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Após desafiar os deuses, reza a 
mitologia grega, Sísifo foi con-
denado a carregar eternamente 

uma pedra até o topo de uma montanha; 
ao chegar lá, no entanto, a pedra rolava 
para baixo, e seu trabalho tinha de co-
meçar novamente do zero. “Trabalho de 
Sísifo” transformou-se em uma alegoria 
ao trabalho sem sentido.

O economista Dan Ariely, frequen-
temente mencionado nesta coluna, 
realizou uma série de experimentos 
que exploraram a ideia de sentido do 
trabalho (ver sua palestra TED em goo.
gl/RHQGh3). Em um deles, foram dadas 
aos participantes peças de Lego para que 
montassem um robô, em troca de uma 
pequena quantia em dinheiro. A tarefa 
era repetida, oferecendo-se uma quantia 
cada vez menor, até que os participantes 
não estivessem mais dispostos a fazê-lo 
– em “economês”, até quando a receita 
marginal (o dinheiro) se tornava inferior 
ao custo marginal (o esforço).

Inspirada no mito de Sísifo, uma va-
riação do experimento desmontava o 
robô recém-montado na frente do par-
ticipante, enquanto ele ainda montava 
o seguinte. Nessa variação, a disposi-
ção para montar novos robôs diminuía 
significativamente. O propósito do tra-
balho havia mudado muito pouco: no 
experimento original, os pesquisadores 
informavam que os robôs seriam poste-
riormente desmontados e entregues a 
novos participantes. Mas quando a des-
montagem ocorria diante dos olhos de 
seu criador, o impacto deletério sobre 
sua motivação era nitidamente maior.

Por mais de três anos, o escritor Ke-
vin Roose, autor de Young Money: Inside 
the Hidden World of Wall Street's Post-
-Crash Recruits (“Dinheiro jovem: Dentro 
do mundo secreto de recrutas de Wall 
Street após a quebra”, em tradução li-

Olha isso!

vre) acompanhou a incipiente carreira 
de oito jovens funcionários de grandes 
bancos americanos após o colapso fi-
nanceiro de 2008.

Roose observa que Wall Street pa-
rece ter perdido seu prestígio entre a 
geração Y. Ao final do livro, dos oito 
jovens, apenas três deles ainda conti-
nuavam no mundo das finanças, e ape-
nas um se mantinha satisfeito com seu 
trabalho. Na pesquisa de 2011 que cita 
no livro, as empresas mais desejadas 
por recém-graduados são aquelas do 
Vale do Silício, onde, entendem, está se 
criando algo de valor. O banco mais bem 
colocado aparecia apenas na 41ª posição 

O sentido do trabalho

do ranking – na listagem de 2014, entre-
tanto, eles voltam a aparecer já na 5ª e 9ª 
posições (ver em goo.gl/ksdmHk).

O resultado não parece advir da fal-
ta de recompensa interna – os bônus 
de Wall Street já retornaram aos níveis 
pré-crise –, mas da diminuição do reco-
nhecimento social sobre o valor criado 
por esse segmento da economia. Isso 
pode ser uma boa notícia para aqueles 
que defendem um desenvolvimento 
mais sustentável: a noção de atividades 
que “destroem” valor mais do que criam 
pode afastar novos talentos dessas ati-
vidades, dificultando sua continuidade, 
ainda que a longo prazo.

Ju
A

n
 V

el
A

/F
li

c
k

r

NOTAS análiseJ o S É  E L i  D a  V E i G a
Professor sênior do Instituto de Energia e Ambiente da USP e autor de 
A Desgovernança Mundial da Sustentabilidade (Ed. 34: 2013). www.zeeli.pro.br

PÁG I NA 2 2   AgOStO 2014     9

Não turbinar para de fato avançar
O crescimento econômico é um meio e não um fim a ser perseguido. O que o Brasil 
precisa almejar é a qualidade de vida e das instituições 

Épreciso torcer para que os 
governantes que em 2015 as-
sumirão a histórica responsa-
bilidade pela “arrumação da 

casa” não cometam o erro de pretender 
turbinar o crescimento econômico. Se 
priorizarem reformas que melhorem a 
qualidade das instituições, com certe-
za a economia brasileira logo tenderá a 
crescer uns 3% ao ano, excelente taxa a 
ser mantida por longo prazo.

O crescimento econômico é meio, e 
não fim. tem capacidade muito variável 
de fazer que as sociedades atinjam os ob-
jetivos almejados. Duas singelas ideias 
que infelizmente ainda não imbuíram o 
pensamento dos estatistas que condu-
zem a fisiológica coalizão governamen-
tal, nem das oposições liberais que mais 
os combatem. Prisioneiros da obsessão 
pelo crescimento como fim em si mes-
mo, quase todos os políticos brasileiros 
comungam a ingênua suposição de que 
aumentos do PIB mantenham relação 
automática, constante, permanente, e 
até eterna, com o desenvolvimento.

Porém, o Brasil não deve invejar Chi-
na, Índia, Coreia do Sul ou Chile. No limite, 
seria até o contrário, pois os benefícios 
do crescimento vêm sendo mais bem 
aproveitados por aqui. 

Nos três últimos decênios, a capa-
cidade de transformar crescimento em 
desenvolvimento foi bem mais superior 
no Brasil do que em todos os países cita-
dos. Quatro vezes a do Chile, por exem-
plo, pois aqui houve o mesmo aumento 
relativo de IDH com um quinto de sua 
taxa média de crescimento per capita. 
Até poderia parecer mentira, mas entre 
1980 e 2012 o IDH do Brasil passou de 
0,522 para 0,730, com apenas um oita-
vo do desempenho médio da economia 
sul-coreana e um décimo do da chinesa.

também é bom lembrar que não é 

apenas nessa transmutação de cresci-
mento em desenvolvimento que o Brasil 
vence a parada. Mais ainda no tocante à 
sua sustentabilidade ambiental. O País 
tem se mostrado superior aos quatro, 
malgrado a ininterrupta degradação de 
seus ecossistemas, a propensão de suas 
elites em desvalorizar o amanhã, e a in-
finidade de tristes conflitos ambientais 
que pipocam diariamente. Apesar disso 
tudo, o Brasil ainda está muitas léguas à 
frente da Índia, da Coréia do Sul e da China 
em qualquer Provão de sustentabilidade.

Quanto às desigualdades de renda, ri-
queza, etnia, gênero, região etc., as men-
surações são tão frágeis que não permi-
tem comparações razoáveis. Pode-se 
até lembrar que o desempenho econômi-
co chileno se revelou incapaz de reduzir 
as desigualdades de renda justamente 
quando o Brasil começou a vislumbrar 
resultados muito positivos. Mas é um 
grave equívoco supor que a desigual-
dade de renda seja bom testemunho do 
conjunto das principais desigualdades. 
Basta pensar nas mulheres chinesas, nas 
castas indianas, e nas populações negra, 
cabocla e indígena do Brasil.

Claro, nenhum desses argumentos 
deve incentivar qualquer laivo de resig-
nação com a derrapagem econômica do 
governo Dilma. Mas todos são funda-
mentais para tentar impedir que even-
tual afobação em romper com “pibinhos” 
encubra a crucial questão da qualidade 

do crescimento. Instituições de qualida-
de transformam modesto crescimento 
em muito desenvolvimento, lição que 
felizmente vem sendo confirmada, ex-
pandida e fortalecida pela pesquisa eco-
nômica de fronteira .

O crescimento dos países emergen-
tes e periféricos tem sido essencial-
mente episódico: surtos de crescimento 
acelerado, seguidos de ainda mais des-
tacados períodos de estagnação. Em 
contraste, o alto nível da renda dos paí-
ses mais avançados não resultou de sur-
tos de crescimento acelerado, mas sim 
da persistência do crescimento modera-
do. A força da estabilidade associada ao 
poder das taxas compostas é que faz as 
sociedades contemporâneas realmente 
avançarem.

O problema não está, portanto, na 
ausência de crescimento acelerado, mas 
na falta de consistência do crescimen-
to. Os países avançados não são ricos 
porque cresceram rapidamente, mas 
porque fizeram isso a taxas modestas 
durante longos períodos.

é muito mais importante trabalhar 
com persistência para solucionar os 
problemas, tendo como objetivo a quali-
dade das instituições, um Estado a servi-
ço da sociedade e não a sociedade a ser-
viço do Estado, do que obsessivamente 
turbinar o crescimento. Qualidade de 
vida e qualidade das instituições devem 
ser os objetivos. Crescimento acima da 
média mundial pode até ser consequên-
cia, mas só com a ajuda de excepcionais 
circunstâncias.

 O que foi dito até este ponto é uma atualização de passagens do artigo “Devagar e sempre”, publicado em 21 de março 
de 2006 noValor Econômico. Os parágrafos seguintes sintetizam o ensaio bem mais profundo de André Lara Resende, 
publicado no caderno de fim de semana do mesmo jornal em 17 de abril deste ano, coincidentemente com o mesmo título.
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