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No dia 13 de agosto comemoram-se o “Dia do Economista” no Brasil, data na
qual a profissão foi homologada, em 1951. A característica que mais me im-
pressiona entre os colegas de profissão é como quase todo economista tem
um “quê” de “ditador benevolente” que sabe as soluções para os problemas
do país. Isso é evidente em economistas heterodoxos emarxistas,mas impres-
siona também, como economistas liberais adeptos da matemática, estatística
e econometria, têm a pretensão de achar modelos que explicariam tudo. Não
percebem que se osmodelos, de fato, explicassem tudo, poder-se-ia chegar à
conclusão da viabilidade teórica do planejamento central, ou seja, a suprema-
cia do Estado sobre o mercado. Se é possível prever com precisão, pode-se
planejar com precisão. Se se pode planejar, tanto a iniciativa privada como o
governo, poderiam ser igualmente eficientes. Assim, por que não o Estado
controlar a economia em prol da “eficiência social”? A crítica de Ludwig von
Mises em seu livroHumanAction. A Treatise on Economics a esse tipo de pensa-
mento é extremamente atual: aquele que coloca a plena razão como utopia al-
cançável, deixa de ser racional para ser “quase místico”. No fundo, o erro é
não se posicionar corretamente em relação à razão e ao conhecimento.

Um economista — ou qualquer pessoa racional — não pode ter a pretensão
de afirmar que a razão pode chegar a tornar o homem onisciente. Sempre ha-
verá dados irredutíveis que não são passíveis de elucidação ou compreen-
são, por mais que se aumente o conhecimento. Recentemente, um respeita-
do analista político, Reinaldo Azevedo, questionou em seu blog os resulta-
dos de uma pesquisa sobre a relação entre o “Bolsa Família” e a violência em
São Paulo, produzido por professores da PUC-RJ. Mesmo sem contar com
instrumental econométrico, o analista demoliu o estudo simplesmente usan-
do a lógica e apontando os limites da base de dados e do conhecimento eco-
nômico aplicado. “If you torture the data long enough, it will confess.” A frase
atribuída a Ronald Coase, um economista brilhante, elucida de forma irôni-
ca os limites das estatísticas e da econometria para a compreensão da realida-
de. A economia é um sistema complexo, construído pelas ações dos homens,
commilhares de interações e possibilidades. Com tantas interações, a previ-
são e a quantificação matemática dos efeitos dessas ações torna-se impossí-
vel. “Economistas ditadores” criaram grandes crises econômicas e o Brasil
foi um verdadeiro laboratório de experiências para eles.
A piada contada por Roberto Campos é elucidativa: “Há três maneiras de o

homem conhecer a ruína: a mais rápida é pelo jogo; a mais agradável é com as
mulheres; a mais segura é seguindo os conselhos de um economista”. Já citei
nessa coluna a definição sábia de Friedrich Hayek, de que a economia não é
senão o “estudo das consequências imprevistas da ação humana”. O próprio
comportamento imprevisto muda tudo e destrói os modelos. Como ainda se-
gundo Hayek, “não é um bom economista quem só é economista”, a forma-
ção emeconomia deveria ter umabagagemmaior de filosofia, economia políti-
ca clássica, história e moral. Nós economistas deveríamos ser mais modestos.
Falo isso com conhecimento de causa e orgulhoso da profissão que escolhi. ■
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RODRIGO SIAS
Economista do Instituto de Economia
da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ)

Com frequência me perguntam se vale a pena uma empresa ter presença
nas redes sociais, como o Facebook, Twitter, Google+, Linked-In. E a mi-
nha resposta é sempre um “depende”. Apesar de centenas de empresas usa-
rem essas redes, ainda acho que muitas não deveriam estar lá, pelo menos
não da forma como estão. Redes sociais reúnem, hoje, milhões de brasilei-
ros. São um continente virtual, povoado por todo tipo de gente com todo
tipo de interesse. Estão ali, diariamente, interagindo e trocando informa-
ções, assim como os europeus que vivem na Europa e os africanos na África.
Mas não é porque há milhões de potenciais clientes na Europa ou na África
que vale a pena abrir um escritório além-mar.
Há uma percepção generalizada de quemídias sociais são gratuitas ou cus-

tam pouco. Na verdade, para usá-las direito é preciso investir um bocado.
Claro, não custa nada fazer uma fanpage no Facebook. Mas supri-la de con-
teúdo custa. E, devo dizer, não é qualquer conteúdo que serve — tem de ser
interessante, interativo, de preferência acompanhando de uma bela imagem
cujos direitos autorais não serão questionados. Se a empresa faz um bomcon-
teúdo, consegue atrair fãs e seguidores. E essas pessoas passam a interagir, a
comentar. Ótimo — interação é a alma das redes sociais. Mas isso significa
que alguém, na empresa, temde interagir em resposta. E ter alguémde pron-
tidão preparado para falar em nome da empresa também custa.

Hávárias fanpages onde pessoas comentame fazemperguntas que ficam sem
resposta. E eume questiono: para que ter uma fanpage se ninguémvai acompa-
nharoqueacontece ali?Equivale a entrarnumasala cheia, levantarumtemapa-
ra discussão e sair correndo! E hámais: não adianta ter conteúdo interessante e
staffprontopara interagir senãohouvermídiaparadivulgar a fanpage.Redes so-
ciais são comouma praça pública. Fazer conteúdo equivale a subir numbanqui-
nho e gritar sua mensagem. Os que estão por perto vão ouvir e talvez chamem
um ou outro mais afastado para ouvir também. Mas, se você espalhar cartazes
pela praça inteira vai atrair umamultidão interessada no que você tem a dizer.
Resumindo: se é para entrar no jogo das redes sociais, é para fazer a coisa cer-

ta e isso exige investimento. E para fazer a coisa certa é preciso objetivo e estra-
tégia—qualquer coisa diferente disso equivale a rasgar dinheiro.No contingen-
te populacional virtual alguémprovavelmente está falandoda sua empresanes-
te exato momento. E você gostaria de saber o que está sendo dito para, even-
tualmente, responder. Ok, para isso basta monitorar — e há softwares que fa-
zem isso 24 horas do dia. Não precisa conteúdo nem publicidade. Se o objetivo
é aumentar a visibilidade de umamarca, produto ou empresa,Ok, as redes po-
dem ser uma opção de investimento. Quer usá-las como canal de SAC? Sim,
vale a pena comparar o custo x benefício em relação a outras formas de atendi-
mento ao consumidor. Incrementar as vendas? Ok novamente: as redes so-
ciais funcionam no mundo virtual, como o e-commerce, e estabelecer uma
ponte entre ambos faz sentido. Agora, se vocênão temobjetivos claros, não sa-
be o que fazer commil, 10 mil ou 1 milhão de fãs, melhor nem começar. ■
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Hayek dizia: “não é um bom economista quem só
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Para entrar no jogo das redes, é necessário
investimento, objetivo e estratégia. Qualquer
coisa diferente disso equivale a rasgar dinheiro
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Quatorze islamitas jihadistas foram condenados à morte ontem no Egito
acusados de serem responsáveis por dois ataques realizados na península
do Sinai, em 2011, nos quais morreram sete pessoas. Um tribunal de Ismailiya,
leste do Cairo, declarou os suspeitos culpados de terem atacado um posto
policial e um banco em Al Arich. Os 14 homens eram acusados de ter atacado
membros da polícia e das forças armadas e de ter matado no total sete pessoas
(seis efetivos das forças de segurança e um civil) nos dois ataques. AFP

Quarta-feira, 15 de agosto, 2012 Brasil Econômico 39

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 15 ago. 2012, Primeiro Caderno, p. 39.




