
Á É CLÁSSICA A COMPARAÇÃO 
ENTRE BRASIL E COREIA, dois 
países igualmente pobres nos 
anos 60, o início do milagre 

coreano. Meio século depois, os corea-
nos pertencem ao clube dos ricos — e 
o Brasil, bem atrás na corrida das na-
ções, só agora começa a vivenciar um 
ciclo mais robusto de crescimento. Não 
estamos mal na foto de 2010, mas o país 
da vez é outro emergente asiático, a 
China. Há alguma lição comum das 
histórias de chineses e coreanos? "Eles 
demonstram o poder da ambição", diz 
o economista José Alexandre Scheink-
man, da Universidade Princeton, uma 
das mais prestigiosas do mundo. Cada 
um a seu tempo, os dois países pode-
riam se contentar com os primeiros 
sucessos. Mas resolveram ir além, ele-
vando progressivamente o nível de exi-
gência usado para qualificar o próprio 
sucesso. Para Scheinkman, estimular a 
nossa própria ambição talvez seja o que 
melhor possamos fazer agora. 

Qual é a sua visão sobre o governo Lula? 
Há um sentimento misto. Em seu início 
de mandato, Lula poderia ter causado 
uma crise econômica no país. 0 ambien-
te macroeconômico não estava consoli-
dado e foi preciso aumentar o superávit 
primário para melhorar a estabilidade e 
fazer algumas reformas de longo prazo. 
Infelizmente, as inovações importantes 
ocorreram principalmente nos primeiros 
três anos. Refiro-me á reforma da Pre-
vidência e às reformas microeconômi-
cas, como a Lei de Falências. Mas temos 
muito, mas muito ainda por fazer. 

0 senhor pode dar exemplos? 
Falamos pouco no Brasil da abertura ao 
comércio. Não somos mais uma econo-
mia fechada, mas podemos avançar 
muito. Ao se abrir, os países podem de-
dicar os recursos á produção do que fa-
zem melhor. Isso gera riqueza. Se eu 
decidisse fazer minha própria carpinta-
ria em vez de estudar economia, seria 
mais pobre e teria uma casa pior. Foi o 

que ocorreu com o Brasil quando fecha-
mos o mercado de computadores. Somos 
mais abertos hoje, mas as tarifas ainda 
são altas, e a regulamentação, comple-
xa. Falta também um programa para 
ajudar as firmas a exportar. E a péssima 
infraestrutura atrapalha o comércio. 

Em termos de reformas, o que ainda 
falta fazer? 
A principal é a reforma fiscal, que de-
veria ter como meta central diminuir a 
informalidade. Precisamos de impostos 
menores que sejam facilmente cobra-
dos. A reforma deveria diminuir os im-
postos sobre o trabalho, incrivelmente 
altos. Uma boa ideia é dispensar os en-
cargos até certo valor salarial. Para 
quem ganha muito o efeito seria peque-
no, mas para quem ganha pouco o alívio 
seria enorme. A reforma fiscal também 
contribuiria para elevar a poupança do 
país e deixaria o controle da inflação 
menos dependente da política de juros. 
0 país cresceria mais. 



Há outras áreas nas quais precisamos 
avançar mais rapidamente? 
Na educação, com certeza. Grande par-
te da renda dos países ricos vem do ca-
pital humano. Outro efeito do investi-
mento em educação é distributivo — 
quanto mais pessoas estudam, menor é 
a desigualdade. Houve avanço no Bra-
sil, mas insuficiente. Em 1990, menos 
de metade das crianças em idade apro-
priada frequentava o ensino médio. Em 
2007, a proporção havia se elevado pa-
ra 77%. Claro que melhoramos. Mas a 
Coreia tem 100% dos alunos na escola 
e a China quer fazer o mesmo. Além de 
universalizar, temos o enorme desafio 
da qualidade, que é péssima. No ensino 
superior, temos de repensar todo o sis-

tema. Eu gosto do exemplo da Univer-
sidade da Califórnia. Os americanos não 
partem do princípio de que todos os alu-
nos querem ou podem o mesmo. Há um 
tipo de ensino superior disponível a to-
dos. Acima dele, há uma universidade 
melhor para um grupo menor. E, acima 
dessa, há a Universidade da Califórnia, 
uma das melhores do mundo, para onde 
vão os alunos realmente bons. 

Há algum país avançando muito nessa 
área? 
A China é um caso impressionante. No 
início da década, Brasil e China registra-
vari a mesma quantidade de patentes de 
inovações nos Estados Unidos. Desde 
então, ficamos parados — e os chineses 

dispararam. Eles estão investindo uma 
fortuna em pesquisa e desenvolvimento. 
Há tempos nós, economistas, sabemos 
que gastos em inovação geram cresci-
mento econômico. Basta olhar não só 
para China e índia mas também para 
histórias mais antigas, como Coreia, Is-
rael e Finlândia. Todos começaram a 
investir quando a renda per capita era 
parecida com a do Brasil. Não esperaram 
até ficar ricos. Até hoje investem em pes-
quisa quase quatro vezes mais que nós. 

O apetite do setor público para interferir 
na economia preocupa? 
É curioso: há tanta coisa que só o Estado 
pode fazer e que o nosso não faz, e ainda 
queremos dar mais tarefas a ele. Em 



áreas como segurança, o Estado é pre-
ponderante — e vamos muito mal. Outra 
é a gestão das cidades. A economia do 
conhecimento se concentra em cidades 
inovadoras. O governo precisa dar infra-
estrutura às cidades, prover segurança, 
investir em amenidades que atraiam os 
melhores cérebros. Uma empresa de 
ponta pode colocar seu laboratório de 
pesquisa em qualquer lugar do mundo. 
Uma cidade como o Rio de Janeiro tem 
uma boa vantagem por tudo o que é. Mas 
o encanto dura até as pessoas começa-
rem a escutar sobre a criminalidade. 
Temos crimes demais no Brasil, apesar 
de progressos recentes em São Paulo e, 
agora, até no Rio. O governo federal pre-
cisa se envolver, já que a criminalidade 
é um problema nacional. 

Nos últimos anos, o Brasil desenvolveu 
uma série de programas sociais. Qual a 
sua avaliação? 

Eu gosto do Bolsa Família. Mas temos 
de passar para outro estágio. É preciso 
agora concentrar na porta de saída do 
programa. Não dá para ficar eterna-
mente preso às bolsas. Precisamos tam-
bém avaliar constantemente os progra-
mas sociais para ver se estão atingindo 
os objetivos. As crianças estão estudan-
do? A fome está diminuindo? O consu-
mo melhorou? Infelizmente, a única 
medida usada no Brasil é a quantidade 
de dinheiro depositada aqui ou ali. Nin-
guém se preocupa com o contrário — o 
que está sendo gerado com o dinheiro 
aplicado. Precisamos aprender a ava-
liar o governo. A Austrália tem uma boa 
sistemática de análise de programas 
públicos, que deveríamos copiar. 

A despeito dos problemas, há um 
otimismo generalizado com o país. 
O senhor concorda com ele? 
Em parte, sim. Temos um mercado in-

terno grande, que está sendo ampliado 
pelo aumento da renda, pelas políticas 
de distribuição, mas também por um 
sistema financeiro bem desenvolvido. 
Desfrutamos hoje de confiança, o que 
está levando um fluxo de capital e de 
investimentos para o país. Temos algu-
mas companhias extremamente eficien-
tes, como AmBev, Gerdau e outras. A 
elite das empresas brasileiras lidera a 
exportação, faz investimentos fora, tem 
acesso a capital, faz pesquisa. O cenário 
internacional também está ajudando. 
O chinês e o indiano estão comendo me-
lhor. Bom para nós, o país do agronegó-
cio eficiente. Todas essas são razões 
para o otimismo. Fizemos muita coisa 
desde os anos 90. Domamos a inflação. 
Privatizamos áreas vitais, como teleco-
municações. Encerramos um histórico 
de confiscos e intervenções que aniqui-
lavam o ambiente de negócios no país. 
Mas temos mais a fazer. O Brasil pode 
ser muito mais próspero. 

Muitos reclamam que as reformas se 
esgotaram. 
A Coreia é um bom exemplo para nós. 
Os coreanos fizeram boas reformas nos 
anos 50 e 60 e colheram os frutos. Mas 
não pararam por aí. Ficaram mais am-
biciosos a cada dia. Quando eu olho a 
China, vejo que o país já está em outra 
etapa. E não para de avançar. Há al-
guns anos, a ambição chinesa era ter 
universidades do padrão europeu. Ago-
ra, a meta é emular as melhores do 
mundo — Harvard, MIT, Princeton. 
Nós, no Brasil, também precisamos ter 
esse tipo de ambição. 

A eleição presidencial pode estimular 
essa mentalidade? 
Novos governos trazem ideias novas. 
Depois passam por um processo de con-
solidação. O próximo presidente vai ter 
a oportunidade de pegar a economia 
numa fase boa. Dá para aproveitar e 
pensar num salto de qualidade. E hora 
de pensar grande. 

Text Box
Fonte: Exame, São Paulo, ano 44, n. 18, p. 34-38, 6 out. 2010.




