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[A eficiência distributiva, a mais importante sob o ângulo social, demorou muito para ser entendida pelos
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Um dos termos mais usados pelos economistas é, sem dúvida, “eficiência”. Nada mais

raro, contudo, que seu conteúdo seja explicitado. Tudo se passa como se “eficiência”

tivesse um único sentido, e que ele fosse unânime na profissão. Mas é o contrário que

acontece, como alerta Ignacy Sachs em seu excelente livro “O gato de Alice” (S.Paulo:

Cortez, 2002).

 

O primeiro, e mais tradicional, sentido da expressão é aquilo que os economistas

chamam de eficiência “alocativa”. Ela resulta do funcionamento dos mercados, que

raramente chegam à perfeição pela mão invisível evocada por Adam Smith, mas que

também não ensejam bons resultados quando há mãos bem visíveis a contrariá-los. O

segundo, e também já tradicional sentido da expressão eficiência, refere-se à plena

utilização do potencial do aparelho produtivo de uma nação, fenômeno que só pode ser

logrado pela sábia condução da intervenção estatal, ou o que se prefere chamar de

política macroeconômica. Este segundo sentido só foi incorporado em meados do

século passado, graças à genialidade de lorde John Maynard Keynes.

 

O terceiro sentido, que ainda não foi inteiramente assimilado pelos economistas e pelos

políticos, apesar de ter sido evidenciado na mesma época por Joseph Schumpeter, é o

da eficiência “inovativa” (ou empreendedora). E uma das suas principais conclusões foi

que este tipo de eficiência ocorre mais facilmente nas condições de mercados

oligopolistas, o que só confirma que ela não pode ser confundida com as eficiências de

Smith e de Keynes.

 

Os dois outros sentidos da expressão “eficiência econômica” são mais recentes e não

gozam de tão largos consensos entre os profissionais quanto os três primeiros.

Todavia, qualquer pessoa razoavelmente bem informada, e de bom senso, não pode

mais desprezar as dimensões distributiva e ambiental da eficiência econômica. A

eficiência distributiva, a mais importante sob o ângulo social, demorou muito para ser

entendida pelos economistas devido a uma forte crença de que nas primeiras etapas

históricas das nações a desigualdade de renda seria favorável ao crescimento
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econômico. É a famosa hipótese de Kuznets, que levou muita gente a afirmar que

“primeiro é preciso fazer o bolo crescer...”

 

Hoje existem abundantes evidências que refutam essa idéia simplista, baseada na

experiência de poucos países e em pouquíssimas estatísticas. Há certeza de que o

crescimento só se sustenta quando há amplo e simultâneo acesso aos seus frutos. E até

exemplos de países e regiões nos quais, em determinados períodos, o crescimento é

que foi puxado pelo dispêndio público com políticas sociais. Se for o caso de associar

o nome de algum grande economista à esta quarta dimensão da eficiência econômica, é

quase certo que o Nobel Amartya Sen será o mais votado

 

Finalmente, a “ecoeficiência” é uma noção que já emplacou nos círculos empresariais,

muito embora ainda seja desprezada pela maioria dos economistas. Ela se refere à maior

produtividade dos recursos naturais. Por exemplo: mais grãos produzidos com um

metro cúbico de água, mais quilômetros rodados por litro de combustível, ou mais

crescimento econômico em geral pelo aproveitamento dos resíduos ou pela sua

reciclagem. Um dos relatórios ao Clube de Roma, intitulado “Fator Quatro” (1997),

mostrou que é viável dobrar a produção mundial diminuindo pela metade os insumos

materiais.  Neste caso, é ainda mais difícil evocar o nome de um grande economista. O

mais forte candidato talvez seja o saudoso Georgescu Roegen.

 

O fundamental é que se afaste a idéia de que a palavra eficiência só tem um ou dois

sentidos. E sempre lembrar de suas cinco dimensões. Se esta advertência não for

esquecida, será fácil perceber o quanto pode ser perigoso usar critérios de tamanho, ou

de setor, para detectar o grau de eficiência dos diversos segmentos econômicos. É

comum que empresas de vários tamanhos e de várias atividades só consigam aumentar

sua eficiência pela cooperação, por mais que permaneçam concorrentes nos mercados

em que transacionam. E é isto que hoje obriga os economistas a reconhecer a

importância das economias locais para o desenvolvimento.

 

Do imenso debate internacional travado nos últimos anos sobre os clusters (ou arranjos

produtivos locais, APL) – no qual ganhou imensa popularidade a obra do administrador

americano Michael Porter  – pode-se concluir que o surgimento desses fenômenos

depende essencialmente da construção de relações de confiança. E muitos dos

pesquisadores que esmiuçaram os casos mais notórios de clusters foram levados a

supor que eles se devem a peculiaridades históricas e circunstâncias muito especiais.

Ou seja, de que o fenômeno não pode resultar de planos especialmente concebidos

para construí-los. E muito menos que um cluster/APL possa ser engendrado pela ação



24/01/12 [01]

3/3www.zeeli.pro.br/old_site/artigos_valor/018_2003_07_15.htm

dos poderes públicos. No entanto, quanto mais se aprofunda o debate, mais se

consolida a tese oposta: de que a condição essencial - a confiança - pode ser sim

construída, mesmo em situações das mais precárias, desde que não se confunda o

papel do governo com o papel dos atores locais. E que não se tente “dar murro em

ponta de faca”, pretendendo estimular o surgimento de arranjos onde a concentração de

empresas ainda não gerou um mínimo de condições prévias, sem as quais não podem

surgir as articulações.

 

Nos casos de êxito, costuma haver um processo em três etapas, segundo o

interessantíssimo artigo de Richard M. Locke, do MIT, intitulado “Building trust”: 1)

para defender seus próprios interesses um grupo de empreendedores toma a iniciativa

de criar novas instituições locais necessárias à prática de alguma forma de cooperação,

com regras e controle da disciplina (associação, consórcio, cooperativa, etc.); 2)

alguma entidade governamental se dispõe a dar apoio à experiência, desde que ela se

amplie, abrindo as portas para um maior número de empreendedores locais; 3) com o

apoio governamental, o grupo ampliado de empreendedores caminha para a

consolidação de instituições necessárias ao funcionamento de uma espécie de

autocontrole coletivo.

 

É pena que no Brasil haja experiências que estão patinando na primeira etapa porque

não encontram interlocutores governamentais preparados a ajudá-las na passagem à

segunda.
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