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OUTUBRO DE 2020

Economia para jovens

O Prêmio Nobel de Economia

Todo ano, na primeira quinzena do mês de outubro, muita gente espalhada pelo mundo fica na 
expectativa para saber os nomes dos agraciados com o Prêmio Nobel. Este ano não foi diferente, ao 
contrário de muitas outras coisas que tiveram suas rotinas alteradas por conta da pandemia do 
coronavírus.

Você sabe o que é o Prêmio Nobel e qual a sua história?

Este artigo vai focalizar esses aspectos e será dividido em três partes: na primeira, abordará o 
surgimento do Prêmio Nobel; na segunda, a criação do Prêmio Nobel de Economia, muitos anos 
depois das outras categorias; por fim, na terceira, tratará brevemente dos ganhadores do Nobel de 
Economia em 2020.

 1. O Prêmio Nobel

O Nobel é considerado o mais importante prêmio de todos os que são oferecidos em todo o mundo 
e conquistá-lo significa um prestígio enorme para seus ganhadores que passam a ser reconhecidos 
como as figuras mais significativas em suas respectivas áreas no cenário mundial.

O Prêmio Nobel deriva seu nome do cientista e empresário sueco Alfred Nobel, nascido em 1833, 
inventor, entre outras coisas, da dinamite, em 1866, e falecido em 1896. Extremamente curioso e 
com aguçado espírito científico, possuía, por ocasião de sua morte, 355 patentes registradas. 
Riquíssimo e interessado no progresso do conhecimento, Nobel “determinou em seu testamento, 
assinado em 27 de novembro de 1895, que parte considerável de sua fortuna deveria ser usada para 
conceder prêmios aos que mais houvessem contribuído para a humanidade nas áreas de Física, 
Química, Fisiologia ou Medicina, Literatura e Paz” .

Com base no que foi determinado em testamento e concluídas as questões burocráticas referentes 
à operacionalização do Prêmio Nobel, “a primeira premiação ocorreu em 1901 nas áreas de Física, 
Química, Medicina ou Fisiologia e Literatura, todos concedidos na Suécia, e Paz, concedido na 
Noruega. A responsabilidade pela entrega do prêmio fica a cargo da Fundação Nobel, uma entidade 
privada estabelecida em 1900 que, além de administrar a entrega do prêmio, promove diversas 
atividades, como a realização do Simpósio Nobel, nas áreas do prêmio” .

 2.  O Prêmio Nobel de Economia

Como fica claro nesse histórico, não havia um Prêmio Nobel de Economia. Em realidade, com o 
nome de “Prêmio do Banco da Suécia em Ciência Econômica em Memória de Alfred Nobel”, ele foi 
instituído apenas em 1969  pelo Banco Central da Suécia, para celebrar o aniversário de 300 anos da 
sua criação. 
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Apesar de ser promovido independentemente pelo Banco Central da Suécia, a premiação segue à 
risca os processos e critérios dos outros prêmios, que são de responsabilidade da Academia Real de 
Ciências da Suécia e o(s) ganhador(es) recebe(m) a láurea juntamente com os laureados nas outras 
cinco categorias em cerimônia realizada no dia 10 de dezembro, que este ano, em decorrência da 
pandemia, será realizada virtualmente.

Uma diferença em relação a outras premiações que ocorrem pelo mundo é que o Nobel revela 
apenas o nome do vencedor, que não raras vezes recebe a notícia pela imprensa de que ganhou as 10 
milhões de coroas suecas, o equivalente a 1,1 milhão de dólares. 

Vale destacar, adicionalmente, que há uma regra no regulamento do Nobel determinando que a lista 
de indicados seja mantida em sigilo por 50 anos, o que transforma em tarefa quase impossível dar 
um palpite certeiro de quem será o vencedor, ainda que com base nas últimas edições haja sempre 
especulações em torno de alguns nomes.  

 3.  O Nobel de Economia de 2020

No último dia 12 de outubro foram conhecidos os nomes dos dois ganhadores do Nobel de 
Economia, tradicionalmente o último das seis categorias do prêmio a ser anunciado.

Os laureados de 2020 foram os professores Robert Wilson, de 83 anos, e seu ex-orientando, Paul 
Milgrom, de 72 anos, ambos vinculados à Stanford University. O nome de Paul Milgrom, aliás, 
encontrava-se entre os de economistas que figuravam já há algum tempo na relação de possíveis 
ganhadores.

A justificativa do júri da Academia de Ciências da Suécia foi de que os trabalhos de Wilson e 
Milgrom contribuíram para “melhorar a teoria dos leilões e inventar novos formatos de leilões, 
beneficiando vendedores, compradores e contribuintes em todo o mundo”.

Em artigo publicado no Blog Brasil, Economia e Governo do Instituto Fernand Braudel, Maurício 
Bugarin  refere-se à teoria dos leilões da seguinte forma: 

A teoria dos leilões é uma das construções mais coletivas da teoria econômica, tendo recebido a 
contribuição de grande número de pesquisadores de primeiríssimo nível tanto no seu desenvolvimento 
teórico, como nas suas fantásticas aplicações.

A par dessa justificativa do júri, há uma série enorme de argumentos favoráveis à escolha dos 
laureados, que utilizam em suas pesquisas, além da teoria dos leilões, aspectos relacionados a 
diversas outras ramificações consagradas do pensamento econômico, entre as quais a teoria dos 
jogos e a teoria da firma.

Mesmo reconhecendo a relevância de todas essas contribuições, o argumento que provavelmente 
mais torna a escolha do Nobel de Economia deste ano adequado a um contexto fortemente marcado 
por fake news, elevados níveis de corrupção e inúmeros exemplos de malversação de recursos, é o de 
favorecer a lisura e a transparência nos processos de concessão de serviços públicos.

Este fator, aliás, foi antecipado por Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e também membro 
do Instituto Fernand Braudel, que em seu livro O futuro chegou: instituições e desenvolvimento no 
Brasil, publicado em 2005, escreveu:
 

Observa-se também uma crescente introdução do sistema de mercado em transações com órgãos do 
governo. A forma mais conhecida é a dos leilões para a concessão de serviços de telecomunicações e 
energia, que são desenhados de maneira sofisticada, incluindo a utilização de raciocínios estratégicos 
proporcionados pela teoria dos jogos. Em vez de ser feita por burocratas, com todo o seu potencial de 
perdas, distorções e corrupção, a concessão acontece de forma impessoal e competitiva (p. 50).
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