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A ferramenta mais poderosa em economia não é o dinheiro, nem mesmo a álgebra. É o lápis. Porque com um
lápis pode-se redesenhar o mundo.

Quem quer ser economista?

Em outubro de 2008, Yuan Yang chegou à Universidade de Oxford para
estudar economia. Nascida na China e criada em Yorkshire, ela tinha a
mentalidade de uma cidadã global: apaixonada por questões atuais, preocupada com o futuro e determinada a fazer a diferença no mundo. E acreditava que ser economista era a melhor maneira de se preparar para fazer
essa diferença. Ela estava ávida, digamos assim, para se tornar o tipo de
economista de que o século XXI necessita.
Mas Yuan logo ficou frustrada. Achava a teoria – e a matemática usada
para prová-la – absurdamente estreita em suas premissas. E, como iniciou
seus estudos num momento em que o sistema financeiro global rumava
para a queda livre, não pôde deixar de notá-lo, ao contrário de seu programa de estudos na universidade. “O colapso foi um alerta”, afirma ela.
“Por um lado, éramos ensinados como se o sistema financeiro não fosse
uma parte importante da economia. Por outro, seus mercados estavam
claramente causando grandes estragos, então perguntamos: ‘Por que existe
essa separação?’” Era uma separação, percebeu ela, que ia muito além do
setor financeiro, visível no abismo existente entre as preocupações da teoria financeira dominante e as crises cada vez mais fortes do mundo real,
como a desigualdade global e as mudanças climáticas.
Quando apresentava suas questões aos professores, estes lhe garantiam que essa compreensão viria no próximo nível de estudo. Então, ela
se matriculou no nível seguinte – um mestrado na prestigiosa London
School of Economics – e esperou que a tal compreensão viesse. Em vez
disso, intensificaram-se as teorias abstratas, multiplicaram-se as equações,
e Yuan foi ficando cada vez mais insatisfeita. Mas, com os exames no ho9

10 	

Economia Donut

rizonte, ela se deparou com uma escolha: “Em algum ponto”, disse-me
ela, “percebi que simplesmente precisava dominar aquela matéria, em vez
de tentar questionar tudo. E acho que esse é um triste momento para se
viver como estudante.”
Muitos estudantes que chegam a essa percepção teriam ou se afastado
da economia ou engolido a totalidade das suas teorias e construído uma
carreira lucrativa a partir de suas qualificações. Yuan, não. Ela se propôs
a encontrar estudantes rebeldes com mentalidade parecida com a sua nas
universidades do mundo todo e logo descobriu que, desde a virada do milênio, um número cada vez maior deles havia começado a questionar publicamente o estreito quadro teórico que lhes era ensinado. Em 2000, alunos
de economia em Paris tinham enviado uma carta aberta a seus professores,
rejeitando o ensinamento dogmático da teoria dominante. “Desejamos
fugir de mundos imaginários!”, escreveram eles. “Conclamamos aos professores: acordem antes que seja tarde demais!”1 Uma década depois, um
grupo de alunos de Harvard organizou uma saída em massa de uma aula
do professor Gregory Mankiw – autor dos manuais de economia mais ensinados do mundo – em protesto contra a perspectiva adotada pelo seu curso,
que acreditavam ser limitada e ideologicamente tendenciosa. Os estudantes
estavam, segundo disseram, “profundamente preocupados que esse viés
afete os alunos, a universidade e a nossa sociedade como um todo”.2
Quando chegou, a crise financeira estimulou a dissensão estudantil no
mundo inteiro. E também inspirou Yuan e seus colegas rebeldes a lançar
uma rede global conectando mais de oitenta grupos de estudantes em mais
de trinta países – da Índia aos Estados Unidos, da Alemanha ao Peru –,
que exigiam que a economia se colocasse em dia com a geração atual, com
o século em que estamos, com os desafios que temos pela frente. “Não é
só a economia mundial que está em crise”, declararam eles numa carta
aberta em 204:
O ensino da economia também está em crise, e essa crise tem consequências
muito além dos muros da universidade. O que é ensinado molda as mentes
da próxima geração de formuladores de políticas, e portanto as sociedades
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em que vivemos … Estamos insatisfeitos com o dramático estreitamento
de currículo que tem ocorrido nas últimas décadas … Ele limita nossa habilidade de enfrentar os desafios multidimensionais do século XXI – desde a
estabilidade financeira até a segurança alimentar e as mudanças climáticas.3

Os mais radicais entre esses estudantes rebeldes vêm tomando conferências de intelectuais renomados como alvo para suas críticas contraculturais.
Em janeiro de 205, quando ocorria o encontro anual da American Economic
Association no Hotel Sheraton de Boston, estudantes do movimento Kick It
Over colaram cartazes acusatórios nos corredores, elevadores e banheiros do
hotel, projetaram gigantescas mensagens subversivas na fachada do centro
de conferências e atordoaram os participantes do colóquio ocupando seu
sereno painel de discussões e sequestrando o tempo para perguntas.4 “A revolução da economia começou”, declarava o manifesto dos estudantes. “De
campus em campus nós perseguiremos vocês, seus bodes velhos, até tirá-los
do poder. Então, nos meses e anos seguintes, começaremos o trabalho de
reprogramar a máquina do Juízo Final.”5
É uma situação extraordinária. Nenhuma outra disciplina acadêmica
conseguiu provocar seus próprios alunos – precisamente as pessoas que
optaram por dedicar anos de suas vidas a estudar suas teorias – a ponto de
uma revolta mundial. Essa rebelião deixou clara uma coisa: a revolução na
economia de fato começou. Seu sucesso depende não somente de derrubar
as velhas ideias, mas também, e mais importante, de apresentar as ideias
novas. Como disse certa vez Buckminster Fuller, o genial inventor do
século XX: “Você nunca muda as coisas combatendo a realidade existente.
Para mudar algo, construa um modelo novo que torne o modelo existente
obsoleto.”
Este livro assume esse desafio, propondo sete maneiras pelas quais,
com uma mudança de mentalidade, podemos todos aprender a pensar
como economistas do século XXI. Revelando as velhas ideias que têm nos
aprisionado e substituindo-as por ideias novas e inspiradoras, ele propõe
uma nova história econômica que é contada tanto em imagens quanto
em palavras.
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“O crescimento econômico está matando o planeta?” Em janeiro
de 205, estudantes de economia rebeldes tomaram a rua diante do
Hotel Sheraton de Boston para saudar a conferência da American
Economic Association com sua crítica contracultural.

O desafio do século XXI
A palavra “economia” foi cunhada pelo filósofo Xenofonte na Grécia Antiga. Combinando oikos, que significa “casa de família”, “agregado familiar”, com nomos, que significa regras ou normas, ele inventou a arte de
gerir um lar, e isso não poderia ser mais relevante nos dias de hoje. Neste
século, precisamos de alguns gestores perceptivos para guiar o nosso lar
planetário, e que estejam prontos a prestar atenção às necessidades de
todos os seus habitantes.
Nos últimos sessenta anos tem havido passos extraordinários no bemestar humano. A criança média nascida no planeta Terra em 950 podia esperar viver apenas 48 anos; hoje, essa criança pode esperar 7 anos de vida.6
Desde 990, o número de pessoas vivendo em extrema pobreza – menos
de ,90 dólar por dia – caiu para menos da metade. Mais de 2 bilhões de
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pessoas obtiveram pela primeira vez acesso a água potável e banheiros.
Tudo isso enquanto a população humana cresceu quase 40%.7
Essa foi a notícia boa. O resto da história, é claro, até agora não deu
tão certo. Muitos milhões de pessoas ainda levam uma vida de extrema
privação. No mundo todo, um em cada nove indivíduos não tem o suficiente para comer.8 Em 205, 6 milhões de crianças com menos de cinco
anos de idade morreram, mais da metade delas devido a condições fáceis de tratar como diarreia e malária.9 Dois bilhões de pessoas vivem
com menos de três dólares por dia e mais de 70 milhões de mulheres e
homens jovens não conseguem encontrar trabalho.10 Privações como
essas têm sido exacerbadas por crescentes inseguranças e desigualdades.
A crise financeira de 2008 enviou ondas de choque através da economia
global, roubando empregos, moradias, economias e segurança de muitos
milhões de pessoas. Ao mesmo tempo, o mundo se tornou extraordinariamente desigual: desde 205, o grupo % mais rico detém mais riqueza
que todos os outros 99% juntos.11
Acrescente-se a estas situações humanas extremas a degradação cada
vez mais profunda do nosso lar planetário. A atividade humana está colocando uma pressão sem precedentes sobre os sistemas geradores de vida
da Terra. A temperatura global média já aumentou em 0,8°C, e estamos
a caminho de um crescimento de quase 4°C por volta de 200, o que prenuncia inundações, secas, tempestades e aumento do nível do mar em uma
escala e intensidade que a humanidade nunca antes presenciou.12 Cerca de
40% das terras agrícolas do mundo estão agora seriamente degradadas, e
por volta de 2025 duas pessoas em três viverão em regiões com problemas
hídricos.13 Ao mesmo tempo, mais de 80% das áreas de pesca do mundo
estão plena ou excessivamente exploradas, e o equivalente a um caminhão
de lixo de plástico é jogado no mar a cada minuto: nesse ritmo, por volta
de 2050 haverá no oceano mais plástico que peixe.14
Estes já são fatos avassaladores, mas as projeções de crescimento aumentam ainda mais o desafio pela frente. A população global se encontra
hoje na casa de 7,3 bilhões, e espera-se que atinja quase 0 bilhões em 2050,
estabilizando-se, por fim, em cerca de  bilhões em 200.15 Espera-se

14 	

Economia Donut

que a produção econômica global – a se acreditar nas projeções de manutenção das condições de atividade atuais – cresça 3% por ano até 2050,
duplicando o tamanho da economia global por volta de 2037 e quase o
triplicando em 2050.16 A classe média global – aqueles que gastam entre
dez e cem dólares por dia – deve se expandir rapidamente, de 2 bilhões
de pessoas hoje para 5 bilhões em 2030, provocando um surto de demanda por materiais de construção e produtos de consumo.17 São essas
as tendências que moldam as perspectivas da humanidade no começo do
século XXI. Então, de que tipo de pensamento precisamos para a jornada
que temos pela frente?

A autoridade da economia
Por mais que lidemos com esses desafios entrelaçados, uma coisa é clara: a
teoria econômica desempenhará um papel decisivo. A economia é a língua-mãe da política pública, a linguagem da vida pública e a mentalidade que
molda a sociedade. “Nestas primeiras décadas do século XXI, a principal
história é econômica: crenças, valores e premissas econômicas estão moldando a forma como pensamos, sentimos e agimos”, escreve F.S. Michaels
em seu livro Monoculture: How One Story is Changing Everything.18
Talvez seja por isso que os economistas carreguem um ar de autoridade. Eles ocupam lugares na primeira fila como especialistas no palco da
política internacional – desde o Banco Mundial até a Organização Mundial do Comércio – e raramente estão distantes do centro do poder. Nos
Estados Unidos, por exemplo, o Conselho de Assessores Econômicos do
presidente é de longe o mais influente, renomado e duradouro de todos
os conselhos de assessoria da Casa Branca, enquanto seus irmãos para
questões de qualidade ambiental e de ciência e tecnologia mal são conhecidos fora dos círculos governamentais. Em 968, o prestígio de Prêmios
Nobel concedidos para avanços científicos em física, química e medicina
foi estendido em meio a controvérsias: o Banco Central sueco pressionou e
pagou por um prêmio em memória de Alfred Nobel a ser concedido anual-
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mente também no campo das “ciências econômicas”, e seus laureados
tornaram-se desde então celebridades acadêmicas.
Nem todos os economistas têm se sentido à vontade com esta aparente
autoridade. Nos idos de 930, John Maynard Keynes – o inglês cujas ideias
viriam a transformar a economia do pós-guerra – já se preocupava com
o papel desempenhado pela sua profissão. “As ideias de economistas e
filósofos políticos, tanto quando estão certas como quando estão erradas,
são mais poderosas do que habitualmente se entende. De fato, o mundo é
regido por pouca coisa mais”, diz um famoso texto seu. “Homens práticos,
que se acreditam bastante isentos de quaisquer influências intelectuais,
geralmente são escravos de algum economista defunto.”¹9 O economista
austríaco Friedrich Hayek, mais conhecido como o pai do neoliberalismo
dos anos 940, discordava violentamente de Keynes em quase todas as
questões de teoria e política, mas neste ponto ambos concordavam. Em
974, quando ganhou o Prêmio Nobel, Hayek o aceitou com a ressalva de
que, se tivesse sido consultado sobre a sua criação, a teria desaconselhado.
Por quê? Porque, disse ele à plateia reunida, “o Prêmio Nobel confere
ao indivíduo uma autoridade que em economia nenhum homem deveria
possuir”, particularmente, continuou, porque “a influência do economista
que mais importa é uma influência sobre leigos: políticos, jornalistas, servidores civis e o público em geral”.20
Apesar de todos esses receios dos dois economistas mais influentes do
século XX, o domínio da perspectiva dos economistas sobre o mundo só
se espalhou, até mesmo para a linguagem da vida pública. Em hospitais
e clínicas de toda parte, pacientes e médicos têm sido transformados em
clientes e provedores de serviços. Nos campos e florestas de cada continente, economistas estão calculando o valor monetário do “capital natural”
e de “serviços do ecossistema”, que vão do valor econômico das zonas
úmidas do planeta (que dizem ser de 3,4 bilhões de dólares por ano) até
o valor global dos serviços de polinização por insetos (equivalente a 60
bilhões de dólares por ano).21 Ao mesmo tempo, a importância do setor
financeiro é constantemente reforçada pela mídia, com matérias diárias
no rádio e nos jornais anunciando os últimos resultados trimestrais das
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empresas, enquanto os preços das ações correm em legenda na tela durante
os noticiários da TV.
Considerando o domínio da economia na vida pública, não surpreende
que tantos estudantes universitários, quando têm a chance, optem por
estudar um pouco dela como parte de sua educação. Todo ano, cerca de 5
milhões de universitários apenas nos Estados Unidos se graduam com ao
menos uma disciplina de economia no currículo. Um curso introdutório
padrão que se originou nos Estados Unidos – e que é amplamente conhecido como Econ 0 – é agora lecionado em todo o mundo, com estudantes
da China até o Chile aprendendo a partir de traduções dos mesmíssimos
manuais usados em Chicago e Cambridge, Massachusetts. Para todos esses
estudantes, o Econ 0 tornou-se parte fundamental de uma educação mais
ampla, mesmo que depois eles optem por se tornar empreendedores ou
médicos, jornalistas ou ativistas políticos. Mesmo para aqueles que nunca
estudaram economia, a linguagem e a mentalidade do Econ 0 permeia
tanto o debate público que molda a maneira como todos pensamos sobre
a economia: o que ela é, como funciona e para que serve.
E aqui está o problema. A jornada da humanidade através do século XXI
será conduzida pelos responsáveis por políticas, empreendedores, professores, jornalistas, líderes comunitários, ativistas e eleitores que estão sendo
educados hoje. Mas a esses cidadãos de 2050 está sendo ensinada uma mentalidade econômica enraizada nos manuais de 950, que por sua vez têm
suas raízes nas teorias de 850. Dada a natureza rapidamente mutável do
século XXI, isso está tomando a forma de um desastre. É claro que o século
XX deu origem a pensamentos econômicos novos e revolucionários, com
predominante influência na batalha de ideias entre Keynes e Hayek. Mas,
embora tenham sustentado perspectivas opostas, esses icônicos pensadores
herdaram pressupostos imperfeitos e pontos cegos comuns que permanecem,
sem qualquer exame, na base de suas diferenças. O contexto do século XXI
exige que explicitemos esses pressupostos e tornemos esses pontos cegos
visíveis, para que possamos, mais uma vez, repensar a economia.

