
A miopia coletiva
Falta visão de futuro e um ambiente pró-negócio ao Brasil, que precisa urgente

de educação financeira, diz o especialista em economia comportamental

por Alexsandro Vanin

Os juros existem desde que o ho-
mem nasceu. Os juros monetários,
que incidem sobre o crédito, são ape-
nas um pequeno aspecto de uma am-
pla realidade: "a vida é permeada de
trocas temporais, que fazemos por
comparação de valores, e os juros são
o termo de troca entre presente e fu-
turo", diz Eduardo Giannetti da Fon-
seca, economista e autor do livro "O
valor do amanhã - Ensaio sobre a na-
tureza dos juros" (Companhia das Le-
tras). O conceito se aplica a pessoas
e instituições, inclusive empresas e o
Estado. As escolhas temporais ocor-
rem conforme a paciência e a impul-
sividade de cada um, influenciadas
também pela cultura e fase da vida.

"O Brasil sofre de uma miopia
temporal coletiva", diz Giannetti. Há
uma nítida falta de visão de futuro,
do cidadão aos governos, até mesmo
de empresas, que não se preocupam
com planejamento. O brasileiro dá
muito valor ao presente, esquecendo-
se do amanhã. Não há poupança, e
os mais pobres, justamente aqueles
que menos podem esbanjar, compram
um bem de consumo e acabam pa-
gando por dois, metade só de juros,
sem ao menos se dar conta do des-
perdício. Sinal da falta de educação
financeira da população, um dever do
Estado. Os governos, aliás, deixam
de investir em educação e em outras
medidas que fomentam a geração de
emprego e renda, como o empreen-
dedorismo, e dão preferência a pro-
gramas assistencialistas, que pouco
ou nada fazem para tirar as pessoas
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de situações precárias.
Eduardo Giannetti da Fonseca é

graduado em Economia e Ciências
Sociais pela Universidade de São Pau-
lo (USP) e PhD em economia por
Cambridge, na Inglaterra, onde lecio-
nou de 1984 a 1987. Nos três anos
seguintes deu aulas na FEA/USP e
atualmente é professor do Ibmec São
Paulo, sendo que em 2004 foi eleito
economista do ano pela Ordem dos
Economistas de São Paulo. É autor
dos best-sellers "Auto-engano" e "Fe-
licidade", entre outros livros, sempre
dentro da linha da economia compor-
tamental, ramo empírico dessa ciên-
cia teoricamente complicada.

Empreendedor - O que são os ju-
ros?

Eduardo Giannetti da Fonseca
- A vida é permeada de trocas tem-
porais, que fazemos por comparação
de valores. E os juros são o termo de
troca entre presente e futuro. É o vi-
ver agora e pagar depois, ou poupar
agora e viver depois. Você pode abrir
mão de algo agora, para ter um bene-
fício maior depois. Essa é a posição
credora, e nesse caso, os juros são o
prêmio pela espera. Ou você se com-
promete a fazer um sacrifício no fu-
turo para ter um benefício agora. Esta
é a posição devedora, e nesse caso,
os juros são o preço da impaciência.
Os juros monetários são um caso par-
ticular, na verdade, são um aspecto
dessa realidade mais ampla que é a
relação intertemporal e seus termos
de troca, e são aplicados nos casos
de empréstimos de dinheiro.

Empreendedor - Como se formam
as preferências temporais?

EGF - Uma grande área de pes-
quisa hoje é entender melhor como
se formam as preferências temporais.
Por que algumas pessoas conseguem
esperar para ter benefícios mais à
frente e outras, ao contrário, são ex-
tremamente impacientes e muitas ve-

zes metem os pés pelas mãos, assu-
mindo compromissos que não terão
condições de honrar no futuro? As
preferências temporais, além de ter
influência cultural, são reflexos da pa-
ciência e impulsividade de cada indi-
víduo e variam a cada etapa da vida,
conforme a percepção diferenciada de
tempo. Na juventude há a explosão
da impulsividade, enquanto na matu-
ridade há um equilíbrio de forças,
devido a uma visão mais clara dos li-

Enquanto não temos
o dinheiro com
que contamos,
fazemos planos
de investimento
e consumo, mas

quando o recebemos
gastamos

rapidamente

mites temporais e da questão de ter
dependentes. O grande paradoxo, no
entanto, é que a juventude é a época
das grandes decisões temporais de
longo prazo, como a escolha da pro-
fissão. E a maturidade é a época de
se fazer poupança.

O cérebro humano vive numa
competição de forças. O sistema lím-
bico luta pelos prazeres imediatos e
toma decisões emocionais e o córtex
pró-frontal busca estabilidade e toma
decisões racionais. Na economia ocor-
re o mesmo. Enquanto não temos o
dinheiro com que contamos, fazemos

planos de investimento e consumo,
mas quando o recebemos gastamos
rapidamente. Somos ótimos poupado-
res do dinheiro que ainda não ganha-
mos. Nos Estados Unidos, uma pes-
quisa apontou que 76% das pessoas
preferem descontos automáticos na
folha de pagamento ou conta bancária
para montar uma poupança, pois de
outra forma gastariam esse dinheiro.

Um estudo chamado Gratificação
Postergada, realizado com crianças de
4 a 12 anos, levanta uma possibilida-
de: quem tem mais paciência tem
mais sucesso na vida. Um adulto en-
tra com uma criança em uma sala e
mostra que de um lado há um choco-
late, e do outro duas unidades do
mesmo chocolate. Ele faz então a se-
guinte proposta: vou deixar você aqui,
e você pode me chamar a qualquer
hora, tocando essa sineta, e eu lhe
darei o chocolate. Mas se você
agüentar até eu retornar, ganhará dois
chocolates. Nenhuma criança de 4
anos aguardou o retorno, e 60% das
crianças com 12 anos resistiram os
20 minutos do teste. Os menores ti-
veram um acompanhamento posterior,
e foi verificado que, aqueles que
agüentaram mais tempo, tiveram me-
lhores desempenhos na escola e no
trabalho e se envolveram menos em
problemas sociais e drogas.

Empreendedor - As pessoas po-
dem ser divididas em perfis, con-
forme seu comportamento e cos-
tumes de poupança e compras?

EGF - Existem quatro tipos de
poupadores: os planejadores, 26%
da população que consegue manter
poupança; os batalhadores, 21% da
população que está sempre recome-
çando a poupança, sabe de sua im-
portância, mas não consegue man-
tê-la; os negadores, 20% da popu-
lação que não se preocupa em pou-
par; e os impulsivos, 33% da popu-
lação que sente euforia por comprar
e vive endividada.
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Empreendedor - Qual é o perigo
em privilegiar o presente, o vi-
ver o hoje sem se importar com
o amanhã?

Estamos em constante formação.
É preciso entender que em alguns
momentos da vida alguns sacrifícios
a curto prazo se justificam para ob-
ter benefícios no futuro. Aceitar uma
queda de padrão de vida temporária,
ao largar uma atividade que lhe dê
renda para estudar, ou utilizar recur-
sos para abrir uma empresa, faz todo
sentido se o resultado é um salto pro-
fissional. É importante lembrar que
não estamos mais lidando com um ci-
clo médio de vida de 50, 60 anos.
Estamos falando em 70, 80 anos, em
breve 90 anos, o que requer uma dose
de cuidado muito maior do que an-
tes, quando a vida era mais curta.

A dose de cuidado com o amanhã
precisa ser maior devido ao aumento
da expectativa de vida. E tem o as-
pecto financeiro disso. Em 2020 se-
rão mais de l bilhão de pessoas com
mais de 60 anos no mundo, contin-
gente maior do que toda a população
mundial em 1820. Os valores da cul-
tura deixarão de ser da juventude,
como tem sido até hoje, e serão valo-
res de uma população muito mais
madura. Essa supervalorização da
condição jovem que vivemos está com
os dias contados. E isso traz muitas
implicações para a educação e para a
formação da sociedade. É preciso de-
senvolver algum talento, alguma com-
petência, algo que lhe dê prazer, sen-
tido para vida, senão a velhice pode
ser um grande fardo.

Empreendedor - Como o brasilei-
ro se comporta em relação as suas
escolhas temporais?

EGF - O Brasil sofre de uma mio-
pia temporal coletiva. Privilegia-se o
aqui e agora e não se valoriza o ama-
nhã. Por isso pagamos um preço ex-
tremamente elevado no futuro, por an-
tecipar recursos. E isso ocorre em
todos os níveis, do indivíduo ao Es-

0 varejo e os bancos
brasileiros deitam e
rolam em cima da

população de baixa
renda, porque ela é

imediatista

tado. O descaso secular com a edu-
cação é um exemplo disso, assim
como a destruição irrefletida de nos-
sos recursos ambientais, o desmata-
mento, a poluição. A Previdência ne-
cessita de reformas drásticas, pois
somos um país ainda jovem e com
gastos previdenciários de um país
idoso. O déficit supera o custo de
educar 37 milhões de crianças.

Outro aspecto causa espanto em
economistas de todo o mundo: aque-
les que menos podem esbanjar hoje,
aqui no Brasil, compram uma gela-
deira e pagam duas, uma delas de ju-

ros, e a grande maioria nem se dá
conta dessa extravagância. O varejo
e os bancos brasileiros deitam e ro-
lam em cima da população de baixa
renda, porque ela é imediatista, não
tem paciência. Mas ela não sabe fa-
zer contas porque não teve educa-
ção financeira, só vê se a parcela
mensal cabe ou não no salário. Isso
é intolerável. A primeira coisa a se
fazer é de ordem legal: não pode ter
preço à vista igual a preço a prazo,
não existe isso em lugar algum do
mundo, como existe então no Bra-
sil, onde os juros são o que são? Os
vendedores não apresentam clara-
mente a diferença do que é pagar à
vista ou pagar em 12 ou 24 vezes.
Tecnicamente isso não pode ser
igual, eles estão embutindo os juros
no preço a vista e estão mais inte-
ressados em vender o crédito do que
o produto. Uma medida legal seria
tremendamente pedagógica. O míni-
mo que o consumidor deveria exigir
é o direito de saber quanto é o preço
à vista e a diferença em comprar à
vista poupando antes e comprar a
prazo se endividando. O cadastro de
bons pagadores ajudaria muito tam-
bém, para que ele não precisasse
pagar o custo do inadimplente.

Empreendedor - Que conselho o
senhor daria ao brasileiro?

EGF - Temos que chegar a uma
visão mais equilibrada entre o hoje e
o amanhã, todo exagero tem custos
altos. O Japão, por exemplo, sofre de
hipermetropia temporal. Os idosos re-
ceberam certa vez bônus de consu-
mo, para aquecer a economia, mas
guardaram os papéis como medida de
segurança econômica. Não há como
mudar rapidamente a formação de
preferências intertemporais coletivas,
mas medidas de curto prazo fazem
diferença ao longo do tempo. Educa-
ção fundamental de qualidade, por
exemplo, seria muito positivo para que
as pessoas planejassem melhor sua
passagem pela vida.
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Empreendedor - O senhor é um
crítico feroz de programas assis-
tenciais, como o Bolsa Família, por
que isso não incentiva uma mu-
dança de vida, não traz oportuni-
dades de crescimento. O empre-
endedorismo, pelo contrário, mos-
tra-se uma excelente forma de ge-
ração de emprego e renda, mas a
falta de uma política favorável ao
mesmo é clara. O que é preciso
mudar na economia e em outras
esferas para estimular o empre-
endedorismo?

EGF - O Brasil é um país com
forte vocação empreendedora. Nós
temos um povo com bom espírito
empreendedor, isso é demonstrado
em várias pesquisas. O que nos fal-
ta é um ambiente de negócios que
permita que essa vocação floresça e
desabroche. O sistema tributário é
muito complicado. O mercado de
trabalho é proibitivamente caro para
o pequeno empreendedor contratar,
o que acaba empurrando nosso em-
preendedorismo para a informalida-
de e condena as empresas a serem
pequenas, porque elas não têm cré-
dito, não podem aparecer e não po-
dem aumentar a produtividade. Pre-
cisamos melhorar urgentemente no
Brasil o arcabouço de regras do jogo
da economia, começando com uma
corajosa reforma trabalhista, simpli-
ficando muito a legislação, reduzin-
do encargos e o risco contratual, e
concretizando uma reforma tributá-
ria para tornar o sistema muito mais
limpo e transparente.

Empreendedor - A política de con-
trole da inflação, por meio de me-
tas anuais estabelecidas em acor-
do com o FMI, "baseada na varia-
ção da taxa básica de juros, é cada
vez mais questionada por econo-
mistas. O senhor acredita que é
preciso mudar essa tática para
permitir o crescimento da econo-
mia ou discorda dessa corrente?

EGF - Eu defendo o sistema de

O que nos falta é um
ambiente de negócios

que permita
que a vocação

empreendedora
floresça e desabroche

metas, acho que é o melhor para o
Brasil. E nós vamos cumprir a meta
de inflação este ano. Os juros são
muito altos no país não por causa
da inflação, mas porque o Brasil
poupa pouco, tem um setor público
muito desequilibrado, uma dívida
pública muito elevada e a maneira
de reduzir os juros de forma con-
sistente não é tolerando mais infla-
ção, é melhorando as finanças pú-
blicas. A economia brasileira hoje é
um copo metade cheio e metade
vazio. A metade cheia é que os indi-
cadores macroeconômicos de cur-

to prazo são bons, são positivos: a
meta da inflação será cumprida, a
dívida pública não está crescendo,
as contas externas estão superavitá-
rias; e a parte vazia é que estamos
crescendo muito abaixo do que se-
ria necessário e do que os países mais
dinâmicos. Isso é profundamente
desconfortador, países como índia,
China, Coréia do Sul e o Chile apre-
sentam crescimento consistente de
7% a 8% ao ano. A média de cresci-
mento no Governo Lula está dentro
dos padrões verificados ao longo do
Plano Real. E não há risco em voltar
a crescer como desejamos, se forem
feitas mudanças de ambiente insti-
tucional e de finanças públicas.

Empreendedor - Medidas para a
obtenção do superávit primário fa-
zem parte da política econômica
adotada nos últimos governos. Até
que ponto isso é salutar para a eco-
nomia do país, tendo em vista a
escassez de recursos para investi-
mentos em infra-estrutura?

EGF - É preciso aumentar ainda
mais as metas de superávit para re-
duzir mais rapidamente a dívida. O
problema foi que fizemos um ajuste
fiscal muito ruim, com aumento de
arrecadação e aumento dos gastos
públicos. O ajuste fiscal de 99 para
cá implicou numa enorme deteriora-
ção da carga tributária, e é isso que
sufoca o empreendedor brasileiro.

Um fato preocupante no Brasil é
que está desaparecendo a classe mé-
dia das empresas. Ou elas são muito
grandes, conseguem se manter na
economia formal, ou são muito pe-
quenas e acabam descambando para
a informalidade. Eu costumo dizer
que se a Microsoft tivesse surgido no
Brasil ela ainda não teria conseguido
sair da garagem de onde nasceu.
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Fonte: Empreendedor, ano 12, n.141, p. 10-13, jul. 2006.




