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O ciclo eleitoral e a falta de horizontes  

Não há boa ideia que vença a barreira clientelista e fisiológica dos costumes políticos 

 
Por José Eli da Veiga | Para o Valor, de São Paulo 

 

"Propostas para o Governo 2015/2018" 
Fabio Giambiagi e Claudio Porto (org.). Editora: Campus/Elsevier. 396 págs., R$ 89,90 

Nessa coletânea de subsídios para o próximo mandato governamental, 15 
propostas sobre "políticas para a promoção do desenvolvimento" estão 
separadas de outras sete sobre "o arranjo macroeconômico". A distinção 
esquisita não altera o interesse e a utilidade dessa antecipação da agenda 
econômica que poderá pautar o debate pré-eleitoral - mas parece de escassa 
relevância para escolha das diretrizes da coligação vencedora, caso a eleição de 
2014 venha a ser de continuidade. 
 
Se a maior parte dos eleitores estiver contente com as perspectivas de suas 
trajetórias de vida, e for tênue a avaliação negativa do governo, prevalecerá a 
máxima de que não se mexe em time que está ganhando. Mesmo que revisões 
dos regimes monetário-cambial e de metas de inflação, ou de políticas para as 
áreas fiscal, tributária e de salário mínimo sejam imprescindíveis, nada disso 
estará na cartilha do centrão fisiológico conduzido por Dilma, ainda que possa 
acatar ponderações sobre infraestrutura ou inovação, por exemplo. 

Ocorrerá o inverso se a eleição for de mudança e vencer a coligação que 
desafiará o centrão fisiológico pela direita, como tenderá a ocorrer com a 
candidatura tucana, por mais que Aécio Neves seja um moderado social-
democrata e não um político e administrador direitista. Nesse caso, o mais 
provável é que todas as 22 propostas organizadas neste livro sejam pertinentes 
para a formulação do programa de governo, mesmo que uma ou outra se mostre 
de dificílima viabilização prática, como a da previdência. 

Nada parecido poderá acontecer, contudo, se a eleição for de mudança, mas a 
vitória couber aos desafiantes do centrão fisiológico pela esquerda, 
incontornável papel da candidatura de Eduardo Campos, vitaminada pela 
adesão da Rede Sustentabilidade sob a liderança de Marina Silva. Basta dizer 
que, no âmbito da educação, por exemplo, a única proposta do livro é sobre 
ensino técnico e profissional. Por melhor que possa ser, não corresponde ao 
âmago de uma corrente política para a qual nada pode ser mais decisivo do que 
levar a sociedade brasileira a valorizar a educação científica de qualidade, desde 
o ensino fundamental, e não apenas no superior, onde continua muito precária. 

Para a aliança selada por esses ex-ministros de Ciência-Tecnologia e de Meio 
Ambiente, a causa de nossos maiores problemas sistêmicos está no profundo 
déficit de educação científica e humanística: falta de participação nos processos 



decisórios, desprezo pela criteriosa avaliação dos resultados dessas decisões, 
estagnação da produtividade e séria aversão a poupar. 

Sem ampla educação científica e humanística de qualidade desde o ensino 
fundamental, não será possível conseguir que a população entenda e se capacite 
para enfrentar a dramaticidade dos maiores problemas de nossa época, como 
são a mudança climática pelo aquecimento global e a galopante erosão da 
biodiversidade. Sem essa educação, não há como entender sequer os inúmeros 
impactos da degradação ambiental sobre a qualidade de vida. 

Não é por outra razão que a sustentabilidade - tema praticamente ausente do 
livro, mesmo que mencionado de raspão na parte introdutória e no penúltimo 
capítulo - deve ser entendida como o valor do amanhã, título de um dos 
melhores livros de Eduardo Giannetti. Prevalece uma forte preferência 
imediatista no comportamento das pessoas, com desprezo pelas necessidades e 
oportunidades futuras. Preferência que se alastra e tende a dominar as ações 
mesmo quando o exercício da espera seria amplamente compensador. 

Esse problema é agravado pelos efeitos de uma educação familiar e formal 
ultradeficiente, da qual resulta baixa competência no trato com números e 
letras, além de fraquíssimo desenvolvimento das faculdades e hábitos mentais 
ligados à antevisão e à reflexão sobre o amanhã. A incapacidade de pensar à 
frente cria séria e debilitadora dificuldade em apreciar com realismo as 
consequências de escolhas que envolvem trocas entre o presente e o futuro. 

Além disso, se a história mundial ensina alguma coisa é que a cultura, 
especialmente a científica e humanística, constitui a principal geradora das 
diferenças de desenvolvimento, pois é dela que mais depende a evolução das 
instituições políticas. Por isso, o que é particularmente assustador na atual 
situação do Brasil, pois anuncia tenebroso cenário para as próximas gerações, 
não é tanto a lentidão com que seu PIB vem aumentando, mas a qualidade desse 
crescimento, problema que reduz drasticamente a possibilidade de se manter a 
extraordinária capacidade já demonstrada pela sociedade de converter pouco 
crescimento em muito desenvolvimento. 

Entre 150 economias, a brasileira despenca 65 posições quando são 
considerados os vetores que mais condicionam o desempenho futuro: preparo e 
instituições necessários às inovações tecnológicas e ao empreendedorismo, 
capacidade de investimento, equilíbrio das finanças públicas, manejo 
macroeconômico, rede de proteção social e demografia. 

Então, discutir como a taxa de crescimento poderá voltar a um patamar acima 
dos 3% é muito menos relevante do que pode parecer, por mais que tal previsão 
seja transcendente para as eleições de 2014. São cruciais os prognósticos sobre 
as taxas de aumento do PIB nos próximos quatro trimestres para os 70 mil 
políticos com mandatos eletivos, mais seus assessores, correligionários e 
simpatizantes, cujas legiões de profissionais pagos com recursos públicos para 
só fazer política contam com várias centenas de milhares de pessoas. 

Para quase todo o restante da sociedade, deveria parecer muito mais decisivo 
descobrir de que maneira o potencial de longo prazo do Brasil poderia se 
aproximar dos do Chile e do Uruguai, mesmo que não dê para sonhar com os de 



Cingapura, Hong Kong ou Coreia do Sul. Muito menos com os de boa parte dos 
países do Primeiro Mundo, isolados na dianteira global sob a vanguarda dos 
escandinavos. 

Importa muito mais entender por que uma recente excelência em traduzir 
crescimento em desenvolvimento resulta em sombrio prognóstico para o longo 
prazo. E a explicação para esse aparente paradoxo está na gravidade que 
adquiriu no Brasil o choque entre ciclo eleitoral e orientação estratégica - 
fundamentalmente, pela natureza clientelista e fisiológica dos costumes 
políticos. Se assim não fosse, teria tudo para se candidatar a notável best-seller 
este livro organizado pela parceria de brilhantes economistas como são Fabio 
Giambiagi e Claudio Porto. 
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