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Como sabe, em Portugal,
para que um referendo
seja vinculativo, é necessário

que pelo menos metade
do eleitorado vote

No

último artigo, expliquei como,
em Economia, é possível
determinar relações de
causalidade e não de mera
correlação. Isso acontece quando a
realidade mimetiza uma
experiência controlada, criando,
de preferência de forma aleatória,
um grupo de pessoas sujeito a
dado tratamento e um grupo de

controlo não sujeito a ele. Aleatório é o

adjectivo fundamental.
O Pedro Magalhães (investigador no ICS,

Universidade de Lisboa) e eu fizemos, há uns

anos, um estudo catita sobre referendos.
Como sabe, em Portugal, para que um

referendo seja vinculativo, é necessário que
pelo menos metade do eleitorado vote. Não
sendo o quorum atingido, o referendo não é

vinculativo, pelo que, à partida, o statu quo
não muda. Argumentámos teoricamente que,
em países com quóruns mínimos de

participação, a abstenção era maior. Usando
dados para vários países europeus,
concluímos que, de facto, quóruns de

participação estavam associados a maiores
taxas de abstenção.

A principal crítica ao nosso trabalho é

simples: não há forma de garantir que a

existência de regras de quorum seja aleatória.
Provavelmente, haverá países onde essa regra
vigora precisamente porque receiam taxas de

participação diminutas, ou seja, a correlação
existe, mas não há como demonstrar, de
forma fidedigna, que a relação de causa-efeito
não seja a oposta: países onde havia sérias

razões para temer baixas participações
eleitorais foram também os países que
adoptaram regras de quorum. Naturalmente

que não somos tolos e, no estudo,



apresentámos bons argumentos a explicar
por que não seria este o caso. Mostrámos, por
exemplo, que havia um outro tipo de quorum
(conhecido como "quorum de aprovação",
que, não sendo tão comum, existe em alguns
países, como a Dinamarca) que não tinha este
efeito. Ora, se a relação de causa-efeito fosse a

inversa, seria de esperar a mesma associação.
Mesmo assim, a dúvida estava lá. Inclusive nas
nossas cabeças.

Acresce que trabalhos empíricos têm
muitas vezes dificuldades que não são nada
óbvias de resolver e que passam
despercebidas a quem os lê. Por exemplo, de
um ponto de vista estritamente legal, em

Portugal, para um referendo produzir
resultados vinculativos, a abstenção tem de
ser inferior a 50%. Mas, no primeiro
referendo ao aborto, com uma taxa de

abstenção de 68%,
criou-se um facto

político: a Assembleia
da República respeita
o resultado do
referendo mesmo

que a abstenção seja
alta. Qual o
tratamento que
devemos dar a

Portugal?
Consideramos a

definição legal ou a

prática política?
Numa experiência
controlada, estas

dificuldades não
existem.

Sabendo que nada

pára os economistas,
deve estar neste
momento a

perguntar-se se não
haverá também
experiências
controladas em
Economia. A

resposta, já há

algumas décadas, é

sim. Os entusiastas consideram que com isso

a Economia pode reclamar para si o estatuto
científico das ciências duras.

A ideia da Economia Experimental é pôr
umas pessoas a fazer um jogo em que as

regras correspondem à teoria económica que
está a ser testada. Para se ter a certeza de que
os jogadores estão a sério nestas experiências,
são pagos de acordo com a sua performance.
Depois compara-se o comportamento dos

jogadores com o previsto pela teoria. Há uma
divergência entre psicólogos e economistas.

Enquanto os últimos consideram o

pagamento de acordo com a performance
essencial, os primeiros acham isso supérfluo.

Voltemos às regras de quorum num
referendo. Imagine um jogo em que os

jogadores têm de votar anonimamente na

opção A ou B. Se não houver qualquer regra
de quorum, ganha a opção que tiver mais
votos. Para fazer com que alguém prefira uma
das opções, por exemplo a A, basta dizer-lhe

que, caso a A ganhe, receberá 25€. De

seguida, pode fazer o mesmo jogo, alterando

ligeiramente as regras. Suponha que agora,
para a opção A ganhar, não basta ter mais
votos do que B, é também necessário que a

taxa de abstenção seja inferior a 50%. Ao fazer
isto, está a dizer que para que A ganhe há um
requisito de quorum que tem de cumprir. É

como se a opção B fosse o statu quo no
referendo.

Se fizer esta experiência várias vezes com
vários grupos, fica com vários "referendos"
em que há "eleitores" que foram sujeitos a um
tratamento (a regra de quorum) e outros que
não. Sabe também que todas as diferenças
observadas são provocadas por esse

tratamento. Assim, se observar que a

abstenção aumenta quando existe um
requisito de quorum, pode afirmar que esse

requisito causa uma diminuição da

participação eleitoral. Como tem controlo
absoluto sobre a experiência, consegue ainda

distinguir o comportamento eleitoral dos
defensores e opositores do statu quo. A
causalidade fica bem determinada.

(Permitam-me um parêntesis. Eu, o Pedro

Magalhães e o Christoph Vanberg, da
Universidade de Heidelberg, já fizemos

algumas experiências nesta linha, tendo
concluído que o quorum de participação tem
muitos defeitos - como distorcer
artificialmente os resultados dos referendos e

promover a abstenção e mesmo os boicotes
eleitorais - e que há outros tipos de quorum,
mais engenhosos, que permitem atingir os

mesmos objectivos sem, no entanto,
apresentarem os mesmos efeitos perversos. O

quorum de aprovação, que exige que a

percentagem de votos favoráveis atinja um
dado patamar, é, provavelmente, o melhor
candidato.)

Mas em Economia há sempre um mas.
Neste caso, o que se ganha em controlo e
certeza sobre a causalidade perde-se em

generalidade. Terá a nossa experiência
validade externa? Por questões práticas, os

nossos jogos apenas tinham nove jogadores.
Serão os resultados generalizáveis para
eleitorados de milhões de pessoas? Na

experiência, cada voto conta. Quando alguém
decide votar ou abster-se, a sua decisão pode
alterar o resultado final. Numa votação
nacional, o voto de cada um é irrelevante. Não

A principal
limitação das

experiências
laboratoriais,
a sua validade
externa,
é também
a principal
limitação
dasquase-
experiências
naturais



me consigo lembrar de uma votação nacional

que tenha sido decidida por apenas um voto.
Por outro lado, na experiência, o voto é

totalmente estratégico. Na realidade, muitas

pessoas votam porque gostam de votar e sem

quaisquer considerações estratégicas. Aliás,
quantas vezes votamos sabendo que vamos

perder?
A principal limitação das experiências

laboratoriais, a sua validade externa, é

também, muitas vezes, a principal limitação
das quase-experiências naturais, de que falei
na semana passada. Todas as abordagens,
desde os métodos estatísticos convencionais
às experiências (naturais ou de laboratório),
têm as suas vantagens e limitações. Se todas

apresentarem os mesmos resultados, óptimo,
podemos sentir-nos confiantes. Infelizmente,
raramente é o caso. É por isso que a

Economia, tal como as restantes ciências
sociais e humanas, é tão interessante.
Professor da Escola de Economia e
Gestão da Universidade do Minho.
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