
NEGÓCIOS & CARREIRA

Copiar é
fundamental
Para o professor dos EUA, mais importante que
criar conhecimento é usar o que já existe
JOSÉ FUCS

PROFESSOR CARL DAHLMAN, DA UNIVERSIDADE
Georgetown, nos Estados Unidos, é um dos principais
especialistas em Economia do Conhecimento. Ex-diretor

e ex-consultor do Banco Mundial, foi o responsável pela gestão do
programa Conhecimento para o Desenvolvimento, criado para
apoiar os países-membros nas áreas de educação, inovação, infor-
mação e comunicação. Segundo Dahlman, usar o conhecimento já
disponível é tão ou mais importante para o desenvolvimento que a
produção de novos conhecimentos. O desafio é depurar o que tem
valor real no mar de informações existente hoje.

ÉPOCA - Fala-se muito hoje de Economia
do Conhecimento. O que é isso exatamente
e por que se tornou tão importante?
Carl Dahlman - A expressão Economia
do Conhecimento, como o nome já diz,
refere-se à produção e ao processamento
do conhecimento. Também designa o
uso do conhecimento para a geração de
benefícios econômicos e sociais. O conhe-
cimento sempre foi algo importante para
qualquer sociedade. É um fator-chave não
apenas para a produção, mas também para
a promoção do bem-estar social. O que
acontece hoje é que houve uma aceleração
na criação de conhecimento e, com isso, o
tema ganhou maior relevância. Além disso,
o conhecimento tornou-se global. Todos
que produzem conhecimento querem usá-
lo em nível mundial, para ganhar escala. É
muito importante produzir coisas novas e
criar organizações e processos inovadores.
Além disso, você também pode aproveitar
todo o conhecimento que já existe no
mundo para queimar etapas.

ÉPOCA - O que é mais importante: proces-
sar e usar o conhecimento que já existe
ou gerar conhecimento novo?
Dahlman - Depende. Como o conheci-
mento acumulado é muito grande, você
pode se dar bem caso consiga se apro-
veitar disso, tanto na parte do bem-estar
social quanto na parte da produção. Mas,
hoje, como somos inundados por um
volume incrível de informações, temos
de descobrir o que realmente tem valor.
Em geral, o impacto econômico de



usar o conhecimento que já existe é
bem maior do que criar conhecimento
novo. Uma coisa nova, muitas vezes, não
é melhor do que uma que já existe.
Os investimentos para criar costumam
ser altos, e os resultados podem não
corresponder às expectativas. Agora,
se seus concorrentes já estiverem alinha-
dos com o que há de melhor, você não
terá muita opção. Vai precisar ir além,
com a criação de coisas novas.

ÉPOCA - Como o avanço da Economia do
Conhecimento afeta a economia global?
Dahlman - O desenvolvimento é, em
grande parte, a capacidade de fazer mais
produtos e mais serviços de um jeito
mais eficiente. Para isso, como disse há
pouco, não basta conhecimento novo.
O crescimento depende muito do
aproveitamento do conhecimento que já
existe. Hoje, tudo é muito mais dinâmico.
A concorrência está mais acirrada. É pre-
ciso agilizar todo o processo de produção
e serviços, ser muito mais flexível. A ino-
vação deve ser uma estratégia contínua.
Temos de conhecer coisas novas, novos
conceitos e esquecer o que não serve
mais. Antes, as coisas eram mais estáticas.
As novidades não apareciam com tanta
freqüência. Quando surgia uma coisa
nova, você tinha mais tempo para apro-
veitar o lucro que ela gerava, antes
de lançar outra novidade no mercado.

ÉPOCA - De que forma países
emergentes como o Brasil podem se
dar bem num cenário assim?
Dahlman - Uma parte depende pura-
mente da importação de coisas novas. A
inovação já está embutida em produtos,
serviços, bens de capital. É importante
ter acesso àquelas coisas que você pode
copiar e duplicar, comprar licenças de
tecnologia, atrair investimentos estran-
geiros, estimular a educação no exterior.
No Brasil, apesar do crescimento recente,
poucas pessoas estudam fora. Em 2005,
havia 2,3 milhões de estudantes estran-
geiros em países da OCDE (Organização
para Cooperação e Desenvolvimento
Econômico, os países mais desenvolvidos do
mundo). Quase 16% deles são chineses.
Metade dos estudantes estrangeiros dos
Estados Unidos são chineses. Eles vão para

fora, adquirem conhecimento, pesquisam,
trabalham um pouco lá. Depois, voltam
para seu país. No Brasil, além de pouca
gente estar estudando fora, muitos não
voltam. Taiwan, Coréia do Sul e China
montam esquemas concretos para atrair
estudantes que saíram do país. Eles rece-
bem ajuda para contratar e montar uma
nova empresa, conseguir financiamento,
todo o tipo de facilidades.

ÉPOCA - E, na educação básica, como
o senhor analisa o Brasil?
Dahlman - A educação básica tem sido
há muito tempo um problema para o

Brasil. No governo FHC, o índice de
escolaridade aumentou muito. Mas o
Brasil tem de melhorar muito a peda-
gogia, o conteúdo e a relevância do que
está nos currículos básicos. Tem de criar
um sistema em que as pessoas possam
aprender a aprender. Assim, se elas
saírem do sistema formal, em qualquer
nível, poderão se auto-ensinar coisas
novas. Hoje, em qualquer atividade,
temos de aprender coisas novas todos os
dias. Então, ensinar a pensar, a aprender
a ter pensamento crítico, a se comunicar
e interagir com as pessoas é essencial.
Também é preciso desenvolver sistemas
que mostrem que carreiras devem ser
seguidas, quais as perspectivas de cada

uma delas, o tipo de emprego, o tipo de
demanda. É tudo muito dinâmico. As
informações têm de estar atualizadas
para que as pessoas possam decidir
o que é melhor fazer. É preciso haver
também um sistema de especialização,
cursos curtos. O Brasil precisa criar
mecanismos ágeis para oferecer esse
tipo de aperfeiçoamento pessoal. Pode
ser dentro das empresas, em institutos
especializados, em universidades e em
cursos de curta duração. Mas é preciso
evoluir nesse quesito.

ÉPOCA - No Brasil, parece que falta uma
estratégia concreta para adequar o país
a esse novo contexto global...
Dahlman - Concordo. Falta a consciência
de que o mundo não é mais como era
antes. Tudo depende de maior flexibilida-
de para realizar uma atualização contínua.
É preciso ter uma consciência muito
mais clara em relação a isso por parte das
autoridades. O governo ainda está pen-
sando num mundo muito mais antigo,
muito mais calmo, mais lento. O Brasil
está crescendo um pouco mais do que
crescia, mas muito menos que o resto
do mundo. Nos anos 90, o PIB (Produto
Interno Bruto) do Brasil era 2,1% do PIB
mundial. Em 2005, apenas 1,8%.

ÉPOCA - O senhor acredita que o Brasil
pode recuperar o tempo perdido?
Dahlman - Sim, o Brasil já fez muita
coisa boa, como o programa do álcool.
A informatização do sistema financeiro
é de padrão mundial. Mas também come-
teu erros incríveis, como a reserva de in-
formática, que tirou o país do jogo global.
Desde 2001, quando a China entrou no
mercado internacional com força, o siste-
ma se subverteu. A China está baixando os
preços de quase todo produto industrial.
Melhorou para o consumidor, que tem
acesso a produtos com preços menores.
Mas, com isso, a manufatura ficou difícil
para países como o Brasil. O real também
está muito valorizado, o que dificulta mais
as exportações. Ainda assim, acredito que
o Brasil tenha boas perspectivas nas áreas
de energia, biotecnologia. Precisa fazer
investimentos, ter pessoal qualificado.
Mas tem um grande potencial para criar
conhecimento na área.
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