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Dois desvios sobre a riqueza das nações (e das
regiões)
Colunista José Eli da Veiga 

 
Dois sólidos consensos da segunda metade do século XX certamente

serão rompidos pelo avanço das ciências sociais aplicadas: tomar o PIB
como o melhor indicador da riqueza e apresentar a educação como "pó-de-

perlimpimpim" para o desempenho econômico de uma nação ou região. A

indispensável base de recursos naturais é a que melhor revela a debilidade do

PIB. Mera medida de fluxo, o produto bruto - seja interno ou nacional - é um

atroz sintoma do desprezo pela amortização correspondente à depleção de

estoques. Não é por outro motivo, portando, que andam retornando aos

clássicos mesmo economistas dos mais convencionais que examinaram esse
problema. Enfatizam que a remuneração dos recursos naturais - que os

clássicos chamavam de renda ("rent") para expressamente diferenciá-la do

lucro ("profit") - só gera realmente riqueza quando inteiramente poupada e

investida em trabalho e capital.

Não é novidade que a produção dependa de combinações de três fatores,

identificados desde que surgiu o "bê-á-bá" da teoria econômica: a atividade
humana, o resto da natureza e os meios que o primeiro precisa para alterar o

segundo. Mas, dos três, foi obviamente o primeiro que mais mudou desde

1776, quando a Economia começou a ser ciência. É até divertido recordar que

os clássicos imaginaram que seria possível reduzir o fator humano a

quantidades de trabalho indiferenciado. Inúmeros resultados de pesquisas

sociais e econômicas do século XX convergiram para destacar a importância

crucial de pelos menos três diferenças: a crescente complexidade e

sofisticação do trabalho (logo apelidada de "capital humano"); a confiança
entre os agentes (nebulosamente chamada de "capital social"); e as regras

necessárias à interação dos três fatores, ou instituições. Foi ficando cada vez

mais claro que o desenvolvimento das sociedades depende essencialmente da

criatividade humana, que pode ser severamente limitada (e até castrada) pela

insuficiência de qualquer desses três trunfos.

Esse resgate da idéia clássica de que a riqueza é composta pela tríplice

conjunção de estoques de recursos humanos, recursos naturais e meios de

produção, tende a incentivar o surgimento de procedimentos capazes de

estimar seus valores relativos. No padrão principal, que ocorre em 18 dos 30

países com mais elevada riqueza per capita, o valor dos recursos naturais hoje

só corresponde, em média, a 2% da riqueza total, sem ultrapassar os 3% em

qualquer caso. O valor do capital gira em torno de 14%, com um máximo de
16%. E o valor dos demais recursos - classificados como "intangíveis" - oscila

entre 82% e 87% (com média de 84%). É o perfil de nações como Suíça,
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Dinamarca, Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Áustria, França, Benelux,
Holanda, Finlândia, Reino Unido, Itália, Irlanda, Israel, Espanha, e até na

Grécia, Portugal e Barbados.

Entre esses 30 mais ricos, há três pequenos grupos que fogem desse padrão.

Um, de caráter insular, se distingue pelo fato de se aproximar de zero a

proporção do valor de seus recursos naturais per capita, sendo bem mais

elevada a do capital per capita. Estão neste grupo Japão, Cingapura, Coréia,

Antigua-e-Barbuba, e Seychelles. O segundo, no extremo oposto, se

caracteriza por elevadas proporções tanto de recursos naturais como de

capital. Dele fazem parte Noruega, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. E o

terceiro está no cone sul latino-americano, com Argentina, Uruguai e Brasil

caminhando juntos na direção do grupo anterior.

�

Não haverá futuro sustentável para nações ou
regiões que estejam subestimando a

importância estratégica dos investimentos em
CT&I

�

Tais comparações são possíveis graças à ajuda da base de dados

recentemente divulgada no relatório "Onde está a riqueza das nações?", do
Banco Mundial. Ela ajuda a ilustrar melhor a idéia de que os intangíveis são,
de longe, a mais séria "caixa preta" da economia e demais ciências sociais. E

certamente foi essa a razão de ter se formado tão largo consenso sobre a
educação como panacéia. Afinal, de todo esse conjunto tão heterogêneo de

capacidades humanas, a educação é a mais amigável para avaliações
estatísticas. Não há dificuldade em se comparar contingentes populacionais

com curso superior, ou de jovens que concluíram o ensino médio. Muito mais
difícil é estimar graus de confiança, de eficácia do judiciário, ou de

produtividade científica, para dar apenas três exemplos.

Todavia, quando se pensa nos processos históricos que geraram as mais ricas
sociedades atuais - como a suíça, a japonesa ou a norueguesa - não é difícil
concluir que educação é algo demasiadamente genérico e insuficiente para que

possa ser vendido como o mapa do tesouro. Mil vezes mais significativo é
aquilo que tem sido identificado pela sigla CT&I: ciência, tecnologia e

inovação. No longo prazo, de pouco ou nada poderá adiantar que um país ou
região tenha obtido bons resultados em educação se esse esforço não estiver

se materializando em arranjos institucionais endógenos que possam fazer com
que também ali avance a pesquisa científica, com seus desdobramentos em

empreendedorismo. É até possível imaginar que no passado as desigualdades
territoriais do desenvolvimento pudessem ser atribuídas a outras causas. No

entanto, isso deixa de ser persuasivo quando já se vislumbram algumas das
características daquilo que tem sido chamado de futura "sociedade do
conhecimento" (em contraponto à velha, mas ainda bem disposta, "sociedade

do trabalho"). O desempenho futuro de qualquer território com certeza será
determinado simultaneamente pela excelência de sua respectiva comunidade

científica e pela qualidade de suas articulações institucionais com os
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empreendedores privados, públicos e sociais.

Numa sociedade realmente cognitiva, a economia estará a serviço da cultura, e
não o contrário, como hoje. E a verdadeira riqueza será o desenvolvimento de

todas as energias humanas enquanto tais. Não mensuradas por um parâmetro
constituído a priori, como enfatizou Marx. O que significa que não haverá

futuro sustentável para nações ou regiões que estejam subestimando a
importância estratégica dos investimentos em CT&I, como ainda é,

infelizmente, o caso do Brasil.
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