós, eleitos”.
Do presidente da Câmara dos
Deputados, Arthur Lira

José Eli da Veiga

O centro, resultante de
fraca predisposição por
um dos lados, tende a ser
persuadido por um deles,
e não ficar à deriva

A
s eleições presiden-
ciais francesas recon-
firmaram as imensas
dificuldades de se in-

terpretar intenções de voto e re-
sultados com o velho e simples
eixo horizontal, entre esquerda,
centro e direita.

Mesmo quando combinado a
outro eixo, vertical, que desce
dos mais autoritários aos mais li-
bertários, esbarra-se em forte he-
terogeneidade interna aos qua-
drantes, como demonstram os já
21 anos de experiência do The
Political Compass (https://www.
politicalcompass.org/).

O que esperar, então, da pro-
posta do recentíssimo laborató-
rio francês de estudos de opi-
nião Cluster17 (https://clus-
ter17. com/), que procura obser-
var as evoluções de dezesseis fa-
tias do eleitorado, consideradas
“grupos homogêneos” e chama-
das de “clusters”? Será que per-
mite entender quais deles te-

riam sido os mais decisivos na
triagem dos dois finalistas e na
reeleição de Emmanuel Macron
por 58,5% dos votos válidos?

A homogeneidade relativa de
cada cluster saiu de muitas pes-
quisas em que eleitores respon-
deram a trinta perguntas. Os re-
sultados indicaram a existência
de dezesseis “sistemas de opi-
n i ã o”, que rimam com perfis so-
ciológicos. Nada que permita,
contudo, estimar a propensão a
repelir votos efetivos, por abs-
tenções, brancos e nulos.

No entanto, tal repulsa se
mostrou básica no intervalo, de
duas semanas, entre os dois tur-
nos. Basta dizer que rejeitaram
qualquer escolha entre “peste e
c ó l e r a”, 54% dos eleitores do
principal candidato de esquer-
da, Jean-Luc Mélenchon, e 31%
dos do verde Yannick Jadot.

Abster-se, ou votar branco e
nulo numa final, em que o gran-
de desafio era barrar a extrema
direita, até seria bem previsível
entre Revoltados, Ecléticos ou
Apolíticos. Porém, ela foi supe-
rior — ultrapassando os 50% —
em dois clusters da esquerda:
Multiculturalistas e Solidários.
Dois segmentos que integraram
o movimento “Coletes Amarelos”
e que, em grande parte, mantive-
ram tal simpatia até as eleições:
62% e 59%, respectivamente.

Em quatro, dos dezesseis seg-
mentos, os votos válidos deram

integrais vitórias a Macron: Cen-
tristas (99%), Social-Democratas
(99%), Progressistas (99%) e Mul-
ticulturalistas (96%).

Ele também venceu em outros
quatro: Ecléticos (75%), Apolíti-
cos (74%), Social-Republicanos
(70%) e Liberais (68%).

Mas empatou, ou quase, entre
os Revoltados (52%), Solidários
(50%) e Conservadores (49%).

E foi derrotado entre Social-Pa-
triotas (6%), Eurocéticos (11%),
Identitários (12%), Refratários
(26%) e Antiassistencialistas (33%).

Considerando-se os pesos
relativos dos clusters no eleito-
rado — em destaque no quadro
— fica patente que foi uma vi-
tória da centro-esquerda. Mas,
atenção: o laboratório Clus-
ter17 sequer admite tal inter-
pretação, pois pressupõe que
não faça mais nenhum sentido

a clivagem direita/esquerda,
desprezando, também, a tese,
bem em voga, de que ela teria
sido substituída pela divisão
“patriotas x globalistas”.

Porém, tanta ânsia em anun-
ciar o fim da oposição direita/es-
querda ignora seus substratos
culturais e ideológicos, muito
anteriores à dimensão política
adquirida na modernidade, a
partir de 1789. Avanços científi-
cos vêm demostrando que estas
duas predisposições básicas sem-
pre ocorrem, mesmo que uma

A
lan Greenspan afir-
mou certa vez que a
incerteza é a caracte-
rística definidora do

ambiente no qual se conduz a
política monetária. Assim, sua
condução envolve sempre ele-
mentos cruciais de administra-
ção de risco, algo que requer o
entendimento das muitas fontes
de risco e incerteza com que se
defrontam os banqueiros cen-
trais, bem como a quantificação
dos riscos, se possível. Há casos,
porém, em que tal quantificação
constitui uma total impossibili-
dade prática, devido ao fato de
se desconhecer até mesmo o
conjunto completo dos eventos
possíveis. Situações desse tipo
exigem que se recorra ao julga-
mento dos policymakers.

Na ocasião, o ex-presidente do
Fed (1987/2006) assinalou tam-
bém que os objetivos de cada
banqueiro central são persegui-
dos de olho nos modelos estatís-
ticos que lhe servem de referên-
cia. Entretanto, ele lembrou que
modelos são representações sim-
plificadas do mundo real, não fa-
zendo sentido, portanto, confiar
apenas neles. É preciso recorrer a
hipóteses mais amplas relativas a
como o mundo funciona.

Mervyn King, presidente do
Banco da Inglaterra entre 2003 e
2013, pensa de maneira semelhan-
te. Para ele, decisões de autorida-
des monetárias são tomadas num
ambiente de “incerteza radical”,
aquela que não pode ser quantifi-
cada. Modelos podem gerar in-
sights valiosos, diz ele, mas não são
substitutos perfeitos para tentati-
vas de entender o que se passa na
economia. Por isso, recomenda
que as autoridades se perguntem,
sempre, “what is going on here?”.

Os dois ex-banqueiros centrais
citam eventos ilustrativos da rele-
vância de suas observações. Gre-
enspan ressalta, por exemplo, o
episódio de 1998, que envolveu o
default da Rússia, a crise do LTCM,
e o decorrente aperto das condi-
ções financeiras. Preocupado com
o risco de deflação, o Fed reduziu
tempestivamente a taxa básica de
juros, de 5,50% para 4,75%. A defla-
ção era um evento de baixa proba-
bilidade, mas, caso se materializas-
se, os custos poderiam ser enor-
mes. O custo de comprar essa espé-
cie de seguro era a possibilidade
de inflação mais alta no futuro,
considerada pouco provável. Uma
vez superado o risco mencionado,
o Fed promoveu o retorno dos ju-
ros a 5,5%, em 1999, em três movi-
mentos de 25 pontos base.

preponderância da moderação
possa frequentemente obscure-
cer a significância dos extremos.

São contrastes emocionais,
psicológicos e até hereditários,
que se manifestam, em gradien-
te contínuo, entre duas extremi-
dades, em geral minoritárias. Só
que o centro, resultante de fraca
predisposição por um dos lados,
tende a ser persuadido por um
deles, em vez de ziguezaguear
ou de ficar à deriva.

Tais evidências mostram que a
contradição direita/esquerda
permanece tão intensa quanto
sempre foi. É bem provável,
aliás, que só desapareça com a
extinção da espécie humana.

A principal implicação prática
desta ideia aponta para a necessi-
dade objetiva de que a coexistên-
cia entre os dois polos traga o
máximo de benefícios para a so-
ciedade, em vez de prejudicá-la.
O que só pode ocorrer se as pes-
soas de esquerda e de direita per-
ceberem que jamais se verão li-
vres de quem consideram seus
principais adversários, quando
não inimigos. Este foi o principal
recado do ensaio publicado pelo
caderno EU&, no Va l o r de
11/3/2016 (https://valor.glo-
bo.com/eu-e/coluna/esquer -
da-versus-direita.ghtml).

José Eli da Veiga é professor sênior do
Instituto de Estudos Avançados da USP:
www. ze e l i . p ro . b r

As ilustrações oferecidas por
King incluem um episódio que en-
volveu o próprio Greenspan e o fa-
to de que visitas de representantes
das autoridades monetárias pelo
país possibilitaram o entendimen-
to de que fluxos migratórios do
Leste europeu (após 2004) haviam
tornado elástica a oferta de tra-
balho, o que reduziu a relevância
das medidas de hiato e permitiu
uma política monetária mais fle-
xível do que muitos desejavam,
com base em dados oficiais.

A ilustração que envolve Gre-
enspan refere-se a meados dos
anos 1990. Ele intuiu que a “nova
e c o n o m i a” representaria expres-
sivos ganhos de produtividade.
Greenspan segurou a alta de ju-
ros e evitou grave erro de políti-
ca. A hipótese, posteriormente
confirmada, era de que o avanço
da produtividade resultaria em
crescimento mais expressivo e
desemprego mais baixo, sem ris-
co de inflação alta.

A importância do enfoque aqui
discutido certamente cresceu com
a pandemia. Insegurança e incer-
teza elevada tornaram-se traços
marcantes da crise sanitária, qua-
dro agravado pela guerra na Ucrâ-
nia. Os bancos centrais passaram
por uma verdadeira prova de fogo,
forçados a exercitar suas capacida-
des de administrar risco.

No mundo desenvolvido, por
exemplo, muitos criticam a lenti-

dão com que os banqueiros cen-
trais têm se movido. No caso do
Fed, ações mais enérgicas contra
a inflação certamente já pode-
riam ter sido tomadas. Quando a
inflação começou a ganhar vulto
em 2021, porém, não era possível
saber a intensidade e a extensão
do processo, algo difícil de prever
ainda hoje. O histórico recente de
inflação baixa e de crescimento
econômico modesto os fez imagi-
nar baixo o risco de aceleração e
persistência da inflação. Pelo me-
nos de início, o risco de abortar a
recuperação preponderou sobre
o risco inflacionário.

E como se explica a reação
mais agressiva do nosso BC, que
em pouco tempo levou a política
monetária para terreno contra-
cionista? Novamente a questão
do risco. Nosso histórico de infla-
ção faz com que, aos primeiros si-
nais de alta forte dos preços, logo
surja a ameaça de desancoragem
das expectativas inflacionárias.
Com frequência, o presidente do
BC tem afirmado sua preferência
por correr o risco de uma ação
contundente de imediato ao ris-
co de ter de atuar ainda com
maior vigor, mais adiante, hipó-
tese que acarretaria custos mais
elevados para a economia real.

A economia mundial passa
por transformações importan-
tes. Os bancos centrais terão de
conduzir a política monetária no

vasto mundo da incerteza radi-
cal, no dizer de King. Sem condi-
ções de prever o futuro com um
mínimo de segurança, ele sugere
que medidas do tipo forward
guidance e controle da curva de
juros sejam evitadas, bem como
o sistema de metas baseadas nas
médias de inflação, numa refe-
rência à estratégia atualmente
em vigor nos EUA.

King tem forte apreço pelo re-
gime de metas de inflação, consi-
derado adequado para lidar com
as incertezas que cercam as deci-
sões dos bancos centrais, pois tal
sistema lhes concede certo poder
discricionário, limitado pelas
exigências formais do regime. Os
bancos centrais têm metas para
cumprir e são forçados a ofere-
cer justificativas para as suas de-
cisões. Na orelha do livro “R a d i-
cal Uncertainty”, de John Kay e
Mervyn King, lê-se: “Números
inventados oferecem falsa segu-
rança; o que precisamos, na ver-
dade, é de narrativas robustas
que nos tragam confiança para
administrar a incerteza”.

1. Alan Greenspan, “Monetary Po-
licy under Uncertainty”, 2003; Mer-
vyn King, “Monetary Policy in a World
of Radical Uncertainty”, 2022.

Antonio Madeira é economista da
MCM Consultores.
José Júlio Senna é pesquisador do
FGV/Ibre e consultor associado da MCM.
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Gestão de risco e política monetária

Frase do dia

Mau governo
Parabéns mais uma vez à incan-
sável Maria Cristina Fernandes,
com sua pena afiada, matérias
bem pesquisadas, e muito bem
escritas! Expor ao debate o pior
governo da história da nova re-
pública brasileira (quiçá da his-
tória republicana) não é só um
exercício meramente intelectual
ou para melhor fundamentar
uma decisão que será tão impor-
tante para o nosso futuro ime-
diato, mas também de engaja-
mento cívico com os fatos.
Mario Aigner-Torres
maignertorres @yahoo.com

P re c at ó r i o s
Com a notícia de que na PEC dos
Precatórios, no âmbito federal, po-
dem virar “m o e d a” em concessões
(Va l o r , B5, 28/04), os créditos lí-
quidos e certos, no caso gerados
por decisão judicial, seriam utili-
zados nos processos de outorga de
concessões junto ao governo fede-
ral, a fim de se aliviar futuros de-
sembolsos pela União.

Essa engenharia, ou seme-
lhante a esta operação, foi usada
pelo governo do Estado de São
Paulo, na gestão de Mario Covas
que, em meados de 1998, criou a
CPA (Companhia Paulista de Ad-
ministração de Ativos) com a fi-
nalidade de contribuir para a re-
dução da dívida pública esta-
dual, notadamente suas dívidas
de natureza contratual, reconhe-
cidas pelos devedores e aprova-
das pelo TCE (Tribunal de Contas
do Estado). Referidos créditos de
cerca de 150 empresas foram
convertidos em “debêntures da
C P A”, com deságios no valor de
face do crédito original, em lei-
lões realizados na Bovespa. Com
essas debêntures, foi possibilita-
da a utilização no processo de
privatização das energéticas
paulistas (Eletropaulo e Bandei-
rantes), no limite máximo de até
30% referente ao montante ofer-
tado nas propostas.

Se concretizada essa operação,
será um grande alívio ao caixa da
União e credores.
Antonio Gerassi Neto
g e ra s s i @ u o l . c o m . b r

Inflação
O retorno da inflação entre nós,
com o maior índice para este
mês desde 1995, é emblemática.
A taxa atualizada alcançou
12,03% o que pode indicar uma
série de consequências para este
ano e o próximo. Se esta tendên-
cia continuar a ocorrer, os efeitos
no pleito eleitoral em outubro
próximo pode ser imprevisíveis,
que ainda não podemos vislum-
brar. Quem viver, verá.
José Nobre de Almeida
j o s e n o b re d a l m e i d a @ g m a i l . c o m

B olsonaro
Declaração estapafúrdia essa de
Jair Bolsonaro, defendendo a
apuração paralela dos votos na
eleição de outubro pelas Forças
Armadas. Difícil mesmo é acre-
ditar que tem apoio da cúpula
militar... Meu Deus, o Brasil não
merece essa humilhação patroci-
nada pelo pior presidente da
nossa história.
Paulo Panossian
p a u l o p a n o s s i a n @ h ot m a i l . c o m

No caso do Fed, ações
mais enérgicas contra a
inflação certamente já
poderiam ter sido
tomadas. Quando a
inflação começou a
ganhar vulto em 2021,
porém, não era possível
saber a intensidade e a
extensão do processo,
algo difícil de prever
ainda hoje

Opinião

Correspondências para
Av. 9 de Julho, 5229 - Jardim
Paulista - CEP 01407-907 - São
Paulo - SP, ou para
cartas@valor.com.br, com nome,
endereço e telefone. Os textos
poderão ser editados.

Fonte: Cluster 17 (https://cluster17.com/)

França 2022 – Eleitorado em 16 fatias
Pesos relativos em porcentagens 

Multiculturalistas

Solidários

Social-Democratas

Progressistas

8

6

5

5

Total 24 Total 33 Total 43

Ecléticos

Revoltados

Social-Republicanos

Apolíticos

Centristas

Liberais

5

5

5

5

6

7

Antiassistencialistas

Refratários

Eurocéticos

Conservadores

Social-Patriotas

Identitários

6

6

6

7

8

10

4 mais à esquerda % 6 no centro % 6 mais à direita %


