


m laboratórios médicos assépticos, como o
Centro de Ciências de Neuroimagem, em Londres, uma revolução econômica é tramada. Separados da ação por vidros grossos,
neuroeconomistas observam a entrada de cobaias humanas em câmaras do tamanho de um automóvel e 32 toneladas de peso.
Normalmente entra-se nessas máquinas para diagnosticar tumores não detectados por tomógrafos convencionais. Neste caso,
voluntários são pagos para participar de jogos que simulam situações de consumo, aplicações financeiras ou poupança. Esse
gigantesco equipamento - adquirido por um punhado de centros de pesquisa espalhados pelo mundo, ao custo de até US$ 4 mi-
lhões - produz o que os neurocientistas chamam de Imagem por Ressonância Magnética Funcional. O aparelho rastreia, com
precisão milimétrica, o cérebro do voluntário, medindo a quantidade de sangue oxigenado nas diferentes áreas que o compõem
e identificando quais delas "acendem", destacando-se em vermelho fogo, quando tomamos decisões de compra ou investimento.

Pesquisadores de mercado já sabiam que, ao provar o mesmíssimo vinho apresentado em garrafas de R$ 20 e de R$
100, consumidores dizem preferir o mais caro. Com auxílio da ressonância magnética, descobriu-se que um gole do vinho
de R$ 100 efetivamente "acende" mais o córtex orbitofrontal (área do cérebro sensível a recompensa e punição) do que o de
R$ 20. Do mesmo modo, usando a neurociência para entender a aversão ao risco, pesquisadores constataram que o medo de
perder dinheiro é um processo químico no cérebro do investidor. Uma experiência conduzida na Alemanha replicou uma
situação de tomada de decisão, pedindo a voluntários monitorados por tomógrafos que escolhessem entre fundos de inves-
timento domésticos e estrangeiros. O teste revelou níveis de
atividade significativamente mais altos nas áreas do cérebro
identificadas com o medo de prejuízos quando os participan-
tes analisavam fundos com ativos fora da Alemanha - mes-
mo que eles não fossem intrinsecamente mais arriscados.

A ressonância magnética é uma das ferramentas
importantes da neuroeconomia, uma das ciências multi-
disciplinares que se apresentam como linhas auxiliares do
esforço acadêmico e empresarial para resgatar a economia
do beco sem saída em que se viu metida desde a eclosão da
Crise de 2008. Há técnicas mais complexas (e assustado-
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ras), como a Tomografia com Emissão de Pósitrons, que
exige a injeção de soluções radioativas no cérebro para a
realização de experiências, ou os estudos de pacientes com
lesões cerebrais. A finalidade, no entanto, é a mesma. En-
tender, de verdade, como funciona o cérebro econômico de
homens e mulheres de carne e osso - e livrá-los das abstra-
ções grosseiras que os transformaram em máquinas obs-
tinadamente racionais de tomar decisões. Economistas de
boa-fé agora admitem que simplificaram demais as coisas
e construíram teorias sobre os mercados tratando consu-
midores e investidores como caixas-pretas. Seus colegas
nos laboratórios de neurociência se oferecem para abri-las.

"Pensar sobre como o cérebro implementa decisões
econômicas, comparado a pensar sobre escolhas resultan-
tes de preferências e crenças, é como trocar a TV em preto
e branco por uma em cores", compara Colin Camerer, um
dos pioneiros da neuroeconomia. A imagem resultan-
te não é bonita como a do homo economicus, ser mitológico
que habita os livros-texto de economia e foi debochada-
mente descrito pelo economista comportamental Richard
Thaler como capaz de "pensar como Albert Einstein, ar-
mazenar tanta memória quanto o Big Blue da IBM e ter a
força de vontade de Mahatma Gandhi". Na TV em cores
da neuroeconomia, fica claro que o tal homem econômico
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não existe, é fruto da imaginação pouco fértil dos econo-
mistas ortodoxos. Com seu cérebro escaneado, homens e
mulheres surgem emocionais, contraditórios, medrosos
- em suma, humanos. E sobre essa gente de verdade que
um grupo de pensadores originais se propõe a mergulhar.

Tido por muitos como o pai da economia compor-
tamental, Thaler acredita que a crise que abalou as finan-
ças globais terá impacto profundo na forma de pensar
dos economistas. Aos 64 anos, ele diz que, ao longo de sua
carreira, nunca havia visto seus colegas tão envolvidos
com uma crise econômica contemporânea. "Economis-
tas raramente falam de economia no almoço ou no café.
Agora é tudo o que eles discutem", disse a Época NEGÓ-
CIOS, de sua casa, em Chicago. Para Thaler, a Crise de
2008 será "um ponto de inflexão para a teoria econômi-
ca, como foi a Grande Depressão na primeira metade do
século passado". Segundo ele, os economistas levaram
muito tempo para entender o significado da Crise de 1929,

mas ela alterou - e, em alguns casos, enterrou - teorias
econômicas amplamente aceitas nas décadas anteriores.
Thaler entende que o mesmo pode acontecer agora, em-
bora acredite que esse será um processo longo e tortuoso.
"Ainda estaremos estudando esta crise daqui a 30 anos."

Se a sociedade culpa os banqueiros por tudo o que
aconteceu de meados de 2007 para cá, há na academia quem
aponte dedos acusadores para teóricos do pensamento
econômico. 'A profissão de economista deve ficar com mui-
to da culpa pela crise. Se for para se tornar útil de novo, ela
deve passar por uma revolução intelectual - tornando-se
ao mesmo tempo mais ampla e humilde", escreveu Anatole
Kaletsky, comentarista econômico do Times, de Londres. No
mundo todo, intelectuais que passaram os últimos anos de
castigo, acusados de contrariar o senso comum, levantam
a voz para condenar quem os condenou. "A crise fala por si.
As anomalias foram grandes demais", diz o ex-ministro Luiz
Carlos Bresser Pereira. "O mundo está aberto a novas idéias."
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onde eles merecem ficar, agarrando de volta os bônus daqueles que nos meteram
nesta e ensinando as pessoas a navegarem em um mundo com menos certezas." As-
sim começa o incendiário manifesto lançado na web meses atrás por Nassim Nicho-
las Taleb, autor do best-seller A Lógica do Cisne Negro. Estatístico e ensaísta, ex-opera-
dor de mercado, Taleb ganhou reputação com uma obra que gira toda em torno da
idéia de que o mundo, apesar de toda a nossa sensação de previsibilidade, é gover-
nado pelo acaso embutido em poucos mas impactantes eventos inesperados - que
ele apelidou de cisnes negros. No manifesto, ele oferece dez princípios para se enca-
rar o mundo de incertezas que se descortinou com o estouro da bolha do subprime.

Por trás de seu humor negro, há lições tiradas da crise. Veja o terceiro item:
"Nunca se deveria entregar um novo veículo a quem estava dirigindo um ônibus es-
colar com venda nos olhos - e bateu". Ele explica: "O establishment econômico - uni-
versidades, reguladores, bancos centrais, autoridades públicas, várias organizações
de economistas - perdeu sua legitimidade com o fracasso do sistema. É irresponsá-
vel e tolo confiar na habilidade desses especialistas para nos tirar desta confusão".
Outro mandamento é: "Não dê bananas de dinamite a crianças, mesmo que elas
venham com advertência". Traduzindo: "Derivativos complexos precisam ser ba-
nidos porque ninguém os entende, e poucos são racionais o bastante para saber dis-

so". Taleb termina dizendo que a vida
econômica deveria ser "desfinanciali-
zada". "Os cidadãos deveriam sofrer de
ansiedade com seus próprios negócios
- que eles controlam -, e não com seus
investimentos - que não controlam."

O fato de que um perfeito outsider
como Taleb tenha se tornado, de pouco
mais de um ano para cá, uma voz in-
fluente no debate econômico diz menos
sobre a sua capacidade analítica do que
sobre o estado de confusão mental da
economia global neste 2009. Se a orto-
doxia econômica, baseada em agentes
racionais e mercados eficientes [trata-
remos deles adiante] conduziu o planeta
à maior crise desde a Grande Depres-
são, estão todos convidados a sugerir
doutrinas alternativas que recoloquem
o mundo econômico nos eixos. Neuro-
cientistas, físicos, antropólogos e esta-
tísticos aceitaram o desafio de repen-
sar a economia à luz da compreensão
dos processos humanos de tomada de
decisões. Liderados, é justo dizer, por
Daniel Kahneman, um psicólogo is-
raelense que desde os anos 70 investe
contra o delírio que sempre lhe pare-
ceu ser a fantasia do homo economicus.

Ele nasceu em 1934 emTel-Aviv
mais ou menos por acaso. Seus pais
eram judeus lituanos que haviam
emigrado para a França nos anos 20
e foram ao que era então a Palestina
visitar parentes distantes. Não fos-
se por isso, Kahneman teria nasci-
do em Paris, onde sua família vivia
- e continuou vivendo mesmo de-
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pois da invasão nazista, em 1940. Suas primeiras memórias de infância envol-
vem casacos com a estrela de David costurada nas costas, toques de recolher e
soldados da SS nas ruas. Seu pai foi apanhado na primeira detenção em massa de
judeus em Paris, passou seis semanas preso em Drancy e foi libertado por inter-
venção da empresa em que trabalhava, pouco antes de embarcar para um cam-
po de extermínio. Os Kahneman fugiram, então, primeiro para Vichy, depois
para o centro da França e, finalmente, para a Palestina. Daniel se formaria anos
mais tarde na Universidade Hebraica de Jerusalém, em psicologia e matemática.

Sua primeira experiência profissional, no entanto, seria no Exér-
cito de Israel. Primeiro como combatente, depois como psicólogo, até 1956.
Dois anos depois, Kahneman mudou-se para a Califórnia, para estudar em
Berkeley. Começava ali a brilhante carreira acadêmica que o conduziria até
o Prêmio Nobel de Economia de 2002 por seus estudos sobre o peso da con-
dição humana e da irracionalidade nas decisões de consumo e de investi-
mento. Foi Kahneman quem formulou os princípios que indicam como emo-
ções simples, ligadas ao instinto de sobrevivência, explicam anomalias de
mercado como a formação de bolhas financeiras e o estouro delas por meio de
grandes fugas de capital bastante similares aos estouros de boiadas. Tais emo-
ções impedem os investidores de calcularem direito os riscos a que estão expostos.

Não é só o medo. O investidor muitas vezes sofre de excesso de confian-
ça e tende a se achar melhor que a média do mercado. Por outro lado, padece do
que Kahneman batizou de aversão a perdas. Superotimista e sem nenhuma
abertura para ser derrotado, o investidor de carne e osso troca a fria raciona-
lidade dos manuais de economia clássica pelo comportamento de manada.
Compra ações na alta porque acredita que elas continuarão subindo. Mas ao
primeiro sinal de perigo, entra em pânico e se livra dos papéis, com prejuízo.
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economistas. Assim como Nouriel Roubini, o economista da Universidade de Nova York
que ganhou status de celebridade por ter previsto a crise, Taleb é um sujeito agourento
que de mera excentricidade midiática foi promovido a guru. Até os apelidos dados pela

imprensa são parecidos. Roubini ganhou do New York Times a alcunha de Doctor
Doom, algo como Doutor Maldição. Taleb foi chamado pelo britânico Sunday Ti-
mes, que o considera "o pensador mais quente do momento", de "prophet of boom and
doom" (profeta do boom e da maldição). O público que paga US$ 60 mil para ouvi-
lo em sessões privadas varia de operadores de mercado a pesquisadores da Nasa.

Em maio de 2007, antes portanto da crise do subprime, ele expôs suas
idéias em A Lógica do Cisne Negro. No livro, Taleb trata a maioria dos economistas
e quase todos os banqueiros como tipos sub-humanos e perigosos, que vivem
em um mundo de ficção, onde o futuro pode ser controlado por modelos mate-
máticos e sistemas computadorizados de gerenciamento de risco. Com o desca-
labro econômico instalado no planeta, Taleb caiu no gosto do público. Sua edi-
tora já lhe entregou um adiantamento de US$ 4 milhões por seu próximo livro.

Ele é um ET na economia anglo-saxã. Nasceu no Líbano, em 1960, filho
de cristãos ortodoxos gregos, formou-se na escola de negócios Wharton e é ph.D.
pela Universidade de Paris. Foi como operador no mercado de opções, em Wall
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Street, que enriqueceu num dos dias mais dramáticos da história das finanças:
19 de outubro de 1987, a Segunda-Feira Negra, data da maior queda da história da
Bolsa de Nova York. Não previu nada, na ocasião. Mas tinha uma carteira abar-
rotada de opções que apostavam na queda do dólar - e lhe renderam US$ 40 mi-
lhões em poucas horas. Foi seu primeiro cisne negro. Com a vida mais ou menos
ganha, Taleb passou a escrever. Aos poucos, desenvolveu um estilo único, que
mistura insights criativos, nenhuma reverência ao establishment e linguagem
acessível. Como quando sugere que os bancos deveriam ser como restaurantes
nova-iorquinos. Eles abrem e fecham sem que ninguém se preocupe com isso, mas
a indústria da gastronomia segue saudável na cidade, e a comida, cada vez melhor.

Economistas profissionais sérios acham difícil engolir a iconoclastia
verborrágica de Taleb, mas têm pouca defesa contra Kahneman, Thaler e os
neuroeconomistas - a não ser o fato de que as idéias por eles defendidas não
são propriamente novas. "As questões da economia comportamental, cá entre
nós, estão arrombando porta aberta, porque elas já estavam [colocadas] na dis-
cussão dos anos 30", afirma o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, professor da
Unicamp. John Maynard Keynes, o maior economista da primeira metade do
século 20, foi quem formulou a teoria da decisão racional em condições de incer-
teza e procurou mostrar que havia um equívoco em achar que todos os planos
feitos intencionalmente pelos agentes econômicos dão os resultados esperados.

Para Keynes, as pessoas não têm a capacidade de tomar decisões tão infor-
madas e refletidas como parte dos economistas imaginava e, numa certa medida,

ainda imagina. Ele afirmava que parte
da ação humana é motivada pelo que
chamou de "espírito animal" na sua
obra clássica, A Teoria Geraldo Emprego,
do Juro e da Moeda, publicada em 1936.
Esse espírito é definido como "uma
compulsão espontânea a agir em vez
de ficar parado" e não tem nada de
cálculo matemático sobre os benefí-
cios e riscos futuros. "Nossa base de
conhecimento para estimar o retorno
obtido em dez anos com a construção
de uma ferrovia, uma mina de cobre,
uma fábrica de tecido, um medicamen-
to patenteado, um navio ou um edifício
na City de Londres é insuficiente ou
às vezes nenhuma", escreveu Key-
nes. As decisões de fazer esses inves-
timentos, diz ele, só são tomadas por
causa do espírito animal das pessoas.

Robert Shiller, economista de Yale
e autor do best-seller Exuberância Irra-
cional, e o Prêmio Nobel de Economia
George Akerlof, da Universidade da
Califórnia, tomaram emprestada de
Keynes a idéia de "espírito animal" e
lançaram, neste ano, um dos livros-
chave da atual revisão do pensamento
econômico: O Espírito Animal: Como
a Psicologia Humana Impulsiona a Eco-
nomia e a Sua Importância para o Capi-
talismo Global. A obra está chegando
às livrarias brasileiras neste mês de
outubro, pela Editora Elsevier (leia
entrevista com o autor na página 144). "O
grande problema com a macroecono-
mia hoje é que os economistas ainda
não entenderam o que move a econo-
mia. Muitos imaginaram que eram
apenas as mudanças tecnológicas ou
as ações dos Bancos Centrais", escreve-
ram Akerlof e Shiller. "Nós temos uma
convicção de que a psicologia huma-
na é um importante motor da econo-
mia. Algo muito mal compreendido."

REVOLUCIONÁRIO John Maynard
Keynes criou uma nova teoria na
primeira metade do século 20 e
plantou as dúvidas iniciais sobre a
racionalidade das decisões econômicas
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de autocontrole afeta igualmente quem tem problemas com abuso de álcool, cigar-
ro ou empréstimos. "Quase dois terços dos americanos estão acima do peso ou são
obesos. Muitas pessoas nunca conseguem se inscrever nos planos de poupança
para aposentadoria de suas empresas, mesmo quando esses planos são altamente
subsidiados", afirma. Para enfrentar essa inércia negativa, Thaler criou uma dou-
trina chamada paternalismo libertário, cuja regra de ouro é: ofereça orientações
que tenham mais probabilidade de ajudar e menos probabilidade de causar dano.

Seus melhores resultados até hoje foram obtidos na área da previdência.
"O fato de muitas pessoas não estarem poupando para a aposentadoria exacerba
os problemas que o sistema de Previdência Social terá de enfrentar gradualmente",
diz Thaler. "Uma resposta óbvia é mudar a regra predefmida. Do jeito que estão as
coisas agora, a regra predefinida é a não adesão; você precisa se esforçar um pou-
co para entrar em um plano de aposentadoria. "Uma alternativa, portanto, seria
adotar a inscrição automática. Outra, exigir que o trabalhador, na hora da contra-
tação, assinale um "sim" ou "não" em um formulário de participação em um plano.

De novo: nem a escassa racionalidade econômica dos cidadãos, nem o
"espírito animal" são descobertas recentes. Se soam como novidade, é porque
os economistas, entretidos com seus modelos matemáticos intrincados, não
estavam olhando para elas. Neste sentido, a história da "nova economia", que
começa agora a ser contada, é um ensaio sobre a cegueira dos últimos 30 anos.

Um grupo de pensadores radicais americanos, liderado por Robert Atkin-
son, acusa os economistas contemporâneos de viverem presos a dilemas do século
passado. Defensores do que batizaram de economia da inovação, eles reclamam da
incapacidade de seus colegas de levar o debate para além das discussões sobre mo-
eda e emprego, dominantes desde que Adam Smith definiu capital, terra e trabalho
como principais responsáveis pela riqueza das nações. Para Atkinson, esse deba-
te reflete uma realidade que não mais existe. "Na nova economia, o conhecimento
supera significativamente os fatores identificados por Adam Smith", argumenta
Atkinson, presidente da Fundação da Tecnologia da Informação e Inovação, uma
instituição que defende políticas públicas de incentivo a inovações. "O foco da eco-
nomia da inovação é estudar como as sociedades criam novas formas de produção,
produtos e modelos de negócios para expandir a riqueza e a qualidade de vida."

Talvez por isso, pela incapacidade dos economistas de colocarem a ino-
vação no centro de sua pesquisa, é que tantos aventureiros de outras áreas inva-
diram seu território. "Um pequeno mas crescente quadro de cientistas está argu-
mentando que nossa atual crise era na verdade previsível, e que existe tecnologia
para garantir que isso não acontecerá de novo", afirmou o físico e escritor Mark
Buchanan, em um artigo publicado na extinta revista americana Portfolio. "Para
antecipar a próxima crise e encontrar nosso caminho para fora desta, nós talvez
tenhamos de jogar fora o dogma econômico e financeiro e adotar idéias inspiradas
pela física e outras ciências naturais, disciplinas nas quais as noções de sistemas
instáveis e imprevisíveis não são nada novas." O mundo econômico talvez possa
ser melhor compreendido se tratado como, digamos, o tráfego numa grande cidade
ou a atividade sísmica numa área sujeita a terremotos. E isso não é uma metáfora.

Naturalmente, a bisbilhotice de
não economistas provoca reações ne-
gativas na comunidade econômica.
Com a palavra Cláudio Haddad, presi-
dente do Instituto Insper, antigo Ibmec
SP: "Francamente, não acho que tenha
havido nenhuma grande mudança no
pensamento econômico, exceto novas
idéias criativas sobre como lidar com
o risco sistêmico, ainda em elaboração
e maturação. Tem muita gente fazen-
do um bocado de espuma a respeito
da crise, mas a meu ver sem qualquer
substância". Economista de formação,
Haddad reclama da caricaturização
que os "novos economistas" fazem da
velha guarda. "Não é verdade que os
economistas acreditassem que o ser
humano é 100% racional", afirma.
"Os gregos já sabiam o quanto o ser
humano pode ser irracional." Para
ele, a crise não condena a teoria eco-
nômica. Só demonstra que o sistema
financeiro precisa ser regulado. E mes-
mo neste particular, não justifica uma
virada na direção do supercontrole.

A incapacidade dos
economistas de pôr
a inovação no centro
das pesquisas deu
a aventureiros de
outras áreas licença
para bisbilhotar



o liberalismo econômico que sempre defendeu. "Eu sou primeiro um cientista. Penso
que, se é boa economia, você tem de seguir o que ela diz", afirmou ele a Época NEGÓCIOS,
em sua última passagem por São Paulo. "Eu sempre digo que, se tivesse de escolher

entre ter uma grande idéia e apoiar o livre mercado, eu escolheria uma
grande idéia." Becker, porém, discorda dos colegas que estão aprovei-
tando a crise para atacar a idéia de que as pessoas são economicamen-
te racionais. "Meu ponto de vista é que, de modo geral, as pessoas são bem
racionais", diz ele. "Racionalidade significa que as pessoas respondem a in-
centivos de um modo que aumenta seu bem-estar. Aos consumidores do mer-
cado residencial foram oferecidos os incentivos de taxa de juros baixas e pa-
gamentos iniciais [entrada ou sinal] muito pequenos. Era racional aceitá-los."

Ainda que incomode os tradicionalistas, o cruzamento de disciplinas para
desenhar um substituto mais real do finado homo economicus certamente não é
modismo. Kenneth Arrow, Prêmio Nobel de Economia de 1972, é um símbolo do
avanço nessa direção. Responsável por estudos que ajudaram a consolidar a hoje
contestada teoria do equilíbrio geral de preços e a crença de que os mercados se au-
torregulam, Arrow passou a estudar evolução e complexidade nos anos 90. Para
isso, juntou-se, no Instituto Santa Fé, a um grupo de cientistas com predominân-

O Instituto Santa Fe é uma
maravilha do conhecimento
multidisciplinar, criado para

estudar sistemas naturais e sociais

cia de físicos quânticos (pelo menos
dois deles laureados com o Nobel).

Criado em 1984 por George Co-
wan, um dos membros do Projeto
Manhattan, o Instituto Santa Fé é uma
pequena maravilha do conhecimento
sem fronteiras. Seu propósito é assim
definido: "Criar um novo tipo de comu-
nidade de pesquisa científica, enfati-
zando a colaboração multidisciplinar
em busca de compreensão dos temas
comuns que surgem nos sistemas na-
turais, artificiais e sociais". No mesmo
centro, estuda-se física de sistemas
complexos, inovação em sistemas
evolucionários e computação na natu-
reza e na sociedade. Santa Fé encara a
economia como um sistema biológico
complexo. Trata a economia como um
ecossistema. É a radicalização de uma
idéia antiga. Já em 1898, o economista
Thorstein Veblen pontificava que "a
economia, corretamente entendida, é
simplesmente um ramo da biologia".

Toda essa colaboração entre dis-
ciplinas, espera-se, nos permitirá en-
tender com mais rigor questões que
intrigam as ciências sociais há muito
tempo. De como se formam as ideolo-
gias até por que os mercados financei-
ros são instáveis. "Isso quer dizer que
num futuro não muito distante conse-
guiremos estabelecer racionalmente
tendências e previsões econômicas",
afirma o economista Marcos Fernan-
des Gonçalves da Silva, coordenador
do Centro de Estudos dos Processos de
Decisão da Fundação Getulio Vargas.

NA CONTRAMÃO_Apesar de ser um dos
responsáveis por expandir as fronteiras
da economia, o Nobel Gary Becker defende
a ortodoxia: "Somos racionais, sim"
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Robert Shiller foi um dos poucos
economistas a alertar sobre os
perigos do subprime nos Esta-

dos Unidos. Também foi um dos poucos
a criticar colegas de profissão por reza-
ram pela cartilha da teoria econômica
que desembocou na pior crise econômi-
ca mundial dos últimos 70 anos. Talvez
muitos não tenham ouvido o autor de
Exuberância Irracional justamente por
ele ser um crítico do pensamento econômico dominante
há pelo menos duas décadas. Seu mais recente livro - O
Espírito Animal, a ser lançado agora em outubro no Brasil
- parece ter sido escrito para discutir o assunto. No entan-
to, a obra, que trata da irracionalidade econômica, come-
çou a ser produzida há cinco anos. Nesta entrevista, Shil-
ler discorre sobre o que saiu errado, o que precisa mudar
e de seu temor de que as transformações não ocorram.

»>Mudanças Sem fôlego_Provavelmente é
correto dizer que os sinais de recuperação da economia
estão diminuindo o ímpeto de mudanças. Já estamos
voltando a ficar mais complacentes e a dizer que as coi-
sas na economia não eram tão ruins como pensávamos.
É um risco. Um dos fatores que continuam a promover
as mudanças é a raiva que as pessoas sentem em rela-
ção ao que ocorreu, com empresas ricas sendo ajuda-
das pelo governo. Mas, se veremos grandes mudanças
na economia no futuro, vai depender de liderança.

»>Quanto pior, me lhor?_ Já ouvi a idéia de que
uma crise mais profunda seria melhor, porque condu-
ziria a transformações econômicas necessárias. Não sei,
mas nunca iria desejar uma depressão. Não é possível
estabelecer uma ligação direta, porém podemos dizer
que a Grande Depressão de 1930 foi um fator que contri-
buiu para a Segunda Guerra Mundial. Foi a raiva gera-
da pela depressão que levou a outros tipos de conflitos.

»>Revoluções econômicas_Ainda espero
que esta crise vá criar uma revolução no pensamento
econômico. Nas últimas décadas, tivemos uma influên-
cia exagerada da teoria dos mercados eficientes, da teo-

ria que diz que os mercados são mais
espertos que qualquer um. Agora essa
visão não parece tão verdadeira e temos
de repensar tudo. Depois da Crise de 29,
tivemos uma revolução na teoria econô-
mica keynesiana. De certa forma, per-
demos essa revolução e, à medida que
os anos passaram, muitos economistas
voltaram às fórmulas antigas. Eco-
nomia não é como a física, não avança

sempre, e a hipótese dos mercados eficientes foi um dos
grandes erros na história do pensamento econômico.

>>>Mundo complexo_ comportamento humano
é muito complicado e não está bem representado pelos
modelos econômicos. É preciso reformular a teoria eco-
nômica porque ela não acomoda a realidade muito bem.
Essa é uma razão pela qual não vimos a crise chegar.

>»Nova economia_Campos de estudo como a
economia comportamental ou a neuroeconomia estão
aqui para ficar. Mas não sei em que velocidade essas
novas áreas vão evoluir. Acredito também que várias
partes da psicologia, como a cognitiva e a social, vão
se tornar especialmente importantes. Até a sociologia
poderá ter um renascimento. Em alguma medida, os
teóricos econômicos recentes fizeram o mesmo que os
antigos físicos gregos, que apenas sentavam e não fa-
ziam nenhum experimento. Eles deduziam boa parte
da física a partir de suas mentes. Os físicos aprende-
ram que têm de fazer experimentos. Eu espero que isso
esteja gradualmente acontecendo com a economia.

>»Matemática_Nem tudo o que foi desenvolvi-
do pela teoria econômica recente está errado. Acho que
temos melhores ferramentas para lidar com riscos. A
economia matemática e a matemática financeira são
disciplinas úteis, que se desenvolveram muito. Embora
algumas idéias na base dos modelos estejam erradas,
vários deles são úteis. O que não se pode fazer é levá-los
longe demais. Precisamos entender que mesmo os mo-
delos úteis são imperfeitos e não explicam o que acontece
em todos os campos da economia ou do comportamento.



A separação entre as duas disciplinas se deu quando os economistas
mais matemáticos roubaram a cena dos pensadores, digamos, huma-
nistas. Foi uma decisão provocada pela falta de ferramentas para me-
dir felicidade, satisfação e prazer. Cobrava-se jocosamente dos antecesso-
res de Thaller e Kahneman a construção de um "hedonímetro" capaz de
mensurar essas sensações. Sem isso, alegavam seus críticos, não seria possível
dar respeitabilidade à economia como ciência. Ali, na virada do século 19 para
o 20, entravam em cena os economistas chamados até hoje de neoclássicos.

Em economia, a idéia de que os seres humanos são entes racionais que sem-
pre perseguem seu autointeresse pode ser traçada até os escritos pioneiros de Adam
Smith, no século 18. Tornou-se célebre a frase do economista e filósofo, em seu livro
A Riqueza das Nações: "Não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro ou do pa-
deiro que esperamos pelo nosso jantar, mas da consideração deles pelo interesse
próprio". A lenta evolução dessa idéia desaguaria na hipótese das expectativas ra-
cionais, formulada nos anos 70 por dois economistas da Universidade de Chicago,
Robert Lucas e Thomas Sargent. Preconiza que a economia deve ser vista como um
sistema mecânico, regido por leis definidas, imutáveis e universalmente entendi-
das. Na média, as expectativas de todos os agentes do mercado estariam sempre
corretas, já que, supostamente, levam em conta toda a informação disponível.

Essa visão permitiu tornar a economia uma disciplina mais científica e
gerou modelos matemáticos sofisticados para fazer previsões (em teoria preci-
sas) sobre os preços futuros de ativos como ações, moedas, commodities e imó-
veis. Levada a extremos nas décadas seguintes, instalou-se nas finanças e deu
origem à teoria dos mercados eficientes. Ela pressupõe um modelo bem defini-
do de comportamento econômico seguido por todos os participantes do mer-
cado. Mercado esse que, povoado por pessoas racionais e competitivas, seria
sempre o instrumento mais eficiente para estabelecer o melhor valor dos ativos.

O economista Roman Frydman conta que, quando trocou a Polônia pe-
los Estados Unidos, no final dos anos 60, ficou surpreso ao conhecer as teses
econômicas que estavam se consolidando nas universidades do país. "Os ame-
ricanos achavam que era possível criar modelos matemáticos para explicar de
maneira precisa o funcionamento dos mercados", afirma. Curiosamente, se-
gundo Frydman, essa visão mecanicista e a fé na capacidade de prever matema-
ticamente o comportamento da economia tinham grande semelhança com as
hipóteses predominantes nas economias socialistas. A diferença é que o merca-
do fora colocado no lugar do planejamento central. "Por causa da minha experi-
ência na Polônia, eu sabia que não era possível prever como todos os agentes do
mercado tomariam suas decisões, e que criar um modelo tão preciso era im-
possível. Em 1982, escrevi meu primeiro trabalho sobre o assunto e, desde en-
tão, me oponho a essa idéia, mas minha contestação foi amplamente ignorada."

Vingado pela história, Roman Frydman é um dos raros economistas que,
além de críticas, oferece uma teoria alternativa às teses econômicas dominantes.
Ela foi batizada de Economia do Conhecimento Imperfeito e transformada num
livro de mesmo nome, lançado em 2007. Sua visão contraria o que foi senso co-

mum por 30 anos: os mercados são
inerentemente imperfeitos, e as expec-
tativas mudam constantemente, sendo
impossível criar um modelo confiável
para prever comportamentos e preços
futuros. Atenção: Frydman diz que
os mercados não são irracionais. O
ponto é que as grandes flutuações são
parte integrante de como eles funcio-
nam, sendo impossível eliminá-las
ou prevê-las com precisão. O máximo
que se pode fazer, usando a Econo-
mia do Conhecimento Imperfeito, é
identificar quando um preço está se
comportando fora do padrão históri-
co e usar essa informação para bus-
car indicações do que deve acontecer.

Em economia,
a idéia de que os
seres humanos são
entes racionais que
sempre perseguem
seu autointeresse
pode ser traçada
até Adam Smith
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que tanto indivíduos como grupos precisam de mecanismos para revisar constantemente
como suas decisões são tomadas. Ele nunca se conformou com o fato de que companhias
que passam o tempo todo tomando decisões não mantêm um registro delas. Desse modo,
elas não têm como aprender com os próprios erros. Segundo ele, isso não acontece por

acidente, mas simplesmente porque os gestores não querem se ver con-
frontados com equívocos. Kahneman já sugeriu inúmeras vezes, a inú-
meras empresas, que indiquem alguém para manter estatísticas das de-
cisões internamente tomadas. Isso permitiria avaliações periódicas dos
erros, das previsões equivocadas e dos fatos mal interpretados, de modo a tornar
o processo decisório mais racional. Mas nunca viu a sugestão implementada.

Palestrante requisitado, Kahneman tem apresentado a suas platéias
uma idéia que tomou emprestada de seu colega Gary Klein, um psicólogo pes-
quisador do processo de tomada de decisões. Quando um plano estratégico es-
tiver sendo formulado, o gestor deve convocar o grupo de trabalho envolvido
para uma rápida reunião, na qual será apresentado o seguinte cenário: estamos
um ano no futuro, implementamos nosso plano e o resultado foi um completo
desastre. Cada participante deve usar a folha de papel à sua frente para escrever
a história do fracasso. Em seguida, o gestor deve recolher as várias anotações
e lê-las em voz alta. A idéia, claro, é legitimar o dissenso. Sobretudo em organi-
zações de profissionais competitivos, os participantes do exercício vão se esfor-
çar para identificar buracos na estratégia e mostrar o que poderia sair errado.

Uma coisa sobre a qual a economia comportamental não tem muitos insi-
ghts é por que os indivíduos diferem uns dos outros. "Podemos entender que as
pessoas tomam decisões com o coração de modo consistente com modelos econô-
micos. Mas não entendemos por que algumas são realmente racionais e outras
têm vieses emocionais", diz Scott Huettel, professor do Centro de Neurociência
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Cognitiva da Universidade Duke. A
boa notícia é que uma das virtudes da
neuroeconomia é justamente enten-
der as diferenças entre indivíduos.
Compreender, por exemplo, por que
o cérebro de um jovem é diferente do
de outro jovem e ambos são diferentes
do de um adulto mais velho. "Talvez
seja possível criar estratégias para
abordar essas pessoas com base no
que sabemos sobre como elas dife-
rem umas das outras", diz Huettel.
"As empresas vão usar insights da
neurociência para mudar o modo
como atingem seus consumidores."

O consultor de empresas Martin
Lindstrom, especialista em marcas
com clientes como McDonald's e Mi-
crosoft, dedicou um livro (A Lógica
do Consumo - Verdades e Mentiras sobre
porque Compramos, recém-lançado no
Brasil pela editora Nova Fronteira) a
mostrar que as estratégias tradicio-
nais de marketing para atrair o inte-
resse do consumidor e estimulá-lo
a abrir a carteira não são eficazes. O
xis da questão está nas pesquisas de
mercado feitas para saber por que
os consumidores compram certos
produtos, e outros não. Lindstrom
(leia entrevista à página 150) usa a
neurociência para demonstrar que,
mesmo sem mentir, não dizemos
toda a verdade nessas pesquisas, já
que o processo de decisão envolve
menos racionalidade do que pen-
sávamos. A alternativa estaria no
que ele chama de neuromarketing.

O INTRUSO_Psicólogo,Daniel Kahneman
ganhou o Prêmio Nobel de Economia por
mostrar a relação entre as emoções e as
decisões de consumo e de investimentos



Você pode até argumentar, de bate-pronto, que o conceito cheira a conver-
sa de marqueteiro. Mas as experiências relatadas no livro são fascinantes. Para
testar sua hipótese sobre a relação entre fé, religião e marcas, Lindstrom partiu
de um estudo feito em 2006 por dois neurocientistas da Universidade de Mon-
treal, com freiras da ordem das carmelitas enclausuradas. Quinze irmãs, com
idades entre 23 e 64 anos, foram submetidas a testes numa daquelas gigantescas
máquinas de ressonância magnética funcional. O exame não revelou a existência
de nenhuma região específica do cérebro que se ativa quando provocada por pen-
samentos religiosos. Mas provou que, pelo menos entre pessoas devotas, existem
padrões diferentes de atividade cerebral durante pensamentos espirituais e pen-
samentos sobre seres humanos. Lindstrom viu nessa constatação uma explica-
ção para o sucesso de empresas como a Holy Land Earth, que importam "terra
santa" de países como Israel e a Irlanda. Há também um mercado de água-benta.

"Se as pessoas estão dispostas a pagar grandes ou pequenas somas por
algumas coisas - como terra e água - que acreditam ter significado religioso ou
espiritual, então é claro que espiritualidade e branding estão indissociavelmen-
te ligados", escreveu Lindstrom. Faltava provar essa ligação cientificamente
- tarefa novamente cumprida com um estudo de imagens cerebrais. O objetivo
era examinar a força de marcas icônicas, como Ferrari, Guinness e Harley-Da-
vidson. De uma escala de l a 10, a maioria dos 65 participantes classificou a pró-
pria espiritualidade entre 7 e 10 antes de entrar no aparelho de ressonância mag-
nética funcional do centro londrino de neuroimagem. Lá dentro, todos foram
expostos a imagens comerciais e religiosas, alternadamente. Um cartão Ameri-
can Express e as contas de um rosário, um iPod e o papa, Madre Tereza e o logo
da Microsoft. O resultado? No caso de marcas fortes, os padrões de atividade ce-
rebral são exatamente os mesmos. Marcas fracas não provocam o mesmo efeito.

Daniel Kahneman,
Nobel de Economia,

a empresas
que contratam
seus serviços de
consultor que
tanto os indivíduos
como os grupos
precisam criar
mecanismos
para revisar com
regularidade sua
tomada de decisões

NO P O D E R _ E c o n o m i s t a
comportamental, Cass Sunstei
levou para o governo Obama
novas idéias sobre regulamentação

as metas de inflação teria como resultado um enorme estrago na credibi-
lidade que os bancos centrais levaram décadas para estabelecer. É, por-
tanto, altamente improvável", afirmou a revista britânica The Economist.

Isso não quer dizer que nada mudará. Pelo menos um economista com-
portamental tem função importante no governo Obama. Cass Sunstein, coautor
de Nudge, trabalha na Casa Branca, encarregado dos projetos de regulamentação
do governo - incluindo a financeira. Está claro, portanto, que a cúpula do execu-
tivo americano será influenciada pela economia comportamental. Um exemplo
simples de política pública dá uma idéia do que significa não assumir racionalida-
de e tentar criar iniciativas para ajudar as pessoas a tomarem decisões boas para
elas, sem abrir mão de sua liberdade. A maioria dos americanos não economiza o
suficiente. A reação-padrão desses indivíduos é dizer: "Eu não poupo o suficien-
te agora, mas vou começar a poupar mais no ano que vem". Mas o "ano que vem"
nunca chega. Richard Thaler, o parceiro de Sunstein, inventou um procedimento
para incentivar as pessoas a poupar mais, chamado "Economize mais amanhã".
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» Colin Camerer
QUEM É_Professor de finanças comportamen-
tais do Instituto de Tecnologia da Califórnia,
Camerer formou-se na Universidade Johns
Hopkins, fez MBA em finanças na Universida-
de de Chicago e é ph.D. em teoria da decisão
comportamental. Já lecionou nas escolas de
negócio Kellogg e Wharton. COMO É CONHE-
CIDO_0 pioneiro da neuroeconomia. O QUE
ESCREVEU_É autor de Behavíoral Game The-
ory ("Teoria dos jogos comportamentais"),

»Daniel Kahneman
QUEM É_Psícólogo israelense, foi pioneiro ao
explicar de que modo emoções como medo,
aversão a perdas e excesso de confiança redu-
zem a racionalidade das escolhas econômicas.
COMO É CONHECIDO_Nobel de Economia por
seus estudos sobre o peso da racionalidade li-
mitada nas decisões de consumo e investimen-
to. O QUE ESCREVEU_É coautor, com Amos
Tversky, de uma série de artigos, publicados nos
anos 70, sobre tomada de decisões, que abriram
caminho para a economia comportamental.

»Nassim NicholasTaleb
QUEM É_Estatístico e ensaista, ex-operador
de mercado financeiro, Taleb nasceu no Líba-
no, estudou nos EUA (Wharton) e na França
(Universidade de Paris), antes de ficar rico no
dia do crash da Bolsa de Nova York, em 1987.
COMO É CONHECIDO_"Profeta da im-
previsibilidade", um catastrofista de plan-
tão que hoje é ouvido por empresas do
mundo todo. O QUE ESCREVEU_É autor
do best-seller A Lógica do Cisne Negro.

»RichardThaler
QUEM É_Nascido em 1945, é pioneiro das
finanças comportamentais e leciona na Uni-
versidade de Chicago. Elaborou a teoria do
paternalismo libertário, que incentiva gover-
nos a criarem mecanismos que incentivem
os cidadãos, por exemplo, a poupar e cuidar

da saúde. COMO É CONHECIDO_Fez par-
te do time de consultores de Austan Gools-
bee, principal assessor econômico de Barack
Obama na campanha presidencial. O QUE
ESCREVEU_É coautor, com Cass Sunstein,
de Nudge: O Empurrão para a Escolha Certa.

»Robert Atkinson
QUEM É_Presidente da Fundação da Tec-
nologia da Informação e Inovação, ONG que
defende políticas de incentivo à inovação.
COMO É CONHECIDO_Lídera um grupo ra-
dical que acusa os economistas de viverem
presos a dilemas do passado e defende a Eco-
nomia da Inovação. O QUE ESCREVEUJ7?e
Past and Future ofAmeríca's Economy: Long
Waves of Innovation That Power Cycles of
Growth ("Passado e futuro da economia
americana: longas ondas de inovação que
impulsionam os ciclos de crescimento").

»Robert Shiller
QUEM É_Professor deYale,foi nomeado um dos
100 economistas mais influentes do mundo.
Publicou em 1981 um estudo que é considerado
uma das primeiras investidas contra o modelo
de mercados eficientes. COMO É CONHECIDO_
Pioneiro na transposição para o mercado finan-
ceiro das idéias da economia comportamental.
O QUE ESCREVEU_É autor do best-seller Exube-
rância Irracional e coautor, com George Akerlof,
de O Espírito Animal, a ser lançado em outubro.

»Roman Frydman
QUEM É_Economista polonês, radicou-se
nos EUA nos anos 60. Ficou surpreso ao ver
o quanto o "fundamentalismo de mercado"
americano se parecia com o determinismo
socialista. COMO É CONHECIDO_Criador
de uma teoria alternativa às teses econô-
micas dominantes batizada de Economia
do Conhecimento Imperfeito. O QUE ES-
CREVEU_É autor de Imperfect Knowledge
Economics, livro-teoria lançado em 2007.



Nos Estados Unidos - como tam-
bém em muitas empresas brasileiras
-, empregadores oferecem meca-
nismos de investimento para seus
empregados. Tipicamente, quando
o funcionário faz uma contribuição
para o plano de previdência, a em-
presa a iguala, dobrando o valor in-
vestido. É um estímulo para aportes
crescentes, mas a maioria das pessoas
nunca toma a iniciativa de aumentá-
los. Pelo sistema de Thaler, quando o
empregado busca aconselhamento
financeiro na companhia, ouve algo
inesperado: "Você não precisa come-
çar a poupar mais já. Não precisa fa-
zer nada agora, exceto concordar com
um plano segundo o qual só haverá
um incremento no valor da contribui-
ção mensal quando você tiver um au-
mento de salário. Mas quando seu sa-
lário aumentar, sua taxa de poupança
será elevada automaticamente, a me-
nos que você peça para não fazê-lo".

Já há alguns milhões de cidadãos
vivendo nos Estados Unidos com
esse tipo de plano de previdência.
E os efeitos são dramáticos. Um es-
tudo recente mostrou um aumento
na taxa de poupança de 3% para 11%
dos salários das mesmas pessoas.
Politicamente também é perfeito,
porque a idéia de liberdade de deci-
são não é maculada. Ninguém é obri-
gado a entrar num plano como esse.

Não espere mudanças bruscas
nas políticas econômicas

consagradas. Por ora, não há
o que pôr no lugar dos modelos
econométricos. Abandonar as

metas de inflação abalaria
a credibilidade dos BCs

NOVA ECONOMIA?
Se, após todo este passeio pelo debate agora travado
por pensadores de variadas disciplinas, chegamos
à conclusão de que o que há de errado com a teoria
econômica convencional é a idéia de que invariavelmente

fazemos escolhas racionais, então temos um problema. Que cara pode
ter uma "nova economia" baseada em traços psicológicos inconstan-
tes por definição? Que mudanças esperar nos planos teórico e prático?

"Acho que modelos com informação imperfeita, que traba-
lham com racionalidade limitada vão se destacar", afirmou Joseph
Stiglitz, prêmio Nobel de Economia em 2001, a Época NEGÓCIOS
(leia a entrevista na página 156). Professor de teoria econômica na Uni-
versidade Columbia e ex-presidente do Conselho de Assessores
Econômicos da Casa Branca, Stiglitz busca inspiração até na enge-
nharia eletrônica de rede. "Nesses sistemas integrados, qualquer
aumento de força em um ponto pode derrubar todo o sistema. A
matemática que a maioria dos economistas usa nunca poderia acei-
tar esse tipo de evento. Mas quando você olha para a crise atual, vê
que um problema em uma parte do sistema contamina todo ele."

Em termos práticos, é provável que o diagnóstico comece com a
troca do termômetro, índices de confiança do consumidor, como o divul-
gado mensalmente pela Universidade de Michigan, tendem a ganhar
espaço na formulação de políticas econômicas. Não por acaso, este indi-
cador foi idealizado por um psicólogo, George Katona. índices consagra-
dos pelo uso, como os de preços ao consumidor, continuarão relevantes
- mas é provável que não se construam mais modelos rígidos a partir de-
les. Como o regime de metas de inflação, bem conhecido dos brasileiros.

Investidores também terão de ser melhor compreendidos - e me-
lhor informados -pelo mercado financeiro. Isso pressupõe reguladores
mais paternalistas, que entendam que somos propensos a errar, e firmas
de investimento mais transparentes. "Hoje em dia, serviços de assessoria
em assuntos financeiros são oferecidos apenas por pessoas interessadas
em vender produtos financeiros específicos. Corretores de ações e corre-

tores de imóveis são recompensados
por fazer recomendações que nem
sempre são adequadas para as pesso-
as", afirma Robert Shiller. "Minha su-
gestão é que o governo subsidie esse
tipo de serviço, para estimular o nas-
cimento de uma indústria de assesso-
res financeiros que sejam desinteres-

, sados e deem segurança às pessoas."
Este talvez seja o ponto cen-

tral de toda esta discussão. "Nós
agora entendemos que é preciso ter
um papel para o governo", diz Sti-
glitz. "Mas temos de saber que papel
é este." Psicólogos e neurocientis-
tas se apresentam para ajudar.
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