


CONOMISTAS DE DIFERENTES
matizes têm dito que a atual crise global é um momento
de inflexão histórica. Por causa dela, governos voltarão
para o centro da economia, o livre mercado ficará menos
livre, haverá um processo de desglobalização e o poder
do mundo irá para os países da periferia, como China e
Brasil. Poucos, porém, arriscam dizer o que o professor
da Universidade de Chicago c prêmio Nobel de economia
Gary Becker afirma nesta entrevista a Época NEGÓCIOS.
Para ele, o capitalismo vai mudar menos do que se ima-
gina: "Os princípios fundamentais da liberdade de mer-
cado, que foi o que trouxe a cultura ocidental até este es-
tágio de desenvolvimento, vão permanecer inabaláveis".

Ex-aluno de Milton Friedman e membro da escola
de economistas liberais que desfrutou de grande prestígio
nos últimos 30 anos, Becker e seus colegas estão agora na
defensiva. Apesar disso, ele afirma que a regulamentação
dos mercados será passageira, que o comércio internacio-
nal vai se recuperar e que os mercados emergentes ainda
têm de melhorar muito para alcançar os países centrais.

O professor ganhou reconhecimento e seu Nobel
em 1992 por usar a teoria econômica para discutir assun-
tos completamente estranhos aos economistas, como o
racismo, o crime, as drogas c a família. Entre suas muitas
contribuições, está a noção de "capital humano" - a idéia
de que as pessoas investiriam na própria formação corno
elas aplicam em ações, preocupadas com o retorno, O pro-
fessor estará no Brasil para participar do ExpoGestão,
evento apoiado por Época NEGÓCIOS que reunirá em
Joinville, de 16 a 19 de junho, pensadores como Tom Peters
c Michael Hastings. De seu gabinete na Universidade de
Chicago, onde ingressou em 1983 e dá aula até hoje, ele expôs
suas idéias. A seguir, os principais trechos da entrevista.

REGULAÇÃO PASSAGEIRA
HÁ MUITO FRENESI EM TORNO DE REGULAMENTAÇÕES
dos governos e pensa-se que isso poderá ser um passo
atrás para o livre mercado. Não faltam sinais para temer
que a economia recue alguns passos. Na Europa, os gover-
nos passaram a controlar os bancos. Nos Estados Unidos
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e no Japão, foi necessária a injeção de trilhões de dólares
para estimular o consumo. Essas ações sinalizam a cren-
ça de que os governos poderão controlar empresas e ins-
tituições financeiras era um futuro próximo, por meio de
regulamentações rígidas. Eu discordo: simplesmente não
acho que isso vá acontecer. Essas regulamentações de-
verão ser transitórias - não se transformarão em norma.

E podem até ser positivas, quando dizem res-
peito a impor regras a alguns segmentos, como o mer-
cado financeiro. Os bancos precisam de normas mais
rígidas para funcionar e evitar a quebra de grandes ins-
tituições, como ocorreu com o Lehman Brothers. A in-
tromissão do governo torna-se prejudicial quando ele
passa a interferir em modelos de gestão, como limitar os
bônus de executivos. Vejo isso como algo muito ruim. Tira
a autonomia e o incentivo à rneritocracia, dois elementos
básicos para a existência da competição e da inovação.

GLOBALIZAÇÃO EM CURSO
É NATURAL QUE EM TEMPOS DE CRISE E COM AS ECO-
nomias desacelerando, o comercio internacional também
experimente uma queda. Mas creio que isso seja ape-
nas temporário. O capitalismo global deverá continuar
seu curso, com países multiplicando o comércio entre si.
Foi, afinal, o comércio internacional um dos pilares que
possibilitaram à economia chegar a um grande estágio
de desenvolvimento, com a inovação e o livre mercado.

As trocas entre os países possibilitaram que cen-
tenas de milhões de famílias na Ásia, Europa e Américas
saíssem da miséria brutal. Além disso, levaram milhões
de pessoas a subir na vida e alcançar status de classe mé-
dia. Hoje, podem comprar carros, telefones, equipar suas
casas com computadores e eletrodomésticos quando, há
alguns anos, nem sequer poderiam sonhar com isso. Esse
efeito benéfico da globalização é o que vai sobressair, e
os países deverão continuar com suas relações de troca.

OS RISCOS PARA O CAPITALISMO
O CAPITALISMO E A COMPETIÇÃO DE MERCADO, NA
minha opinião, só ficarão cm xeque se a crise persistir
por mais tempo. Se ela se prolongar para além de 2010,
o mundo poderá entrar mesmo em uma depressão. A
retração do capitalismo e da globalização será, aí sim,
muito mais severa. Muitos países teriam de aumentar
suas tarifas e barreiras alfandegárias a fim de proteger
o mercado doméstico, e a estatização tomaria o lugar das
privatizações. A competição, por sua vez, seria desenco-
rajada, pois os governos poderiam estabelecer o controle
de preços, e facilitaria a que os sindicatos organizassem
as relações de trabalho. Mas o cenário, felizmente, aponta
que a crise não deverá se estender por mais muito tempo.

EXAGERO EMERGENTE
TODAS AS ATENÇÕES TÊM SIDO DADAS PARA OS PAÍSES
cm desenvolvimento, c acho que existe uma valorização exa-
gerada deles, A informação e o conhecimento são ferramentas
básicas numa sociedade pautada pela informação, e ela ainda
precisa ser melhorada - e muito - para que esses países sejam
capazes de produzir inovação em quantidade e chegar ao cali-
bre de potências já estabelecidas. Grandes desigualdades na
educação estão entre os maiores problemas dos países emer-
gentes. Não estou muito familiarizado com os números, mas
sei que o Brasil é uma catástrofe no Pisa [teste aplicado em estu-
dantes de ensino fundamental e médio de 57paíse para avaliá-los em
línguas, ciências e matemática. Nele, o Brasil tem se alternado entre
o último e o penúlltmo lugar]. Como é possível ser uma potência
sem ter uma população que consiga Merpretar textos, esta-
belecer conexões c calcular? Veja, por exemplo, a Coréia, que
investiu em educação nos anos 70 e agora colhe resultados.
Você anda por lá e todos estão com celular na mão, conectados
com o mundo. Um cenário bem diferente de Brasil e índia.
Mas demorou uns 30 anos para que a população chegasse
no nível em que está agora. Eu não diria que Brasil ou índia

6O É P O C A N e G Ó c i o S j u n h o 2 o 09



demorariam isso tudo, Pode ser que seja em menos tempo,
mas certamente não será em dois ou três anos. A geração que
hoje está com 7 anos, ingressando na vida escolar, levará pelo
menos mais dez para entrar no mercado de trabalho. Por-
tanto, se começar hoje, ainda vai demorar para que seja vis-
to algum resultado. Ou seja, é um problema que não poderá
ser resolvido da noite para o dia. É um investimento de longo
prazo, que precisa começar a ser feito cm algum momento. E,
durante esse vão de tempo, não vejo as economias emergen-
tes se firmando de maneira tão contundente como potências.

O PODER DO CONHECIMENTO
"OS ESTADOS UNIDOS ESTÃO PERDENDO SUA FORÇA?"
É uma pergunta que ouço muito de meus alunos e em pa-
lestras mundo afora. A discussão volta novamente à tona
depois de mais de duas décadas. Em 1986, o historiador
britânico Paul Kennedy foi o primeiro a suscitar o assunto
[no best-seller Ascensão e Queda das Grandes Potências}. Ken-
nedy afirmava que a hegemonia dos Estados Unidos es-
taria em xeque por causa de seus gastos militares. Hoje,

a alegação é outra. Com a crise afetando o país de maneira
mais forte do que as outras nações, os Estados Unidos es-
tariam fadados a perder sua liderança c dar lugar às novas
potências que estão surgindo, como Brasil, China e índia.

O que as pessoas esquecem de apontar é que há dé-
cadas o país é exportador de tecnologia e inovação. Com
isso, tem unia indústria capaz de competir com força nos
mercados emergentes, onde a população, com poder de
consumo ascendente, esta ávida para consumir produtos
americanos. Sua mão de obra qualificada é capaz de ex-
portar inovação c produtos de maior valor agregado. Em
contrapartida, o país importa componentes e produtos ba-
ratos vindos das nações em desenvolvimento, favorecendo
sua balança comercial. Portanto, não vejo por que os Es-
tados Unidos se prejudicariam com o crescimento das na-
ções emergentes - pelo contrário, eles vão é se beneficiar, m
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