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A ciência de cortar o bolo ao meio

'Precisamos de muitos servidores públicos como Draghi" que levou o BCE a dar a resposta adequada à crise no curo foto pedro nunes



A teoria que valeu a Eric
Maskin o Prémio de Ciências
Económicas em memória de
Alfred Nobel (vulgo Nobel da

Economia) em 2007 começa
com a história de uma mãe que
descobriu um truque. Na mesa
de cozinha, a hipotética mãe
engendrou uma maneira de
cortar o bolo ao meio evitando
uma guerra suja entre os dois

filhos, Alice e Bob.
Com esta fábula sobre uma

operação que parece trivial, o

académico norte-americano
inicia todas as suas conferên-
cias e tem prendido audiên-
cias em todo o mundo para,
depois, explicar palavrões do
economês como "desenho de
mecanismos" (que lhe valeu o

Nobel), "propriedade monotó-
nica" e "engenharia inversa da
teoria económica". Em Lisboa,
a história de Alice e Bob en-
cantou João Duque, então pre-
sidente do Instituto Superior
de Economia e Gestão (ISEG),
que, em 2012, lhe atribuiu um
doutoramento honoris causa.
Pensar ao contrário
Maskin esteve de regresso ao
ISEG este mês para uma con-
ferência internacional sobre
teoria dos jogos e, desta vez,
veio explicar como aplica a
sua abordagem vinda da teoria
económica ao terreno político
de eleições em democracias
marcadas por uma polarização
política cada vez mais intensa.
A vitória de Trump é para ele
um case study, em que um mau
sistema eleitoral leva à presi-
dência da maior democracia
do mundo o anfitrião de um
reality show, que nem sequer
recolheu a maioria no voto po-
pular. E o labirinto em que se

tornou o 'Brexit' já o levou a
intervir publicamente, no "Fi-
nancial Times", a favor de um
voto por parte dos deputados
britânicos hierarquizando pre-
ferências quanto à saída ou à
permanência na União Euro-
peia. O professor de Economia
e Matemática na Universida-
de de Harvard, nos EUA, foi
buscar este método ao baú da

história, ao marquês de Con-
dorcet, um matemático francês
do século das luzes. A ideia ga-
nha terreno ao nível de grandes
cidades dos EUA impulsionada
pela organização FairVote, de

que Maskin é consultor e en-
tusiasta.

A contribuição original deste
Nobel para a economia parte
do segredo daquela mãe. "O

objetivo é que os dois irmãos fi-

quem amigos e sintam que a di-
visão do bolo foi justa. Como é

que mãe consegue isso?", assim

começa Maskin a entrevista ao

Expresso. A mãe decide pen-
sar ao contrário do que seria
normal. Em vez de ela cortar o

bolo, cria um método melhor,
desenha um 'mecanismo': "Dá
a faca a um dos filhos e diz-lhe

para cortar ao meio, mas de-
pois é o outro que escolhe pri-
meiro a sua metade." Em suma,
Bob, que cortou o bolo, tem o

incentivo de ser rigoroso para
que Alice, que tem o privilégio
de comer primeiro, não açam-
barque uma fatia maior. A mãe

consegue conciliar interesses
individuais contrários.

A teoria do desenho de meca-
nismos que colocou Maskin na
galeria dos ilustres da Econo-
mia é tão simples quanto isso.
Colocou o pensamento econó-
mico a "funcionar ao inverso,
da frente para trás". "É uma
forma de pensar ao contrário.
Parte-se do objetivo pretendido
e desenha-se um mecanismo
para o obter", diz-nos. O se-

gredo é que estes mecanismos
permitem "às sociedades alcan-

çar objetivos sociais comuns
— mesmo que individualmente
cada um de nós tenha os seus

próprios objetivos", prossegue
o académico. Não há nestes
mecanismos criados por Mas-
kin nenhuma fé numa 'mão in-
visível'. O que há são métodos

para lidar com divergências
normais na economia e na so-
ciedade e procurar obter a "oti-
mização" do bem social. Mas-
kin explica porquê. O mundo
real é "imperfeito", os agentes
económicos não são completa-
mente "racionais", as pessoas

cometem erros ou manipulam,
há "informação assimétrica",
ou seja, a informação está dis-

persa ou mesmo "escondida", e

ninguém possui a informação
toda. É, por isso, que é preciso
desenhar mecanismos de po-
líticas públicas que procurem
a otimização, sublinha-nos o

professor de Harvard.

Precisamos de Draghis

Foi o esquecimento daquelas
realidades que levou à última
grande crise financeira iniciada
nos EUA. O principal culpa-
do foi Alan Greenspan, então
presidente da Reserva Federal
dos Estados Unidos, que falava
de "um mundo ideal", quando,
na realidade, os operadores
de mercado tinham incentivos

para prosseguirem objetivos
contrários à estabilidade finan-
ceira, explica Maskin.

Depois, a crise agravou-se na
Europa por causa da "quase re-
ligiosa" defesa da austeridade

por Angela Merkel. O resultado
político desta "crise grave foi a
fragmentação política e a subi-
da dos extremismos, tal como
nos anos 30 do século XX",
sublinha o académico. Face a
este novo quadro político po-
larizado, Maskin advoga siste-
mas eleitorais que permitam a
vitória de soluções moderadas.

Se a crise não se agravou mais
na Europa isso deve-se a um
italiano. "O mecanismo que
Mário Draghi implantou no
Banco Central Europeu (BCE)
permitiu-lhe criar maiorias"
para implementar uma polí-
tica monetária de estímulos,
refere o Nobel, para rematar:
"Precisamos de muitos servi-
dores públicos como Draghi".
Acrescenta que o BCE está em
boas mãos desde a sucessão do
italiano: "Christine Lagarde foi
uma boa líder do Fundo Mone-
tário Internacional."

Soluções fora da caixa
A propriedade monotónica que
Maskin explicou em 1977, em
Paris, com muita matemática
à mistura, pela primeira vez
quando tinha apenas 27 anos —

e que ficou registada nos anais

da ciência económica como
"monotonicidade de Maskin" —

permitiu soluções fora da caixa
em políticas públicas.

O palavrão técnico significa
que, se uma dada opção sur-
ge na lista de preferências de
todos os intervenientes, ela
acaba, no final, por ser a esco-

lhida, pois recolhe a maioria
dos votos, mesmo não sendo
a primeira preferência que re-
colhe mais votos em isolado.
O que permite implementar
uma solução "ótima" no final,
evitando um bloqueio, ou um
mau resultado em termos de
fins sociais.

Esta lógica permitiu ao aca-
démico e a outros economistas

avançar, nomeadamente, com
o desenho de mecanismos para
realizar leilões cada vez mais
usados na concessão de servi-

ços públicos ou na atribuição de
subsídios para fins de política
pública (como, por exemplo,
no campo da descarbonização
da economia). Maskin foi con-
sultor de soluções pioneiras em
Itália no campo dos leilões de
dívida pública e nos incentivos

para reduzir as emissões de car-
bono no Reino Unido. A finali-
zar, diz-nos, que está "otimista
sobre um acordo global de res-

posta à mudança climática".
JORGE NASCIMENTO RODRIGUES

economia@expresso.impresa.pt

Matemático
com paixão
pela música
Eric Maskin, nova-iorquino,
faz 69 anos em dezembro e é

professor de Economia e
Matemática na Universidade
de Harvard, nos EUA. A
carreira como economista
deveu-se a ter casado duas

paixões. A primeira pela
matemática, desde muito
jovem, e a segunda pelas
preocupações sociais. Juntou
dois mundos por vezes de
costas viradas — a economia

pura e dura dos modelos
matemáticos e os fins
sociais. Kenneth Arrow, que
seria o seu orientador de



doutoramento, abriu-lhe o
mundo da economia da

informação, o que o levaria a
uma outra "combinação
irresistível" que permitiria o
salto para a teoria do
desenho dos mecanismos.
Em Paris, com apenas 27

anos, impressionou em 1977
os académicos da Sociedade
de Econometria ao

apresentar "Nash

Equilibrium and Welfare
Optimality", com as ideias

que lhe valeriam o Nobel 30
anos depois. Maskin tem
outra paixão desde a
infância, a música. Ainda

hoje toca piano e clarinete.
Confessa-nos que se sentou
ao piano no dia em que foi
surpreendido com o anúncio
de que tinha ganho o Nobel
da Economia com Leonid
Hurwicz e Roger Myerson.

TOME NOTA

Lisboa capital europeia da
teoria dos jogos
Maskin foi um dos oradores da
11 a edição do Lisbon Meetings
in Game Theory realizada este
mês no Instituto Superior de
Economia e Gestão em Lisboa.
A reunião é considerada a
"maior conferência europeia
em teoria dos jogos", refere

Joana Pais, uma das

organizadoras do evento. Esta

edição contou com 150 sessões

e centenas de conferencistas
vindos de 26 países.

O voto Condorcet

Maskin e outros académicos
desta corrente económica
ressuscitaram a inovação
proposta pelo matemático e

filósofo francês do século XVI II,

o marquês de Condorcet. Ele

propôs um sistema de voto em

que cada um hierarquiza as

suas preferências. Maskin e

Partha Dasgupta, da

Universidade de Cambridge,
no Reino Unido, defenderam

estasolução no "Financial
Times" para o imbróglio do
'Brexit'. No caso dos EUA,
Maskin coseu colega e

inspirador Amartya Sen,
defenderam no "The New York
Times" o sistema de Condorcet

que teria impedido que Donald

Trump ganhasse as primárias
no Partido Republicano e

depois batesse Hilary Clinton,
apesar de o magnata ter
perdido no voto popular éter
tido menos de 50% nos seis

estados que lhe deram a
vitória no final.


