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Brasileiro José Scheinkman foi orientador de Romer

Por Sergio Lamucci

Vencedores do Nobel de Economia deste ano, os americanos Paul Romer e William Nordhaus tiveram papel fundamental
para melhorar a compreensão do que leva ao crescimento sustentável no longo prazo e ao bem estar da população mundial,
como definiu a comissão do prêmio, conferido pela Academia Real de Ciências da Suécia. Romer destaca a importância da
inovação para o crescimento econômico, enquanto Nordhaus é um pioneiro na integração da mudança climática na análise
macroeconômica. Economistas brasileiros que conhecem a fundo as ideias dos ganhadores do Nobel consideraram a
premiação esperada e merecida.

Hoje professor da Universidade Columbia, José Alexandre Scheinkman foi um dos orientadores de Romer em seu
doutorado, obtido em 1983 na Universidade de Chicago. "Eu era o chairman do comitê da tese", diz ele, lembrando que
Robert Lucas, Nobel de 1995, era um dos outros membros. "Romer era muito bom, um cara brilhante."

Segundo Scheinkman, a principal contribuição do americano, atualmente na Universidade de Nova York, é sobre o papel
da inovação tecnológica para o crescimento, além da análise de suas consequências. Países que organizam melhor o
segmento de inovação, em parte por meio de subsídios governamentais feitos de maneira correta, conseguem resolver o
problema do crescimento econômico, diz Sheinkman. Também é importante que o mercado funcione bem, para que as
empresas possam criar e adotar novas tecnologias.

Em comunicado, Robert Shimer, diretor do Departamento de Economia da Universidade de Chicago, enfatiza que a tese de
PhD de Romer desenvolveu o ponto-chave pelo qual ele recebeu o Nobel: o da "não rivalidade das ideias", o que significa
que a ideia de uma pessoa pode ser usada por muitas outras sem levar a retornos decrescentes. "Com base nisso, Romer
mostrou que as ideias são um motor fundamental para o crescimento econômico", diz Shimer. Uma implicação importante
dessa questão, segundo ele, é que os inovadores em geral não podem se apropriar totalmente do retorno de suas atividades,
o que confere um papel aos subsídios à inovação por meio de universidades e da pesquisa apoiada pelos governos.

Ao comentar a premiação conjunta para Romer e Nordhaus, Scheinkman observa que o primeiro se concentra em questões
em que há externalidades positivas, enquanto o segundo tem seu foco em externalidades negativas, com estudos sobre a
interação entre economia e o clima. Externalidades, vale dizer, se referem a situações em que os efeitos da produção ou do
consumo de bens e serviços impõem custos ou benefícios a terceiros, sem que isso esteja refletido nos preços cobrados por
esses bens e serviços. Romer analisa o impacto de inovações tecnológicas sobre a capacidade de expansão da economia;
Nordhaus, hoje na Universidade Yale, leva em conta o efeito econômico da mudança climática, defendendo a tributação
pelos governos das emissões de carbono.

No primeiro caso, há a justificativa para subsídios governamentais a atividades de inovação que impulsionem o
crescimento. No segundo, há razões para taxação de uma atividade com efeitos nocivos. "No Brasil, fazemos muitas vezes o
contrário", diz Scheinkman, citando o subsídio à gasolina durante o governo Dilma Rousseff. Segundo ele, é uma medida
que contribui para aumentar congestionamentos e piorar a saúde das pessoas, além de ter causado graves problemas à
indústria do etanol. Ao baratear um combustível fóssil, afetou o setor sucroalcooleiro. Um exemplo bem-sucedido no Brasil
foi o da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), cujas pesquisas foram fundamentais para o avanço da
soja no cerrado, diz Scheinkman.

Professor da Escola de Pós-Graduação em Economia (EPGE) da Fundação Getúlio Vargas, Aloisio Araújo também chama a
atenção para o fato de que a obra de Romer se concentra em aspectos de externalidades positivas e a de Nordhaus, nas
negativas. É um modo de fazer uma conexão entre as obras dos dois vencedores do Nobel, que não têm ligações óbvias à
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primeira vista. Araújo e Scheinkman avaliam que os dois americanos mereciam o Nobel, embora nenhum deles esperasse
uma premiação conjunta.

Ao falar da obra de Romer, Araújo ressalta a relevância dos incentivos para investimentos em inovação que gerem
benefícios posteriores, "permitindo maior crescimento no futuro". No caso de Nordhaus, Araújo destaca os modelos
elaborados pelo economista, avaliando o efeito da atividade econômica sobre o aquecimento global, o que por sua vez afeta
a atividade.

Ao tratar do trabalho dos dois premiados, a comissão do Nobel diz que Romer e Nordhaus "ampliaram o escopo da análise
econômica, ao projetar as ferramentas necessárias para examinar como a economia de mercado tem uma influência de
longo prazo sobre a natureza e o conhecimento".

Além de suas atividades na academia, Romer teve uma passagem rápida como economista-chefe do Banco Mundial, onde
ficou por 15 meses. Ele deixou o cargo em janeiro deste ano, depois de ter causado polêmica ao dizer que o relatório "Doing
Business", elaborado pela instituição, poderia ter prejudicado a posição do Chile no ranking durante o mandato da ex-
presidente Michelle Bachelet. Segundo Romer, a queda do país no estudo se deveria a mudanças metodológicas, talvez
causadas por motivação política, e não a uma piora do ambiente de negócios no Chile. As declarações causaram mal-estar,
e Romer deixou o Banco Mundial. Ele já havia provocado desconforto na instituição ao pedir mais clareza e objetividade
nos relatórios produzidos pelos economistas do banco.

Em 2016, Romer havia publicado um estudo que também causou controvérsia, intitulado "O Problema com a
Macroeconomia". No texto, Romer diz que, "nas últimas três décadas, os métodos e as conclusões da macronomia se
deterioraram a tal ponto que muito do trabalho na área não mais se qualifica como pesquisa científica".


