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Prefácio

Dez anos atrás, publicamos um livro sobre o trabalho que fazemos. Para 
nossa surpresa, ele teve leitores. Ficamos lisonjeados, mas consideramos 
que era isso e ponto. Economistas na verdade não escrevem livros, muito 
menos livros que seres humanos conseguem ler. Nós o fizemos e de al-
guma maneira escapamos impunes; era hora de voltar à nossa produção 
habitual, que é escrever e publicar artigos acadêmicos.

E era o que estávamos fazendo quando a luz da aurora dos primei-
ros anos de Obama foi substituída pela loucura psicodélica do Brexit, dos 
coletes amarelos e do muro de Trump — e ditadores empertigados (ou 
seus equivalentes eleitos) substituíram o confuso otimismo da Primavera 
Árabe. A desigualdade está explodindo, catástrofes ambientais e desastres 
políticos globais assomam, mas contamos com pouco mais que platitudes 
para confrontar esses perigos.

Escrevemos este livro para não perder a esperança. Para contar a nós 
mesmos uma história do que deu errado e por quê, mas também para nos 
lembrar de tudo o que deu certo. Um livro não apenas sobre os problemas, 
mas também sobre como o nosso mundo pode ser reconstruído, contanto 
que sejamos honestos no diagnóstico. Um livro sobre onde a política eco-
nômica deu errado, onde a ideologia nos cegou, onde não percebemos o 
óbvio, mas também um livro sobre onde e por que a boa economia é útil, 
sobretudo no mundo de hoje.

O fato de um livro assim precisar ser escrito não significa que somos 
nós as pessoas certas para escrevê-lo. Muitas das questões que assolam 
o mundo neste exato momento são particularmente evidentes no Norte 
rico, e nós passamos a vida estudando pessoas pobres em países pobres. 
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Era óbvio que teríamos de imergir em muitas literaturas novas, e sempre 
haveria a chance de deixar passar alguma coisa. Levamos inclusive um 
bom tempo para nos convencermos de que valeria a pena tentar.

Acabamos decidindo dar esse mergulho, em parte porque ficamos 
cansados de assistir de longe enquanto o diálogo público sobre questões 
econômicas centrais — imigração, comércio, crescimento, desigualdade 
ou meio ambiente — se torna cada vez mais desordenado. Mas também 
porque, à medida que refletíamos, fomos percebendo que os problemas 
enfrentados pelos países ricos eram de fato sinistramente semelhantes 
àqueles que costumamos estudar no mundo em desenvolvimento — pes-
soas preteridas pelo desenvolvimento, desigualdade galopante, descrença 
no governo, sociedades e Estados politicamente fragmentados e assim por 
diante. Aprendemos muito no processo, que reforçou nossa fé no que nós, 
como economistas, aprendemos a fazer de melhor: ser realistas quanto aos 
fatos, céticos diante de respostas prontas e fórmulas mágicas, modestos e 
honestos com relação àquilo que sabemos e compreendemos, e, talvez o 
mais importante, dispostos a experimentar ideias e soluções e constatar 
que estamos errados, contanto que isso nos leve ao objetivo final de cons-
truir um mundo mais humano.
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1. Tornar a economia grande novamente

Uma mulher ouve do médico que tem apenas seis meses de 
vida. O médico a aconselha a se casar com um economista e se 
mudar para Dakota do Sul.

mulher: “Isso vai curar a minha doença?”.
médico: “Não, mas os seis meses parecerão bem longos”.

Vivemos numa época de polarização crescente. Da Hungria à Índia, das 
Filipinas aos Estados Unidos, do Reino Unido ao Brasil, da Indonésia à Itália, 
o debate público entre a esquerda e a direita tornou-se cada vez mais um 
confronto de vitupérios e insultos em altos decibéis, no qual palavras áspe-
ras, ditas deliberadamente com intuito maldoso, deixam pouco espaço para 
a retratação. Nos Estados Unidos, onde vivemos e trabalhamos, o índice de 
pessoas que votam em mais de um partido numa mesma eleição chegou 
ao nível mais baixo já registrado.1 Entre as pessoas que se identificam com 
um partido, 81% têm opinião negativa sobre o outro.2 Entre os democratas, 
61% dizem ver os republicanos como racistas, sexistas ou fanáticos. Entre os 
republicanos, 54% acusam os democratas de rancorosos e hostis. Um terço 
de todos os americanos ficaria decepcionado se um membro próximo da 
família desposasse alguém do outro lado do espectro político.3

Na França e na Índia, dois países onde também passamos muito tempo, 
a ascensão da direita política é analisada, no mundo da elite “esclarecida” 
em que vivemos, em termos cada vez mais apocalípticos. Há um senti-
mento claro de que a civilização como a conhecemos, baseada na demo-
cracia e no debate, está sob ameaça.
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Como cientistas sociais, nosso trabalho é oferecer fatos e análises dos 
fatos que colaborem, esperamos, para mediar essas clivagens, ajudando 
cada lado a compreender o que o outro está dizendo e, assim, chegar a 
algum desacordo sensato, se não a um consenso. A democracia pode con-
viver com o dissenso, desde que haja respeito de parte a parte. Respeito, 
porém, exige algum grau de compreensão.

O que torna a situação atual especialmente preocupante é que o espaço 
para essas conversas parece estar encolhendo. Parece haver em curso um 
processo de “tribalização” das opiniões, não só sobre política, mas também 
sobre a natureza dos principais problemas sociais e sobre como resolvê-los. 
Uma pesquisa em larga escala revelou que as visões dos americanos sobre 
um amplo espectro de questões se aglomeram como cachos de uvas.4 Pes-
soas que compartilham algumas crenças centrais — sobre papéis de gênero 
ou a relação entre o trabalho árduo e sucesso, por exemplo — parecem ter 
as mesmas opiniões sobre uma gama de questões, da imigração ao comér-
cio, da desigualdade à tributação, até o papel do governo. Essas crenças 
centrais funcionam melhor do que seu nível de renda, grupo demográfico 
ou local de moradia para se prever suas opiniões políticas.

De certa forma, essas questões são proeminentes e centrais no discurso 
político, e não só nos Estados Unidos. Imigração, comércio, tributação e 
papel do governo são temas igualmente contestados na Europa, na Índia, 
na África do Sul ou no Vietnã. Todavia, as opiniões sobre esses tópicos 
com muita frequência se baseiam inteiramente na afirmação de valores 
pessoais específicos (“Sou a favor da imigração porque sou uma pessoa 
generosa”, ou “Sou contra a imigração porque os imigrantes ameaçam a 
nossa identidade como nação”). E, quando são motivadas por alguma coisa, 
trata-se em geral de números manipulados ou interpretações superficiais 
dos fatos. Ninguém reflete em profundidade sobre as questões em si.

Isso é realmente desastroso, pois parece que entramos em tempos 
difíceis. Os anos dinâmicos de crescimento global, alimentado pela ex-
pansão do comércio internacional e pelo espantoso sucesso econômico da 
China, talvez tenham terminado, com o crescimento chinês desacelerando 
e guerras comerciais estourando por toda parte. Os países que prospera-
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ram com essa boa maré — na Ásia, na África e na América Latina — estão 
começando a se perguntar o que os espera em seguida. Evidentemente, na 
maioria dos países do Ocidente rico o crescimento lento não é nada novo 
a esta altura; porém, o que torna a situação especialmente preocupante é 
o rápido esgarçamento do contrato social que vemos nesses países. Parece 
que voltamos ao mundo descrito por Charles Dickens em Tempos difíceis, 
no qual aqueles que têm se confrontam com aqueles que nada têm des-
possuídos cada vez mais alijados, sem solução à vista.5

Questões de economia e de política econômica são centrais na atual 
crise. Há algo que se possa fazer para impulsionar o crescimento? Isso 
deveria ser uma prioridade para o Ocidente rico? E o que mais? Como com-
bater a explosão da desigualdade por toda parte? O comércio internacional 
é o problema ou a solução? Quais são os seus efeitos sobre a desigualdade? 
Como será o comércio internacional no futuro — será que os países com 
custos de mão de obra mais baixos poderão tirar da China parte da ma-
nufatura global? E quanto às migrações? Existe mesmo um excesso de 
migrantes subqualificados? E quanto às novas tecnologias? Deveríamos, 
por exemplo, nos preocupar com os avanços da inteligência artificial (ia) 
ou promovê-la deliberadamente? E, talvez mais urgente, como poderá a 
sociedade ajudar todas essas pessoas que os mercados deixaram para trás?

As respostas a esses problemas requerem mais que um tuíte. Portanto, 
o impulso é simplesmente contorná-las. E, em parte como resultado dessa 
perplexidade, os países estão fazendo muito pouco para resolver os desafios 
mais prementes de nossa época; os governos continuam a fomentar a raiva 
e a desconfiança que nos polarizam, o que nos deixa ainda mais incapazes 
de dialogar, de pensar juntos, de fazer alguma coisa a respeito. A sensação, 
diversas vezes, é a de um círculo vicioso.

Os economistas têm muito a dizer sobre esses grandes problemas. Eles 
estudam a imigração, para analisar seus efeitos sobre os salários; os impos-
tos, para verificar se desestimulam o empreendedorismo; a redistribuição 
de renda, para compreender se ela promove a indolência. Eles refletem 
sobre as relações comerciais entre os países e fazem previsões úteis sobre 
quem serão os prováveis vencedores e perdedores. Eles trabalham com 
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afinco para compreender por que alguns países crescem e outros não, e 
o que os governos podem fazer — se é que podem fazer alguma coisa — 
para ajudar no enfrentamento desse desafio. Eles juntam dados sobre o 
que torna as pessoas generosas ou receosas, o que faz alguém deixar sua 
casa em busca de um lugar estranho, e como as mídias sociais jogam com 
os nossos preconceitos.

Os resultados das pesquisas mais recentes, como se vê, costumam ser 
surpreendentes, sobretudo para quem está acostumado às respostas pré-fa-
bricadas dos “economistas” de televisão e dos manuais de economia. As solu-
ções inspiradas nesses resultados podem lançar nova luz sobre esses debates.

Infelizmente, muito pouca gente confia o bastante nos economistas 
para escutar com atenção o que eles têm a dizer. Nos prenúncios do ple-
biscito do Brexit, nossos colegas do Reino Unido tentaram por todos os 
meios advertir o público de que a saída da União Europeia custaria caro, 
mas perceberam que o esforço era inútil. E tinham razão. Ninguém es-
tava prestando muita atenção. No começo de 2017, a YouGov conduziu 
uma pesquisa de opinião no Reino Unido em que se perguntou: “Entre 
os profissionais abaixo, em quais você mais confia quando opinam sobre 
suas áreas de conhecimento?”. Profissionais de enfermagem vieram em 
primeiro lugar, com 84% das respostas. Políticos ficaram em último, com 
5% (embora os membros locais do Parlamento merecessem um pouco mais 
de confiança, com 20%). Economistas despontaram um pouco acima dos 
políticos, com 25%. Meteorologistas mereceram o dobro de confiança.6 No 
outono de 2018, fizemos a mesma pergunta (e várias outras sobre opiniões 
referentes a questões econômicas, cujas respostas usamos em vários pontos 
deste livro) a 10 mil pessoas nos Estados Unidos.7 Mais uma vez, apenas 
25% dos respondentes demonstraram confiança nos economistas como 
especialistas. Só os políticos se situaram abaixo.

Esse déficit de confiança se reflete no fato de que o consenso profis-
sional dos economistas, quando existe, costuma ser sistematicamente di-
ferente das opiniões dos cidadãos comuns. A Booth School of Business da 
Universidade de Chicago pede com regularidade a um grupo de quarenta 
economistas acadêmicos, líderes reconhecidos na profissão, que opinem 



Tornar a economia grande novamente 15

sobre importantes tópicos econômicos. Neste livro, muitas vezes citamos 
essas entrevistas como respostas do painel igm Booth. Selecionamos dez 
perguntas feitas aos respondentes do igm Booth e as repetimos aos partici-
pantes de nossa enquete. Na maioria das questões, os economistas e os nos-
sos entrevistados deram opiniões completamente diferentes. Por exemplo, 
todos os membros do painel igm Booth discordaram da proposição de que 

“a imposição pelos Estados Unidos de novas tarifas sobre a importação de 
aço e alumínio irá melhorar o bem-estar dos americanos”.8 Apenas pouco 
mais de um terço de nossos respondentes expressou a mesma opinião.

Em geral, nossos entrevistados tendiam a ser mais pessimistas que os 
economistas: 40% dos economistas concordaram com a proposição de que 
o “influxo de refugiados na Alemanha, a partir do verão de 2015, traria 
benefícios econômicos para o país nos dez anos seguintes”, e a maioria 
dos demais se disse em dúvida ou não opinou (apenas um discordou).9 Em 
contraste, só um quarto de nossos respondentes mostrou-se de acordo com 
essa proposição, e 35% discordaram. Nossos entrevistados também se mos-
traram mais propensos a acreditar que o avanço da robótica e da inteligên-
cia artificial acarretaria uma situação de desemprego generalizado, e muito 
menos inclinados a crer que esses mesmos fatores gerariam uma riqueza 
adicional suficiente para compensar aqueles que foram prejudicados.10

E isso acontece não porque os economistas sejam sempre mais favorá-
veis ao laissez-faire do que o resto do mundo. Um estudo anterior compa-
rou como economistas e mil americanos comuns respondiam às mesmas 
vinte perguntas.11 Constatou-se que os economistas eram (muito) mais 
favoráveis ao aumento de impostos federais (97,4%, contra 66% dos ame-
ricanos comuns). Eles também demonstraram muito mais fé nas políticas 
adotadas pelo governo depois da crise de 2008 (socorro a bancos, estímulos 
etc.) do que o público em geral. Por outro lado, 67% dos americanos co-
muns, mas só 39% dos economistas profissionais, concordaram com a ideia 
de que os ceos de grandes empresas recebiam remuneração excessiva. A 
principal descoberta do estudo foi que, em geral, o economista acadêmico 
típico pensa de maneira muito diferente de um americano médio. Em to-
das as vinte perguntas, há um abismo de 35% entre quantos economistas 
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concordam com determinada proposição e quantos americanos comuns 
comungam o mesmo ponto de vista.

Além disso, informar aos entrevistados a opinião de economistas emi-
nentes sobre determinado assunto não altera o ponto de vista que eles 
têm da questão. Em três perguntas nas quais a opinião dos especialistas 
era muito diferente das do público, os pesquisadores variaram a maneira 
de formular o questionamento. Para alguns respondentes, eles primeiro 
afirmaram “Quase todos os especialistas concordam que…”, antes de apre-
sentar a pergunta em si; para outros, simplesmente fizeram a pergunta 
sem preâmbulos. Essa variação não fez diferença nas respostas obtidas. 
Por exemplo, na pergunta sobre se o Tratado Norte-Americano de Li-
vre-Comércio havia aumentado o nível de bem-estar do cidadão comum, 
95% dos economistas disseram que sim; entre os respondentes informados 
previamente da opinião dos economistas sobre o assunto, esse número 
foi de 51%, caindo para 46% no caso daqueles que não haviam recebido 
a informação. Uma pequena diferença, na melhor das hipóteses. A julgar 
por isso, parece que boa parte do grande público parou completamente 
de ouvir os economistas sobre economia.

Nem por um momento achamos que, quando economistas e o público 
têm opiniões diferentes, os primeiros estão sempre certos. Nós, os econo-
mistas, geralmente nos emaranhamos em nossos modelos e em nossos 
métodos, e às vezes esquecemos onde a ciência termina e a ideologia co-
meça. Respondemos às perguntas sobre políticas econômicas com base em 
suposições que se tornaram instintivas, exatamente por serem os pilares 
de nossos modelos, embora isso não signifique que eles estejam sempre 
certos. Mas nós, os economistas, também possuímos expertise útil que 
ninguém mais tem. O (modesto) objetivo deste livro é compartilhar parte 
dessa expertise e reabrir o diálogo sobre os tópicos mais urgentes e polê-
micos de nossos tempos.

Para tanto, precisamos compreender o que solapa a confiança das pes-
soas nos economistas. Parte da resposta é que há muita economia de má 
qualidade por aí. Os supostos representantes dos economistas no debate 
público não costumam ser os indivíduos que participam do painel igm 
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Booth. Os autoproclamados economistas da televisão e da imprensa — 
economistas-chefes do Banco X ou da Empresa Y — são, com importantes 
exceções, basicamente porta-vozes dos interesses econômicos de suas orga-
nizações, que, em geral, se sentem livres para ignorar o peso das evidências 
empíricas. Além disso, eles têm uma inclinação relativamente previsível 
para o otimismo de mercado a todo custo — que é o que o público associa 
aos economistas, em geral.

Infelizmente, em termos de como se apresentam (paletó e gravata) 
e da maneira como falam (muitos jargões), é difícil distinguir os econo-
mistas que aparecem nas telas de tv só dos ombros para cima dos econo-
mistas acadêmicos. A diferença mais importante talvez seja a disposição 
para opinar e prever, o que, infelizmente, os torna ainda mais autoritá-
rios. O fato, porém, é que eles fazem um trabalho muito ruim em suas 
previsões, em parte porque prever costuma ser quase impossível, razão 
pela qual a maioria dos economistas acadêmicos mantém distância da 
futurologia. Uma das tarefas do Fundo Monetário Internacional (fmi) é 
prever a taxa de crescimento da economia mundial no futuro próximo. 
Sem muito sucesso, convém acrescentar, por mais competente que seja 
a sua numerosa equipe de economistas de excelente formação. A revista 
The Economist calculou certa vez até que ponto as previsões do fmi se 
afastaram da média real no período de 2000 a 2014.12 Dois anos depois 
da previsão (digamos, a taxa de crescimento em 2014 prevista em 2012), o 
erro médio nas previsões foi de 2,8%. Esse resultado é um pouco melhor 
do que a escolha ao acaso de números entre −2% e 10% todos os anos, 
mas tão ruim quanto assumir uma taxa de crescimento constante de 
4%. Receamos que esse tipo de coisa contribua substancialmente para o 
ceticismo geral em relação aos economistas.

Outro importante fator que contribui para essa falta de confiança é que 
os economistas acadêmicos dificilmente se empenham em explicar o racio-
cínio, não raro complexo, subjacente às suas conclusões matizadas. Como 
eles analisaram as muitas interpretações alternativas das evidências? Quais 
foram os pontos, geralmente oriundos de domínios diferentes, que eles 
tiveram de interligar para chegar a uma resposta plausível? Em que medida 
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a resposta é mesmo plausível? Convêm aplicá-la na prática, ou devemos 
esperar e ver? Hoje, a cultura midiática não oferece espaço suficiente para 
explicações sutis ou longas. Nós dois tivemos de insistir com âncoras de 
tv, durante entrevistas e debates, para expor todo o nosso raciocínio, que 
não raro era editado, com cortes; por isso, compreendemos por que os 
economistas acadêmicos geralmente resistem em expor suas opiniões. É 
preciso muito esforço para ser ouvido com atenção e interesse, e sempre 
há o risco de parecer incompleto, ou de que as palavras cuidadosamente 
escolhidas sejam manipuladas de modo a terem outro sentido.

Obviamente, há quem fale claro, sem rodeios e evasivas, mas esses 
tendem a ser, com importantes exceções, os que têm opiniões fortes e 
pouca paciência para se dedicar aos melhores trabalhos da economia mo-
derna. Outros, comprometidos demais com alguma ortodoxia para prestar 
atenção em qualquer coisa que destoe dela, repetem velhas ideias como 
um mantra, embora estas há muito tenham sido desmentidas. Outros se 
apresentam apenas para escarnecer da economia convencional, ridicula-
rizando-a, às vezes merecidamente; o que por vezes os leva a relutar em 
expor e defender as melhores pesquisas econômicas da atualidade.

Nossa percepção é a de que a melhor economia costuma ser a menos 
estridente. O mundo já é tão complicado e incerto que quase sempre a 
contribuição mais valiosa que os economistas têm a oferecer não são as 
conclusões a que chegaram, mas sim o caminho que seguiram para al-
cançá-las — os fatos de que tinham conhecimento, a maneira como os in-
terpretaram, o processo dedutivo que percorreram, as fontes de incerteza 
remanescentes. Isso está ligado ao fato de economistas não serem cientistas 
no sentido estrito da palavra, como os físicos, e geralmente terem poucas 
certezas absolutas para compartilhar. Quem quer que tenha assistido na 
tv à série cômica The Big Bang Theory sabe que os físicos menosprezam os 
engenheiros. Os físicos desenvolvem raciocínios profundos, enquanto os 
engenheiros mexem com os materiais e tentam dar forma às ideias com-
plexas dos físicos; ou pelo menos é assim que a série apresenta a realidade. 
Se algum dia houvesse uma série de tv que zombasse dos economistas, 
acho que ficaríamos vários degraus abaixo dos engenheiros, ou pelo menos 
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do tipo de engenheiros que constroem foguetes. Ao contrário dos enge-
nheiros (ou pelo menos os de The Big Bang Theory), não contamos com um 
físico que defina exatamente o necessário para que um foguete escape da 
força de gravidade da Terra. Os economistas são mais como encanado-
res; resolvemos problemas com uma combinação de intuição baseada em 
ciência, alguma adivinhação ajudada pela experiência e uma alta dose de 
pura tentativa e erro.

Em consequência, os economistas muitas vezes compreendem as coi-
sas de forma equivocada. E, sem dúvida, o faremos muitas vezes neste livro. 
Não só quanto às taxas de crescimento, em grande medida um exercício 
infrutífero, mas também em questões mais específicas, tipo quanto os im-
postos sobre o carbono ajudam a atenuar a mudança climática, como um 
aumento acentuado das alíquotas tributárias afetaria a remuneração dos 
ceos, ou o que a renda básica universal faria com a estrutura do emprego. 
Os economistas, porém, não são os únicos a cometer equívocos. Todo 
mundo erra. O perigoso não é se equivocar, mas apaixonar-se de tal forma 
pelas próprias opiniões a ponto de não admitir a interferência dos fatos. 
Para progredir, precisamos constantemente voltar aos fatos, reconhecer 
nossos erros e avançar.

Além do mais, há muita economia de boa qualidade por aí. A boa 
economia começa com fatos incômodos, faz algumas conjecturas com 
base no que já conhecemos do comportamento humano e em teorias que 
aparentemente funcionam, usa dados para testar essas conjecturas, refina 
(ou altera radicalmente) a forma de atacar o problema com base no novo 
conjunto de fatos e, por fim, com alguma sorte, chega a uma solução. 
Nesse sentido, o nosso trabalho é muito semelhante à pesquisa médica. O 
maravilhoso livro de Siddhartha Mukherjee sobre a luta contra o câncer, 
O imperador de todos os males, conta uma história de combinação entre con-
jecturas inspiradas e experimentos cuidadosos, além de sucessivas rodadas 
de refinamento, até um novo medicamento chegar ao mercado.13 Grande 
parte do trabalho dos economistas é muito semelhante a esse processo de 
lançar novos medicamentos. Como na medicina, nunca estamos certos 
de que chegamos à verdade, só sabemos que temos fé suficiente em uma 
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resposta para agir com base nela, conscientes de que talvez seja necessário 
mudar de opinião mais adiante. Também como na medicina, nosso traba-
lho não para quando concluímos a ciência básica e estabelecemos a ideia 
central: inicia-se, então, o processo de lançar a proposta no mundo real.

Em certo nível, podemos pensar neste livro como um relatório prepa-
rado nas trincheiras onde se desenvolvem esse tipo de pesquisa: o que a 
melhor economia de hoje nos diz sobre as questões fundamentais com que 
se defrontam as nossas sociedades? Descrevemos como os melhores eco-
nomistas da atualidade refletem sobre o mundo; não apenas as conclusões 
a que chegaram, mas também como chegaram lá, o tempo todo tentando 
discernir entre fatos e ilusões, hipóteses ousadas e resultados robustos, o 
que esperamos e o que sabemos.

É importante que, nesse projeto, sejamos orientados por uma noção 
ampla do que os seres humanos desejam e em que consiste a vida boa. Os 
economistas tendem a adotar um conceito de bem-estar geralmente es-
treito demais, alguma versão de renda e consumo material. E, no entanto, 
todos precisamos de muito mais que isso para viver uma vida gratificante: 
o respeito da comunidade, o conforto da família e de amigos, dignidade, 
leveza, prazer. O foco exclusivo na renda não é apenas um atalho conve-
niente. É uma visão distorcida que, muitas vezes, levou os economistas 
mais inteligentes a caminhos equivocados, formuladores de políticas a 
decisões inadequadas, e muitos de nós a obsessões erradas. É o que con-
vence muita gente de que todo mundo está à espreita, junto à porta, para 
surrupiar nosso emprego bem remunerado. É o que levou a um foco obsti-
nado em restaurar o passado glorioso de crescimento econômico acelerado 
dos países ocidentais. É o que a um só tempo nos deixa profundamente 
desconfiados de quem não tem dinheiro e simplesmente apavorados de 
nos vermos na mesma situação. É também o que faz o trade-off entre cres-
cimento econômico e sobrevivência do planeta parecer tão duro.

Uma conversa melhor deve começar pelo reconhecimento do profundo 
anseio humano por dignidade e convivência social, tratando-o não como 
fator dispersivo, mas como meio mais eficaz de compreendermos uns aos 
outros e de nos libertarmos do que parecem ser oposições incontornáveis. 
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Restabelecer a dignidade humana, recolocando-a em seu lugar central, 
como argumentamos neste livro, desencadeia uma reformulação profunda 
das prioridades econômicas e das maneiras como as sociedades cuidam de 
seus membros, em especial quando em situação de carência.

Dito isto, qualquer que seja o tema que abordemos neste livro, ou tal-
vez em todos os temas aqui abordados, é possível que você chegue a uma 
conclusão diferente da nossa. Esperamos persuadi-lo a concordar conosco 
não de maneira irrefletida, mas pela decisão consciente de adotar alguns de 
nossos métodos e compartilhar um pouco de nossas esperanças e temores 

— e talvez ao fim disso estejamos realmente dialogando.
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2. Fugindo da boca do tubarão

A migração é a grande notícia, grande o bastante para movimentar 
a política de boa parte da Europa e dos Estados Unidos. Entre as hordas 
imaginárias, mas tremendamente impactantes, de migrantes mexicanos 
assassinos do presidente Trump e a retórica xenófoba do partido político 
alemão Alternative für Deutschland, do francês Rassemblement National 
e da turma do Brexit, para não mencionar os partidos dominantes na 
Itália, na Hungria e na Eslováquia, essa talvez seja a questão política mais 
influente nos países mais ricos do mundo. Até políticos dos principais 
partidos europeus estão tendo dificuldade para reconciliar as tradições 
liberais que querem preservar com as ameaças que estão vendo em suas 
praias. O problema é menos visível no mundo em desenvolvimento, mas 
os confrontos envolvendo refugiados zimbabuanos na África do Sul, a crise 
do povo rohingya em Bangladesh e o projeto de lei da cidadania em Assam, 
na Índia, foram igualmente horripilantes para os seus alvos.

Por que o pânico? A fração dos migrantes internacionais na população 
mundial em 2017 era mais ou menos a mesma de 1960 ou de 1990: 3%.1 A 
União Europeia (ue) recebe anualmente em média entre 1,5 milhão e 2,5 
milhões de migrantes vindos do restante do mundo; 2,5 milhões é menos 
de 0,5% da população total do bloco. A maioria desses migrantes é legal, 
pessoas com ofertas de emprego, ou as que chegam para se juntar à família. 
Houve um influxo inusitado de refugiados em 2015 e 2016, mas, em 2018, o 
número de pessoas buscando asilo na ue retornou a 638 mil, e apenas 38% 
dos pedidos foram atendidos.2 Isso representa cerca de um para cada 2500 
residentes da ue. Nada mais. De modo algum uma inundação.

O alarmismo racista, induzido pelo medo da mistura de raças e pelo 
mito da pureza étnica, não tem ouvidos para os fatos. Uma enquete rea-


