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Rodrigo Maia (Sergio Lima/AFP)

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ),
prepara uma nova pauta econômica para ser analisada pelo
Congresso. As medidas listadas por ele pouco diferem das que o
governo apresentou há cerca de um mês, como plano B à
suspensão da análise da Reforma da Previdência. A intenção é
buscar o protagonismo na agenda econômica.
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Embora tenha participado da elaboração das 15 propostas
apresentadas ao país pelo Planalto, Maia as rejeitou quando o
governo as anunciou unilateralmente, sem a presença dele e do
presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE). Na ocasião,
Maia afirmou que desconhecia o pacote e que essa não seria a
pauta da Câmara.

Pré-candidato a presidente da República e tentando se distanciar
cada vez mais do governo Michel Temer, o deputado agora visa criar
uma pauta própria para conquistar a preferência do mercado e
utilizá-la como plataforma de campanha. A escolha das medidas tem
sido discutida com diretores do Banco Central e economistas. Maia
rivaliza com o governo (com o próprio Temer, que cogita disputar a
reeleição, e com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles) na
busca pelo apoio dos agentes do mercado.

Entre as propostas coincidentes estão a autonomia do Banco
Central, a criação do depósito voluntário no BC, o cadastro positivo
de crédito, a duplicata eletrônica, a lei do distrato, a reformulação
das agências reguladoras, a nova Lei das Finanças e a das
Falências. Embora não conste da relação, Maia também tem
defendido a votação da reoneração da folha e a privatização da
Eletrobras, projetos de iniciativa do Executivo.

No caso da Eletrobras, como na reforma previdenciária, carece uma
estratégia para explicar porque deve ser feita. A imensa maioria dos
deputados não tem a menor ideia dos benefícios da medida para o
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pais. Sem uma ampla explicação dos benefícios, tanto a questão da
Eletrobras pode ficar para as calendas.

Tanto o governo quanto Rodrigo Maia podem fracassar na
aprovação dessa “agenda de dois donos”. Primeiramente, porque o
tempo para a votação das matérias é curto até as eleições, no início
de outubro. Em segundo lugar, porque são matérias complexas e a
proximidade com o pleito pode levar os parlamentares a desfigurá-
las, de olho em visibilidade eleitoral. Sendo assim, é possível que
nem o governo nem Maia consigam capitalizar eleitoralmente essa
pauta.

Quem vai sair perdendo, obviamente, é a economia. Com a
aprovação da agenda alternativa à reforma previdenciária, a
confiança na retomada do crescimento seria maior e melhor. Por
outro lado, na agenda de ambos faltam medidas de combate ao
caótico sistema tributário e a insana burocracia que nos atrasa.
Infelizmente, tanto Temer quanto Maia ainda estão capturados pela
obtusidade de setores da equipe economica que só pensam no
fiscal, que já está mais do que estourado, e na arrecadação. Não
pensam na melhoria do ambiente de investimento. Não sabem o que
esta acontecendo pelo mundo.
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