


gamos o papel e, de imediato, nosso
rosto se congela num sorriso amarelo.
Enquanto fingimos gratidão e procura-
mos mentalmente um espaço no fundo
do armário para aquele tricô esquisito,
o presenteador se consola com a idéia
de que, bem, valeu a intenção. E a fa-
mília bebe um gole a mais para relaxar.
Sob os olhos do economista americano
Joel Waldfogel, contudo, essa pequena
comédia doméstica, replicada ad nau-
seam, tem conseqüências nada menos
do que desastrosas. Ele afirma ter des-
vendado o significado econômico de
todos aqueles sorrisos amarelos. "A
cada dezembro, presentes ruins trans-
formam em pó algo em torno de 25 bi-
lhões de dólares ao redor do mundo",
diz. "Isso faz do Natal uma das mais
formidáveis máquinas de destruição de
valor já criadas pela humanidade." Pa-
ra explicar como isso acontece, Wald-
fogel redigiu um inusitado panfleto
antinatalino, batizado com o título in-
traduzível de Scroogenomics. Mas o
subtítulo do livro, por enquanto só lan-
çado nos Estados Unidos, é bem dire-
to: "Por que você não deve comprar
presentes para o fim de ano".

Scroogenomics faz referência a Ebe-
nezer Scrooge. talvez o mais conhecido
entre os muitos personagens antológi-
cos criados pelo escritor inglês Charles
Dickens, Ele é o protagonista de Um
Conto de Natal (uma nova versão da
história, em desenho animado, está em
cartaz nos cinemas brasileiros com a as-
sinatura da Disney) e seu traço funda-
mental de caráter é o pão-durismo. Mas
Scrooge é pior que avaro. Um espírito
ressecado, ele olha os homens com a
mais profunda desconfiança. "Bah! Ta-
peação!" É assim que ele enxerga as
festividades natalinas, que não se im-
portaria em abolir: "Se dependesse de
mim, todo idiota que anda por aí com

um 'feliz Natal' nos lábios seria enter-
rado com uma estaca de azevinho no
coração". Obviamente, o título Scroo-
genomics foi adotado como brincadeira
(e para ecoar Freakonomics, o maior
best-seller do filão recém-criado da
economia popular). Waldfogel não de-
fende a abolição do Natal.

Scroogenomics tampouco é uma
condenação moral ou política do con-
sumismo. A primeira aparece com fre-
qüência no discurso dos líderes reli-
giosos. No ano passado, por exemplo,
o papa Bento XVI saudou a crise fi-

nanceira mundial como oportunidade
para que a humanidade se desvenci-
Ihasse da "praga consumista e mate-
rialista" e reencontrasse os valores es-
pirituais ligados ao Natal. A condena-
ção política pertence ao repertório da
esquerda: aprisionado na jaula do con-
sumo irracional, o trabalhador se es-
queceria de lutar por sua própria cau-
sa, a saber, a superação da sociedade
capitalista. "Minha preocupação não é
com os níveis de gasto e consumo no
Natal, mas com o fato de que gasta-
mos de maneira ineficiente", disse o
autor a VEJA.

A idéia central de Waldfogel tem a
ver com o conceito de valor — que é
diferente do de preço. O valor de um
produto tem algo de subjetivo. Está re-

lacionado à satisfação que ele propor-
ciona. Um gasto é bom para o consu-
midor final quando a satisfação obtida
com o produto excede o preço pago.
Na situação inversa, destrói-se valor.
Embora às vezes a percepção de nos-
sos próprios interesses possa ser turva-
da, de maneira geral, diz Waldfogel.
quando saímos de casa para comprar
uma roupa ou um CD, sabemos esco-
lher direito. Mas. quando outras pes-
soas escolhem por nós, a relação entre
valor e preço fica negativa.

Ao longo de vários anos. Waldfogel
submeteu grupos de alunos a um ques-
tionário sobre o valor que atribuíam a
presentes recebidos no Natal. Fez isso
não só nos Estados Unidos, mas tam-
bém em países como Suécia, Espanha e
Brasil. Finalmente, um número emer-
giu da pesquisa: de maneira consisten-
te, as pessoas davam aos presentes re-
cebidos um valor 18% menor do que o
preço pago. Dito de outra forma: se
fosse comprar a gravata estampada que
titia lhe deu. você pagaria cerca de 80
reais — e não os 100 reais que ela de
fato desembolsou. Waldfogel chegou à
cifra de 25 bilhões de dólares em "va-
lor destruído" ao redor do mundo cal-
culando os gastos natalinos dos trinta
países da OCDE. Chegou a quase 145
bilhões de dólares e aplicou a esse
montante sua regra dos 18%.

Para deter essa "orgia de destrui-
ção", Scroogenomics propõe soluções
nobres, como as doações para caridade
em nome do presenteado, ou pragmáti-
cas, como a disseminação do uso de
vales-presente. "Dar dinheiro seria mais
simples, mas na maioria dos países há
um estigma associado aos presentes em
dinheiro. Em cenas situações, eles são
considerados até mesmo rudes'', diz
Waldfogel. Os vales contornam, em
parte, esse mal-estar - além de dar
maior poder de escolha ao presenteado.
Finalmente, as cartinhas ao Papai Noel
não são uma má idéia. "E com isso es-
pero provar que não sou contra o Na-
tal'', afirma Waldfogel. "Apenas contra
dar os presentes errados." •

GOSTA DE PRESENTES

odo Natal, o constrangimento
se repete em incontáveis lares.
O parente que há muito não ve-
mos nos dá um presente. Ras-
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