
Um teórico e comunicador de rara habilidade 
 
A reação costumeira ao anúncio do vencedor do Nobel de Economia é "quem?". Mas não 
ontem. Paul Krugman, colunista do "The New York Times", é (juntamente com o falecido Milton 
Friedman) o homem mais conhecido que já recebeu esse prêmio. Ele foi premiado "por sua 
análise de padrões de comércio e localização geográfica de atividades econômicas". Krugman 
poderia com igual justiça ter recebido o Nobel por lembrar o mundo que ideias econômicas 
rigorosas são relevantes. 
 
A premiação, em si mesma, não causa nenhuma surpresa: o Nobel parecia havia muito tempo 
destinado a cair no colo de Krugman. Mas suspeitas serão levantadas, tanto devido ao 
momento da premiação como pelo fato de que Krugman é o único agraciado com o Nobel. 
 
O momento é provocador, três semanas antes da eleição presidencial americana, porque 
Krugman tem sido um incisivo e influente critico tanto do governo Bush como do candidato 
republicano, John McCain. Além disso, a Comissão do Nobel decidiu não repartir o prêmio, 
como é comum, com economistas que desenvolveram trabalhos na mesma área. Homens 
como Avinash Dixit tornaram possível a pesquisa de Krugman. Entretanto, embora os talentos 
de Krugman como teórico sejam compartilhados por um pequeno número de seus pares, seus 
dons de comunicador não o são. Parece que a Comissão do Nobel decidiu que o papel de 
Krugman como intelectual público foi um degrau de acesso ao prêmio, e não um obstáculo. 
 
Isso não é mau. Como o mundo está novamente percebendo, a ciência econômica é relevante. 
Krugman foi sempre um modelo de pensamento económico claro e um vigoroso defensor da 
análise de estatísticas, em lugar de conclusões baseadas em percepções isoladas. Ele foi um 
analista perspicaz da crise asiática e defensor intenso e bem-humorado da globalização. Seus 
leitores foram advertidos com boa antecedência a ter cautela diante da febre pontocom e da 
bolha no mercado habitacional, aprendendo sobre a economia por meio de parábolas sobre 
cooperativas de pais (alternando-se para tomar conta de filhos), corrida do ouro ou produtor 
de cachorros-quentes. 
 
Poucos economistas negarão que a pesquisa de Krugman mereça esse prêmio, mas alguns 
deploram o fato de ser mais provável, hoje, que ele se dedique à demolição de uma tática de 
campanha do Partido Republicano do que à construção de um modelo económico perceptivo. 
 
Há verdade nisso. Embora suas criticas às lamentáveis políticas do governo Bush tendam a 
soar muito verdadeiras, sua ira pode enfraquecer a persuasão de sua argumentação. De todo 
modo, muitos jornalistas são capazes de chutar cachorro morto, mas somente um economista 
é capaz de escrever uma imaginosa "teoria de comércio interestelar". Mesmo quando o 
polemista está no auge de sua forma, ocasionalmente sentimos falta do bem-humorado 
divulgador de lógica econômica. 
 
Ainda não ê muito tarde para que Paul Krugman retorne ao que faz melhor: explicar como a 
economia funciona, porque isso ê relevante e o que políticas errôneas podem fazer de mal à 
economia. Na verdade, essa mudança poderá ocorrer em breve. Se assim for, não será devido 
ao Prêmio Nobel, mas porque os republicanos já não serão os ocupantes da Casa Branca. Um 
governo Obama poderá persuadir Krugman de que seus serviços no front político já não são 
urgentemente necessários. 
 
Slogans e polêmicas são relevantes. Modelos e estatísticas também. Paul Krugman é mestre 
em ambos. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14 out. 2008, Primeiro Caderno, p. A12. 


