


Se fosse possível escolher qualquer um
entre os mais renomados departamen-
tos de economia do mundo para fazer
doutorado, qual deles você escolheria?
É fácil afirmar que nomes como Massa-
chusetts Institute of Technology (MIT) e
Princeton fazem parte da elite do ramo
no mundo, mas e quanto a estabelecer
as áreas de estudo em que cada centro
de excelência se destaca?

A dificuldade ocorre, em primeiro
lugar, porque isso depende em gran-
de parte da afinidade pessoal com as
linhas teóricas e os tipos de pesquisas
realizados em cada departamento.
No campo da microeconometria, por
exemplo, há uma divisão entre experi-

mentalistas-grupo cujos expoentes são
Joshua Angrist, do MIT, e Guido Imbens,
de Harvard - e estruturalistas, liderados
por James Heckman, da Universidade
de Chicago, e Kenneth Wolpin, da Uni-
versidade da Pensilvânia. Em segundo
lugar, porque definições do gênero
são ameaçadas constantemente pelo
vaivém de professores, algo comum'na
competitiva academia americana, em
que a fidelidade a uma instituição ao
longo de toda a carreira parece estar
em extinção.

"Mais que as escolas, são os pesqui-
sadores que se tornam referências",
ressalta o professor André Portela, da
Fundação Getulio Vargas (FGV) de São

Paulo. Assim, quando se fala em uma
área como microeconomia do desen-
volvimento - que estuda aspectos da po-
breza e do desenvolvimento econômico
e começa a ganhar corpo nas universi-
dades brasileiras -, costuma-se citar não
um determinado departamento, mas
sim o trabalho de Pranab Bardhan e
Edward Miguel (que estão em Berkeley),
Abhijit Banerjee e Esther Duflo (no MIT),
ou ainda Michael Kremer (Harvard) e
Angus Deaton (Princeton). Em áreas nas
quais nenhuma instituição construiu a
reputação de estar muito à frente das
demais, o acadêmico que eventualmen-
te troca de casa leva consigo uma legião
de seguidores e admiradores.



A brasileira Tatiana Didier, 29 anos,
deparou na vida real com o dilema de
uma escolha como essa. Nascida em
Brasília e criada no Rio de Janeiro, onde
se formou em economia pela Pontifí-
cia Universidade Católica (PUC), ela foi
aceita para programas de ph.D. em to-
das as universidades consideradas "top
ten" dos Estados Unidos, com oferta de
bolsa por parte da maioria delas.

Optou pelo MIT- decisão que, assegura,
nem foi tão difícil. "Eu já sabia que o De-
partamento de Economia do MU é consi-
derado um dos melhores do mundo em
quase todas as áreas e fiquei encantada
ao visitá-lo. O ambiente é amigável, com
professores acessíveis e pouca competi-

ção entre os alunos", descreve Tatiana,
que ingressou no doutorado em 2003 e
se formou no final do ano passado, com
uma tese na área de economia interna-
cional. Hoje trabalha como pesquisadora
no Banco Mundial, em Washington, DC.
"Todas as minhas expectativas relacio-
nadas ao curso foram alcançadas ou até
mesmo superadas", diz.

Já a carioca Fernanda Nechio, também
de 29 anos, escolheu Princeton justa-
mente pela reputação na mesma área de
economia internacional, na qual sempre
quis atuar. O doutorado foi finalizado
em maio último, após os cinco anos de
praxe. Recentemente, Fernanda come-
çou a trabalhar no departamento de pes-

quisa do Federal Reserve, o banco central
dos Estados Unidos, em San Francisco.
"Aprecio bastante a área aplicada. O tra-
balho no Fed me propicia um bom ba-
lanço entre teoria e prática", considera.

Dentro do grupo de instituições com
reconhecida excelência acadêmica, nem
mesmo os rankings - com seus critérios
sempre discutíveis - conseguem escla-
recer qual é a melhor. Um exemplo é o
estudo elaborado neste ano pela revista
"U.S. News", que colocou os departa-
mentos de Economia de Harvard, MU,
Princeton e Chicago empatados em pri-
meiro lugar, com pontuação máxima
(5). Logo atrás vieram Stanford (4,9),
Berkeley e Yale (4,8). As diferenças aca-



bam sendo muito mais ideológicas e
metodológicas do que propriamente
na qualidade do ensino ou na disponi-
bilização de recursos aos alunos.

Há também, por exemplo, a freqüen-
temente citada divisão entre a turma da
"água salgada", liderada por Harvard e
MIT, e a da "água doce", encabeçada pela
tradicionalíssima Universidade de Chi-
cago. "O pessoal da água salgada pre-
fere modelos mais simples, sem grande
arcabouço computacional, enquanto o
da água doce desenvolve modelos mais
complexos", compara Fábio Kanczuk,
professor de macroeconomia e organi-
zação industrial da Universidade de São
Paulo (USP). Ele conhece bem ambos os

lados - é ph.D. em economia pela "doce"
Universidade da Califórnia em Los Ange-
les (Ucla) e fez pós-doutorado na "salga-
da" Harvard. Para o acadêmico, a maior
parte das divergências encontradas
hoje nos departamentos de economia
está muito mais ligada a um choque de
gerações do que propriamente a discor-
dâncias teóricas. "O MIT estava envelhe-
cendo e bastou contratar três ou quatro
jovens na faixa dos 30 anos para mudar
a cara do departamento", descreve.

E quais seriam os departamentos de
economia mais influentes da atualida-
de? "Harvard e MIT são considerados os
melhores hoje em dia, talvez pelo hábi-
to de contratar com maior freqüência

quem esteja trabalhando em áreas mais
avançadas da economia", opina Heleno
Pioner, professor da Escola de Pós-Gra-
duação em Economia da FGV.

Alguns dados corroboram essa visão,
ao menos no que diz respeito a Harvard.
Um deles ê o ranking dos economistas
mais influentes do mundo, elaborado
mensalmente pela Research Papers in
Economics (RePEc) com base nas citações
em trabalhos acadêmicos. O líder em ju-
nho foi Joseph E. Stiglitz, de Columbia,
prêmio Nobel em 2001, seguido por An-
drei Shleifer e Robert J. Barro, ambos de
Harvard. A lista funciona como uma es-
pécie de avaliação instantânea da reper-
cussão do trabalho que vem sendo de
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senvolvido em cada instituição de ponta,
mas o grande indicador a longo prazo
continua sendo, claro, o Prêmio Nobel de
Economia - que, na soma de concessões
individuais e partilhadas, contemplou
62 pesquisadores desde 1969.

A instituição mais vitoriosa desde en-
tão é a Universidade de Chicago, com dez
prêmios, seguida por Princeton (cinco),
Berkeley, Columbia, Cambridge e Harvard
(quatro cada uma) e o MIT (três). Outro
referencial de excelência que costuma
ser levado em conta é a Medalha Clark,
concedida a cada dois anos a um econo-
mista com menos de 40 anos de idade. O
contemplado vira candidato natural a um
futuro Prêmio Nobel, a exemplo do que

acontece com Paul Krugman, Medalha
Clark em 1991 e Nobel em 2008. Nas dez
últimas edições, Harvard e Berkeley foram
as instituições cujos pesquisadores mais
levaram a Clark - três vezes cada uma.

A predominância de instituições dos
Estados Unidos na lista dos cursos de eco-
nomia mais famosos e conceituados do
mundo é resultado, em grande parte, do
círculo virtuoso que atrai a esses centros
os jovens economistas mais promissores
de todas as regiões do planeta. Muitos
acabam ocupando posições de destaque
no próprio solo americano, a exemplo
do que começa a ocorrer com as jovens
brasileiras Tatiana Didier e Fernanda Ne-
chio, citadas nesta reportagem.

Há, no entanto, ilhas de excelência
em outros países. O melhor exemplo é
a inglesa London School of Economics
(LSE), capaz de rivalizar em diversas
áreas com os melhores departamentos
de economia dos Estados Unidos. Pode-
se encontrar bons programas em outras
instituições européias, como a Toulou-
se School of Economics, na França, e as
também britânicas Oxford e Cambrid-
ge - essa última vencedora de quatro
prêmios Nobel, dois deles na década
de 90. "Cambridge é referência mun-
dial em economia urbana e regional",
destaca o professor José Eli da Veiga,
coordenador do Núcleo de Economia
Socioambiental da USP. •

Text Box
OLIVEIRO, Maurício. Seleção de conhecimento. Valorinveste, São Paulo, ano 7, n. 33, p. 26-30, out. 2009.




