
 
Ainda há crescimento no futuro da economia americana? 
David Wessel 
 
Uma indagação que um colunista econômico sempre ouve nos dias de hoje é esta: Por quanto 
tempo mais os Estados Unidos e o resto do mundo estarão na cúspide de uma crise 
econômica? 
 
Boa pergunta. 
 
Mas outra pergunta que se faz com frequência sugere como é profunda a atual ansiedade: 
Será que tudo vai acabar dando certo para a economia que nossos filhos vão herdar? 
 
Há provas convincentes de que os EUA têm um problema agudo: pouca demanda, muito 
desemprego e muitas fábricas subutilizadas. Isso vai passar. Quando? Depende do quanto os 
americanos decidam reduzir suas dívidas, quais políticas o governo americano seguirá e 
quanto tempo a Europa levará para se aprumar. 
 
No entanto, também há evidências de um problema crônico, cujos sintomas surgiram antes 
ainda da crise financeira. Não é o principal motivo pelo qual o desemprego está em 9,1%. Mas 
pode ser por isso que os Estados Unidos já não estavam criando muitos empregos antes da 
recessão, e a renda subia tão lentamente para tantas pessoas. O debate é sobre a raiz do 
problema. 
 
Há alguns meses, Tyler Cowen, economista da Universidade George Mason, publicou um e-
book profundamente pessimista, cujo título pode ser traduzido como "A Grande Estagnação: 
Como a America Comeu Todos os Frutos Fáceis". Seu diagnóstico: "Nós não reconhecemos que 
estamos num platô tecnológico e as árvores estão mais nuas do que gostaríamos de 
acreditar", escreveu ele. "Era mais fácil para uma pessoa média produzir uma inovação 
importante no século 19 do que no 20." A internet? Serve mais para proporcionar diversão 
barata do que para criar valor e empregos. 
 
Isso não soa correto para Erik Brynolfsson, economista do Instituto de Tecnologia de 
Massachusetts, o MIT. "Não é nada disso que vemos no MIT. Não é o que ouvimos quando 
conversamos com nossos amigos no Vale do Silício", disse ele. Assim, ele e um colega, Andrew 
McAfee, lançaram um livro eletrônico celebrando os progressos tecnológicos recentes e as boas 
perspectivas do futuro. Afinal, a produção per capita da economia americana está 35% mais 
alta do que era há 20 anos. Isso não é estagnação. 
 
Mas os professores do MIT acabaram às voltas com perguntas impertinentes. Tais como: Se as 
coisas estão indo tão bem, por que não há empregos suficientes para todos? E por que a renda 
da família típica não está subindo mais rápido? (Em parte porque os avanços da medicina, o ar 
mais limpo, a segurança de poder falar no celular com seu filho adolescente às 3 da manhã 
são coisas que não aparecem nos contracheques. Mas isso não é tudo.) 
 
Assim, eles mudaram de foco. Seu argumento agora é: O ritmo da inovação tecnológica não 
diminuiu. Na verdade, se acelerou. "O ritmo acelerou tanto que deixou um monte de gente 
para trás. Em suma, muitos trabalhadores estão perdendo a corrida contra a máquina", 
escrevem eles em "Race Against the Machine" ("Corrida Contra a Máquina"). 
 
Isso lembra "Player Piano", romance de Kurt Vonnegut de 1952: as máquinas fazem o trabalho 
e um órgão do governo, o Corpo de Reconstrução e Recuperação, proporciona trabalho para os 
despossuídos. 
 
Será que dois otimistas tecnológicos do MIT agora acham que Kurt Vonnegut simplesmente 
chegou 60 anos mais cedo? Que os computadores estão prestes a deixar todos nós, exceto 
alguns, desempregados? Nada disso. 
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É possível, como Cowen argumenta, que todas as grandes invenções já foram feitas, que o 
período 1800-2000 foi único na história humana e que os EUA vão deslanchar a partir daqui, 
enquanto a China e a Índia correm atrás para alcançar. 
 
Mas Brynolfsson não pensa assim: "Os computadores já são milhares de vezes mais poderosos 
do que eram há 30 anos, e todas as evidências sugerem que esse ritmo vai continuar por pelo 
menos mais uma década, e provavelmente mais". A internet é de fato tão potente como a 
máquina a vapor ou a eletricidade. Os seres humanos ainda estão tentando descobrir como 
aproveitar todo o potencial do computador. 
 
Sendo assim, por que tanto sofrimento? Tal como acontece com outras doenças crônicas, há 
mais de uma causa. A tecnologia está deixando alguns americanos desempregados mais 
rápido do que está criando novos empregos. Os salários dos que estão aproveitando a onda da 
tecnologia estão subindo constantemente em relação aos salários dos demais. As pessoas não 
conseguem mudar com a mesma rapidez da tecnologia e das demandas dos empregadores. E 
nossas escolas não estão mudando depressa o suficiente. 
 
Ao mesmo tempo, a tecnologia e a globalização estão criando condições em que as 
superestrelas da música, do esporte, do direito, das finanças, etc., estão ganhando fortunas. 
Ser o número 1 é cada vez mais lucrativo do que ser o número 10. E, acima de tudo, o capital 
tem se beneficiado - muito mais do que os trabalhadores - dos avanços na tecnologia e na 
produtividade. 
 
"No momento, a própria rapidez dessas mudanças está nos prejudicando e nos trazendo 
problemas difíceis de resolver. Estamos sendo atingidos por uma nova doença (...) o 
desemprego, pois nossa descoberta de meios de economizar o uso da mão de obra supera o 
ritmo em que podemos encontrar novos usos para a mão de obra. Mas este é apenas um 
período temporário de desajuste (...) O padrão de vida nos países progressistas daqui a 100 
anos será entre quatro e oito vezes mais alto do que é hoje." 
Isso foi escrito por John Maynard Keynes. Em 1930. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 4, 5 e 6 nov. 2011, Empresas, p. B10. 
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