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A clássica análise do custo-benefício em xeque

29 – 07 – 00

[ Tudo se complica mais quando a questão é saber se a decisão deve ser tomada hoje ou no futuro ]

[ Ela provoca muita controvérsia e há quem a considere repugnante ]

 

Uma banalidade da vida econômica é a chamada “análise de custo-benefício”. Tanto quanto um pedestre

com controle de sua capacidade de raciocínio compara o esforço de atravessar uma rua com estresse que o

ato lhe exigirá, toda decisão racional é precedida de um confronto entre possíveis vantagens e

correspondentes sacrifícios. Os economistas consideram esse tipo de análise como reles bê-a-bá da

profissão. Ficam, por isso, bastante surpresos – para não dizer assustados – quando percebem que ele

envolve incertezas e perigos contra os quais não foram advertidos na faculdade.

 

Numa corriqueira decisão de trocar de automóvel, é fácil saber qual será o custo monetário envolvido. Já a

avaliação dos possíveis benefícios ficará à mercê do subjetivismo. Ou será que alguém calcula, por exemplo,

a redução da probabilidade de acidente propiciada pelos avanços tecnológicos embutidos no novo modelo?

Por mais que se consulte revistas especializadas e estatísticas de empresas de seguros, a decisão final vai

depender muito mais de intuição e de vaidade do que de razoável estimativa sobre os reais benefícios da

troca.

 

A existência de muitos custos e benefícios intangíveis – isto é, que não podem ser definidos ou determinados

com certeza ou precisão – não somente atrapalha esse tipo de análise, como o transforma numa verdadeira

radiografia da visão de mundo de seus autores. Quando ficou claro que um dos principais impactos da chuva

ácida era a redução de cardumes em muitos lagos americanos, uma prestigiada equipe de economistas

calculou seu custo multiplicando o peso médio dos peixes fisgados em alguns desses lagos pelo preço médio

do quilo cobrado pelos comerciantes das proximidades. Não imaginavam o quanto iriam enfurecer as

associações de pesca esportiva, que dão muito mais valor aos peixes que continuam vivos nos lagos, do que

aos capturados. E mesmo estes têm para elas muito mais valor do que lhes atribuem os supermercados e

suas clientelas.

 

Se não é fácil valorar a vida do peixe, o que pensar da humana? Certamente aumentará sua mortalidade por

conseqüência do aquecimento global provocado pelo efeito estufa. Os estudos que procuram estimar o valor

monetário dessas perdas baseiam-se no potencial de ganho de cada pessoa. Sob este prisma, a vida de uma

americano chega a US$ 1,5 milhão, enquanto a vida do habitante da periferia nem sequer atinge US$ 100
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mil. Mesmo que se ignore a ofensa embutida nesse tipo de estimativa, é preciso que se medite sobre seus

desdobramentos, pois o maior risco de mortandade afeta justamente os países menos desenvolvidos. A

convencional análise de custo-benefício leva à conclusão que não compensa alocar recursos a programas de

combate ao aquecimento global.

 

Para os economistas que se dedicam à valoração monetária do meio ambiente, o valor de uma vida humana

depende da capacidade de impedir mortes em determinado contexto. Isto é, da disponibilidade de

pagamento para que se evite a probabilidade estatística de mais um falecimento. Essa disponibilidade

envolve, no Primeiro Mundo, desde compras de “air-bags” até diárias de UTI, enquanto na periferia basta

comida, saneamento e acesso a serviços de saúde. É assim que a vida de um norte-americano, europeu ou

japonês pode “valer” quinze vezes mais que a vida de um latino-americano ou de um africano, mesmo que o

sofrimento seja idêntico. Nada há de banal, portanto, na chamada análise de custo-benefício. Ela provoca

muita controvérsia, havendo inclusive quem a considere repugnante.

 

Tudo fica ainda mais complicado quando a questão é saber se uma decisão deve ser tomada hoje ou no

futuro. Ao calcular se vale mais a pena derrubar uma mata ou deixá-la para seus descendentes, um

proprietário rural logo perceberá que a variável fundamental é a expectativa de ganho que poderá

proporcionar a aplicação financeira da margem obtida com a venda da madeira. Quanto mais alta for essa

chamada “taxa de desconto”, menos mata será conservada, pois a lenha, a caça, ou serventias de caráter

recreativo ou estético, não proporcionam receitas monetárias comparáveis.

 

É claro que muita gente desconfia que alguma coisa está errada nessa tendência em considerar que o futuro

quase sempre vale menos que o presente. Daí porque ela é tão freqüentemente contrariada. Por exemplo,

pelo esforço de poupança feito por casais de baixa renda que esperam poder oferecer aos seus filhos a

possibilidade de ingresso em cursos de tempo integral de boas escolas superiores. Para esses pais, o bem-

estar dos filhos não pode ficar na dependência de uma taxa que reflete a natural propensão humana à

impaciência. Muitas instituições - a começar pelas leis de trânsito - foram criadas justamente para coibi-la.

Enfim, são embaraços deste gênero que ajudam a entender porque o uso da clássica “análise de custo-

benefício” está sendo cada vez mais desafiado pela ascendente consciência a respeito do “princípio da

precaução”.


