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Com a crise atual, não podemos recuar nos
investimentos em educação, diz economista
Professor da FGV conta a importância da pesquisa econômica no combate às crises e defende a educação de
base

Ricardo Bomfim,
11 ago, 2016 13h44

SÃO PAULO - Ser pesquisador em matemática e economia no Brasil há algumas décadas atrás era um
desafio ainda maior do que hoje, mas foi isso que o economista Aloísio Araújo escolheu como carreira em
meados da década de 1960. Ressaltando a importância da pesquisa em economia para saber identificar e se
prevenir contra uma crise econômica, Araújo lembra que o Brasil avançou muito no estudo de economia,
mas que muito mais ainda deve ser feito e que precisamos usar mais os instrumentos desenvolvidos
internacionalmente.

O economista, que é doutor pela University of California e atualmente leciona na FGV e no IMPA (Instituto Nacional
de Matemática Pura e Aplicada) ainda defendeu os investimentos na educação. "Se nós tivermos problemas de
instabilidade macroeconômica, é possível corrigir; agora, se não tiver educação, não há como recuperar um adulto de
20 anos”, afirmou em entrevista para a Rio Bravo Investimentos. 

Ouça a entrevista completa do economista Aloísio Araújo no Podcast Rio Bravo:

RIO BRAVO: Eu gostaria que você falasse um pouco da sua história como economista e pesquisador.
Como é que surgiu o interesse em atuar nessa área, sobretudo em um período em que isso talvez não
fosse tão comum assim?

 ALOÍSIO ARAÚJO: Metade da minha turma na escola queria fazer engenharia. Só eu escolhi fazer economia, do
colégio Santo Agostinho. Desde cedo na universidade eu tinha a ideia de estudar matemática porque achava muito
importante. Aí eu me apaixonei pela disciplina e mais ainda pela matemática economista. Eu encontrei o IMPA, que é
um local onde se valoriza muito a pesquisa, então eu fui para lá e vi que era muito importante fazer pesquisa em
matemática.

Fui para os Estados Unidos com esse intuito e comecei a fazer pesquisa ainda como aluno, mas depois tomei contato
com o grupo do Debreu, o famoso Gérard Debreu [economista que ganhou o Nobel em 1983], e eles tinham um
seminário de economia matemática onde pesquisadores iam, muitos dos quais ganhadores do Nobel.

Com isso, aos poucos, eu fui me voltando para a economia, do ponto de vista das pesquisas. Eu já tinha aquela ideia de
que iria voltar para o Brasil e fazer pesquisa aqui. Só que eu decidi fazer matemática e economia, o que era demais
para os padrões do País na época. Assim, eu participei da Universidade de Chicago, onde eu encontrei uma economia
mais aplicada.

Só depois disso eu decidi voltar para o Brasil porque queria fazer carreira aqui. E desde o começo eu decidi fazer
pesquisa em economia, no IMPA, depois sendo chamado para a Fundação Getúlio Vargas. Eu assumi essa tarefa
porque eu achava que fazer pesquisa era muito importante. A fronteira de conhecimento vai sempre aumentando,
sempre se enriquecendo em todas as áreas. A economia era um tópico que também crescia. E eu comecei a me dedicar,
a gostar muito, não queria abrir mão. 

RB: Com base nessa experiência, que avaliação é possível fazer do ensino da economia no Brasil hoje
em dia?

 AA: Melhorou muito. Eu me lembro que quando voltei para o Brasil, a primeira consultoria econômica de
microeconomia que eu tive, quem dava era a Fundação. E hoje em dia, os textos modernos são dados em 50 centros.
Houve uma divulgação muito grande, mas nós ainda estamos sofrendo muito. Eu acredito que o debate de uma política
econômica mais fina requer pesquisa, requer níveis que nós ainda não temos. Não é que você atinja a verdade absoluta.
A economia não é uma ciência exata. Ela está no meio do caminho entre as ciências sociais e as ciências exatas.

Porém, justamente hoje se utilizam métodos das ciências naturais, com experimentos controlados muito interessantes.
Posso sujeitar o tratamento de uma política pública e depois não sujeitar para ver qual é o efeito dessa política. Há
abordagens de laboratórios que procuram saber como os indivíduos tomam decisões quando confrontados com a
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incerteza, quais regram usam. A parte empírica está sempre crescendo, cada vez com maior quantidade de dados a
partir da revolução da informática. Enfim, a economia vai utilizando mais e mais metodologias para atacar os
problemas, para tentar coincidir conhecimentos científicos, teóricos e também ideias para políticas públicas melhores.

RB: E em que medida o ensino de economia hoje reflete essa pesquisa de alto nível? Eu estou pensando
além da Fundação Getúlio Vargas, pensando talvez em outras instituições. Que informações o
professor recebe a esse respeito?

 AA: Eu acho que o bom ensino geralmente está em centros que fazem pesquisas. Porque às vezes você contrata gente
que vem do exterior, inteligente, que foi dos melhores centros, e elas vêm instruídas, ensinam bem. Mas, com o passar
do tempo, a ciência econômica evolui junto com as outras ciências, então essas pessoas ficam defasadas.

Já existem muitos centros, como eu falei, 20 ou 30, que fazem um ensino razoavelmente próximo ao que existe no
exterior. Mas acho que há uns 5 ou 6 centros menores que fazem pesquisa realmente e acompanham isso mais de perto.
O tempo que demora para ideias novas surgirem, serem ensinadas aqui e aparecerem modelos que já utilizem essas
metodologias novas é muito longo, e são milhões de reais envolvidos em projetos públicos, que muitas vezes não são
tão bem pensados assim. São investimentos feitos sem nenhuma prévia avaliação.

Muitas coisas que não são passíveis de avaliação imediata, mas é possível acompanhar o que de debate está se fazendo
lá fora, o que os bancos centrais europeus estão usando, quais são só modelos de macroeconomia. Sem falar também
no setor privado. A escola de negócios se beneficia. Há modelos de econometria, de gerência, de recursos humanos,
todos estão influenciados pela teoria da informação cinética: os incentivos corretos pelos funcionários, pelas empresas,
se gastaram suas energias de formas aliadas com interesse da empresa.

Você precisa de modelos aplicados dos quais ainda não dispomos no Brasil. Não temos nem de longe, o debate de
políticas econômicas que nós deveríamos ter.

RB: A esse respeito, há alguns anos, em um seminário do Instituto Millenium, o senhor mencionou que
acreditava que a pesquisa econômica poderia oferecer uma contribuição para diminuir o tamanho das
crises. De que maneira essa colaboração seria possível, pensando no cenário da economia brasileira
hoje?

 AA: Eu acho que essa crise é muito diferente. Uma coisa foi a crise financeira internacional [de 2008]. Eu apresentei
no Federal Reserve de Minneapolis, um dos maiores centros de pesquisa de macroeconomia mundiais, um artigo sobre
modelagem de risco sistêmico. Como é que eu vou ter a solução? Basta desenvolver modelos eventualmente
permitindo aos bancos centrais terem modelos melhores e possivelmente até fazerem política monetária melhor.

A prova do valor da pesquisa econômica foi essa última crise sistêmica. Não a evitamos, mas eu acho que
pesquisadores como [o ex-presidente do Federal Reserve] Ben Bernanke, por exemplo, que trabalhou na crise de 30 e
viu quais eram as ideias que os economistas tinham para evitar isso, não deixou o sistema de crédito ruir tão
rapidamente, ele fez de tudo para reergue-lo o mais rapidamente possível. Então o Bernanke se beneficiou da pesquisa
que ele e muitos outros fizeram sobre a grande depressão americana.

Agora, a crise brasileira é totalmente diferente. Nós precisamos de pesquisadores que pensem os problemas brasileiros
usando instrumentais internacionais. Não vamos reinventar a pólvora. Os instrumentos do comportamento humano são
universais, mas os ambientes funcionais diferem.

RB: Falando ainda do Brasil, o país atravessou anos de farta euforia, que curiosamente encontraram
nesses anos o seu ápice em 2009, quando o país foi anunciado como sede dos Jogos Olímpicos em 2016.
Ali, a economia aparentemente ia muito bem e havia um certo consenso de analistas políticos, de uma
parcela de economistas, de que aquela crise econômica de 2008 não afetaria o Brasil. Agora, em 2016 o
país vive outro momento, no lugar daquela euforia existe uma tentativa de recuperação do bom
humor. O professor falava há pouco da relação que os empresários, mesmo dos investidores têm junto
a esse clima. Na sua opinião, como os economistas brasileiros se comportaram nesse período, nesse
espaço de tempo? Havia sinais que foram ignorados pelos economistas e que poderiam ter sido
trazidos em discussão de forma mais intensa?

 AA: Eu acho que sim. Uma das questões é que as commodities estavam em um nível de preço muito elevado. E se
tomou isso como uma coisa permanente. Eu acho que se nós tivéssemos feito certos tipos de investimentos, em mais
infraestrutura, por exemplo ou se nós tivéssemos reduzido a carga tributária...

RB: E em relação à análise, houve sinais que foram ignorados por parte dos economistas que nesse
momento faziam certos elogios às condições do país?

 AA: O Brasil não pode ter uma relação dívida/PIB muito elevada, então como ali já estava em 60% ou 55%, seria o
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caso de ter reduzido os gastos. Quando você tem crise, você aumenta a sua relação dívida/PIB. Mas, o Rio de Janeiro,
por exemplo, aumentou muito a folha salarial com base em royalties que obviamente estavam beneficiados pelo preço
do petróleo elevado. Se o governo tivesse reduzido a dívida/PIB, não deixaria a situação ficar tão crítica e não pagaria
juros tão elevados.

Isso é um exemplo em que eu acho que a análise falhou. Não só se ignorou os tempos bons, que essa situação não era
permanente, como quando a economia começou a diminuir de intensidade, tentou-se mantê-la em níveis artificialmente
altos, através do aumento do gasto público.

Porém, eu acho que temos que reconhecer que nós avançamos muito. O que nós avançamos em termos de educação foi
muito bom. Não se conseguiu a qualidade da educação ideal ainda, mas os gastos com ela aumentaram muito. Isso é
uma lição que o Brasil aprendeu nos últimos anos, nas últimas décadas, digamos assim.

RB: Falando nisso, nos últimos anos para além do debate econômico, o senhor tem participado de uma
discussão que envolve educação infantil. Tema inclusive organizado no livro ''Aprendizagem infantil,
uma abordagem da neurociência, economia e psicologia cognitiva''. Quais foram as últimas iniciativas
do professor nesta direção?

 AA: Eu em particular, quando a situação estava boa, percebi que precisávamos gastar mais em educação e organizei
vários seminários internacionais, trazendo vários prêmios Nobel, como o professor de Reckermann, que é um
especialista em educação infantil, procurando trazer para o Brasil uma visão de que fazer um investimento em
educação é bom, melhor ainda se for na base. A taxa de retorno em educação infantil é muito mais elevada do que em
outros níveis. É impressionante o retorno em crianças.

Nós estávamos muito mais atrasados, então houve bastante coisa. Eu acho que essa é uma área em que tem que haver
muito mais trabalho, porque atingimos principalmente crianças de um poder aquisitivo mais elevado. Se você pegar os
20% mais pobres da população, a cobertura de educação infantil ainda é muito reduzida, portanto a gente tem que
investir mais. O que os estudos mostram é que quando se tem investimento em educação infantil fica mais fácil para a
criança posteriormente aprender outras séries. O custo do aprendizado posterior se torna mais baixo.

Nós temos que avançar nisso, então eu trouxe essa abordagem multidisciplinar dos neurocientistas, porque eles
comprovam isso através de estímulos cerebrais. Se nós gastarmos mais, nós vamos ter, nessas faixas etárias, uma
melhora na performance. Eu me dediquei de corpo e alma nessa causa. Na época, tínhamos alguns recursos. Agora
com a crise, com todo problema que nós estamos vivendo, não podemos recuar com os investimentos em educação. Se
nós tivermos problemas de instabilidade macroeconômica, isso se corrige. Uma vez corrigida, a economia anda dali
para frente. Agora, se você não tiver educação, você não vai recuperar um adulto de 20 anos. Já passou o tempo, ele
não vai aprender quase nada.


