Economia da Felicidade:
de volta à Filosofia,
Sociologia e Psicologia
Fernando Nogueira da Costa
Professor do IE-UNICAMP
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/

hipótese-chave
• O Ensino de Ciência Econômica, depois de sua depuração,
ocorrida ao longo do século XX, afastando-se das Ciências
Humanas e Sociais Afins, na vã tentativa de ganhar status
científico com seu uso da linguagem matemática das Ciências
Exatas, separou-se em Microeconomia e Macroeconomia.
• A microeconomia trata das decisões dos agentes econômicos,
a macroeconomia, da resultante sistêmica dessas diversas
decisões.
• Porém, hoje, necessita reconstituir-se e transitar da
formação de profissionais especialistas para a de generalistas,
retomando a metodologia interdisciplinar inicial.
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Método de Análise Multidisciplinar
• Está sendo retomado o • Áreas distintas da
caráter multidisciplinar
Ciência estão somando
do conhecimento dos
esforços e recursos para
primórdios da Economia
estruturar a área de
Política ao se empenhar
pesquisa destinada a
em conhecer o
cumprir essa tarefa:
comportamento
a Neuroeconomia.
humano na tomada de
decisões econômicas de
comprar, vender ou
investir.
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Modelos de Equilíbrio
• Em vez de incorporar variáveis psicológicas,
institucionais, sociais e ambientais às suas teorias,
a maioria dos economistas prefere trabalhar com
Modelos de Equilíbrio, adotando o paradigma
cartesiano e os métodos da Física newtoniana
na vã tentativa adquirir respeitabilidade científica.
• Com enfoque reducionista e fragmentário,
são modelos mecânicos, baseados em
cadeia de causas-e-efeitos, naturalmente irrealistas.
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Ideal X Real
• Partem da ideia abstrata de mercados livres,
onde compradores e vendedores racionais se encontram
com igual poder de mercado e informação.
• Esses mercados livres, equilibrados pela oferta e
procura, só existem idealmente como contraponto à
realidade.
• Em outras palavras, para verificar como essa realidade
terá de mudar para se adequar ao modelo...
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Sistemas Complexos
• Os fenômenos econômicos, tal como realmente
existem, estão inseridos na sociedade e no ecossistema.
• Estes Sistemas Complexos encontram-se em
contínua evolução dinâmica, dependendo dos
igualmente mutáveis sistemas ecológicos e sociais
em que estão implantados.
• Para entendê-los, os economistas necessitam de
uma estrutura conceitual que expresse essa
capacidade dos agentes, em contínuas interações,
de inovar e de se adaptar a novas situações.
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CAPRA, Fritjof. Ponto de Mutação. 1982.
• “A nova teoria, ou conjunto de modelos, envolverá muito
provavelmente uma abordagem sistêmica que integrará
a Biologia, a Psicologia, a Filosofia Política e muitos outros
ramos do conhecimento humano, em conjunto com a Economia,
formando uma vasta estrutura ecológica. (...)
• Sua abordagem ainda é científica, mas vai muito além da
imagem cartesiana-newtoniana de ciência.
• Sua base empírica inclui, além de dados ecológicos, fatos sociais
e políticos e fenômenos psicológicos, uma referência clara a
valores culturais.
• Partindo dessa base, esses cientistas estarão aptos a construir
modelos dos fenômenos econômicos mais realistas e confiáveis”.

Estrutura da apresentação
Adam Smith
Jeremy Bentham
Thorstein Veblen e John Hobson
Richard Layard
8

Teoria dos Sentimentos Morais
de Adam Smith (1759)
Sentimentos para aprovação do caráter de
uma ação derivam de quatro fontes:
1.simpatia com os motivos do agente;
2.gratidão face ao benefício de suas ações;
3.conduta obediente às regras gerais;
4.ações como parte de um sistema de conduta
que tende a promover a felicidade do indivíduo
ou da sociedade.

Economistas: filósofos e psicólogos
• Nos primórdios da ciência, havia apenas
a Filosofia para tratar dos fenômenos sociais
e do comportamento individual.
• Os primeiros economistas, por terem se formado
no debate filosófico, acabaram sendo
os psicólogos de seu tempo.
• Seu espectro de estudos entendia-se desde
a interpretação do ego e do alter-ego individuais até
a influência da divisão do trabalho no bem-estar coletivo.
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Teoria dos Sentimentos Morais (1759)
de Adam Smith
• Subtítulo: “Ensaio para uma análise dos princípios pelos
quais os homens naturalmente julgam a conduta e o
caráter, primeiro de seus próximos, depois de si mesmos,
(...)”.
• “Os objetos primários de nossas percepções morais
são as ações de outros homens; além disso,
nossos juízos morais sobre nossa própria conduta
são apenas aplicações, sobre nós mesmos, de avaliações
já proferidas a respeito da conduta do nosso próximo”.
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Empatia e felicidade
• Empatia: designa a arte de se colocar no lugar do outro,
por meio da imaginação,
compreendendo seus sentimentos e perspectivas, e
usando essa compreensão para guiar as próprias ações.
• Todo relacionamento, raiz do envolvimento,
vem da sintonia emocional, da capacidade de empatia.
• “Quando não se trata de inveja, nossa tendência a
simpatizar com a alegria é muito maior do que
a tendência a simpatizar com a dor; por isso mesmo,
é mais fácil obter aprovação dos homens na felicidade
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do que na adversidade”.

Carência de reconhecimento
• “É porque os homens estão dispostos a simpatizar
mais completamente com nossa alegria
do que com nossa dor, que
exibimos nossa riqueza e escondemos nossa pobreza”.
• Smith examina a mais profunda motivação pela qual
o homem rico orgulha-se de sua riqueza – e a exibe –
enquanto o homem pobre, ao contrário, envergonha-se
de sua pobreza: sentir que não é notado decepciona
o mais ardente desejo da natureza humana.
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Emulação: sentimento que leva o indivíduo
tentar igualar-se ou superar outro
• Muito homem pobre coloca sua glória em ser julgado rico.
• Para alcançar essa invejada situação,
os candidatos à fortuna abandonam,
com excessiva frequência, as trilhas da virtude.
• “Não é ócio ou prazer, mas sempre honra
de um tipo ou outro, embora seguidamente
uma honra mal compreendida,
o que o homem ambicioso realmente persegue”.
14

Princípios da Moral e da Legislação
de Jeremy Bentham (1789)
A palavra “utilidade” não ressalta
as ideias de prazer e dor com tanta
clareza como o termo “felicidade”.
Tampouco o termo nos leva a considerar
o número dos interesses afetados
para formar a norma em questão:
a do certo e do errado,
a única que pode capacitar-nos a julgar
a retidão da conduta humana.

Princípio da Utilidade de Bentham
• Bentham define: “por Princípio de Utilidade
entende-se aquele princípio que aprova ou desaprova
qualquer ação, segundo a tendência que tem a:
1. aumentar ou a diminuir a felicidade da pessoa
cujo interesse está em jogo, ou,
2. o que é a mesma coisa em outros termos, segundo
a tendência a promover ou comprometer a referida
felicidade”.
• “Digo qualquer ação de um indivíduo particular,
mas também de qualquer ato ou medida de governo”.
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Teoria da Utilidade X Teoria dos Jogos
• Na Teoria da Utilidade, o indivíduo opta, isoladamente,
ignorando o que os outros possam estar fazendo.
• Na Teoria dos Jogos, duas ou mais pessoas tentam
decidir, simultaneamente, cada uma consciente
do que as outras estão fazendo.
• Esta última teoria traz novo sentido à incerteza
ao afirmar que a verdadeira fonte de incerteza
reside nas intenções dos outros.
• Ela trata da previsão do comportamento alheio.
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Escola Institucionalista
Surgiu na transição do século XIX para
o século XX, período de concentração de
capital na economia norte-americana,
representada pelo crescimento das
grandes corporações como forma
empresarial dominante do mercado.

Escola Institucionalista
• Thorstein Bunde Veblen (1857-1929) é considerado
o precursor da Escola Institucionalista, conjuntamente
com John Rogers Commons (1862-1945) e
Weley C. Mitchell (1874-1948).
• Os institucionalistas se opunham à psicologia subjacente
aos postulados da economia liberal clássica e
às explicações neoclássicas,
que pressupunham a natureza humana hedonista.
• Negavam que o comportamento econômico pudesse ser
entendido com a ação racional de indivíduos guiados
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pela disposição de obter prazer e evitar a dor.

Teoria da Classe Ociosa
de Veblen (1899)
• Segundo Veblen, o comportamento humano revelava
tendências definidas que terminavam por configurar
padrão de ação coletiva, que com o tempo tornava-se
uma instituição.
• Instituição era, pois, conjunto de hábitos, costumes e
modos de pensar cristalizados em práticas aceitas e
incorporadas pela comunidade.
• A permanência das instituições expressava
a existência de modos de pensar e agir arraigados
em grupos determinados ou em toda a sociedade.
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Ócio
• O termo “ócio”, na conotação que tem nesse estudo
de Veblen, não implica indolência.
• Significa, simplesmente,
tempo gasto em atividade não produtiva.
• Gasta-se o tempo de modo não produtivo,
primeiramente, por um sentimento da indignidade
do trabalho produtivo e,
em segundo lugar, para demonstrar
a capacidade pecuniária de viver uma vida inativa.
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Processo de habituação com riqueza
• O objetivo da acumulação de riquezas é
sempre a auto classificação do indivíduo
em comparação com o resto da comunidade
no tocante à força pecuniária.
• Entretanto, o indivíduo normal, enquanto tal
comparação lhe é distintamente desfavorável,
vive cronicamente descontente com a própria
situação.
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Instintos humanos
• Pequenas diferenças no código genético resultam em
comportamentos humanos instáveis e imprevisíveis.
• As possibilidades de comportamento diárias são infinitas,
pois ele está sujeito às ações de muitas forças biológicas,
cognitivas e culturais.
• Algumas se anulam, outras se reforçam na mesma direção.
• Possuímos mecanismo adaptativo
ao ambiente natural e social.
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É possível modelar e/ou teorizar?
• É possível ter modelo para predizer comportamento,
desde que há muitos fatores envolvidos?
• Humanos, aparentemente, têm livre arbítrio.
• A explicação de grande parte do comportamento
humano é processo extraordinariamente complexo.
• É produto de muitos fatores diferentes
– instintivos, psicológicos, racionais e emocionais –
e a predição se torna impossível.
• A aleatoriedade, então, é parte intrínseca
de nossas características neurais.
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A Evolução do Capitalismo Moderno:
um Estudo da Produção Mecanizada
de John Atkinson Hobson (1894)
Este subtítulo não revela, a priori, o conteúdo
dessa obra a respeito da origem e natureza
econômica das Finanças modernas,
particularmente, no capítulo X, “O Financista”.

proletariado dos grandes capitalistas
• Hobson compara a massa de investidores individuais
ao “proletariado dos grandes capitalistas”.

• “O investidor comum, isto é, o pequeno capitalista,
precisa alienar o uso de seu capital, da mesma maneira
que o trabalhador precisa transferir o uso de sua
capacidade física de trabalhar a um organizador de
empreendimento de risco, se quiser auferir alguma
vantagem desta”.
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nova oligarquia financeira
• Especular na Bolsa de Valores consiste em
provocar “altas e baixas de preços” alternadamente.
• “Qualquer grupo de financistas,
armados de recursos suficientemente grandes,
pode controlar com firmeza um título,
utilizando-o seja para esfolar o público investidor ingênuo,
com movimentos predeterminados de preços que
o enganam, levando-o a comprar e vender com
prejuízos”.
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Economia da Felicidade
PRECHT, Richard David.
Quem sou eu? E, se sou, quantos sou?
Uma aventura na filosofia.
SP, Ediouro, 2009.
pp. 293-310.

Quem quer ser milionário?
• Um pobre pescador está deitado sob o sol, indolente,
em aprazível praia.
• Um turista vai falar com ele, tentando convencê-lo a ir pescar.
– “Por que?”, quer saber o pescador.
– “Para ganhar mais dinheiro”, responde o turista, calculando
quantas pescarias a mais ele necessitaria para se tornar rico.
– “Para que?”, o pescador quer saber de novo.
– “Para ser tão rico que possa descansar em paz sob o sol”,
explica o turista.
– “Mas é exatamente isso o que estou fazendo agora”,
diz o pescador, espreguiçando-se.
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1% mais rico
Brasil: Trabalhadores em Categorias Educacionais segundo Classes de Renda (2010) - em %
Fração da classe de renda (intervalo de quantis) e fração da categoria educacional
Fração da classe, por categoria educacional Fração da categoria educacional, por classe
0-99%
99-100%
0-100%
0-99%
99-100% Educação %
Total N
Sem educação ou primário incompleto
38,2
5,2
37,9
99,9
0,1
100,0 23.814.711
Primário completo ou secundário incompleto
16,3
3,9
16,2
99,8
0,2
100,0 10.169.446
23,2
%
Secundário completo ou universitário incompleto
30,8
14,1
30,7
99,5
0,5
100,0 19.267.882
Universidade
13,8
62,4
14,3
95,6
4,4
100,0
8.979.706
25%
Administração, negócios e economia
3,5
15,4
3,6
95,7
4,3
100,0
2.274.184
Direito
1,3
12,9
1,4
91,1
8,9
100,0
910.118
Engenharia, computação, produção e arquitetura
1,5
12,2
1,6
92,2
7,8
100,0
982.160
Medicina
0,3
11,1
0,4
71,0
29,0
100,0
241.510
Saúde (exclui medicina)
1,3
2,7
1,3
98,0
2,0
100,0
830.522
Humanidades, psicologia, ciências sociais, serviço social e artes
1,5
2,1
1,5
98,7
1,3
100,0
973.314
Agricultura, veterinária, alimentos, extração e mineração
0,3
1,6
0,3
94,7
5,3
100,0
195.587
Formação de professores e ciências da educação
3,0
1,5
3,0
99,5
0,5
100,0
1.856.458
Matemática, física, estatística e ciências da vida
0,6
1,2
0,6
98,0
2,0
100,0
393.671
Jornalismo e informação
0,2
0,8
0,2
96,5
3,5
100,0
150.568
Serviços pessoais, transporte, proteção ambiental e defesa
0,3
0,8
0,3
96,9
3,1
100,0
171.615
Mestrado – dois anos
0,6
9,3
0,7
87,0
13,0
100,0
451.209
14,4
Doutorado – quatro anos
0,2
5,1
0,3
81,2
18,8
100,0
70.247
%
Total %
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0 62.853.201
Total N
62.224.669 628.531,93 62.853.201 62.224.669 628.531,93 62.853.201
Obs.: Total N significa total de trabalhadores ocupados
Fonte: Censo 2010 - IBGE (elaborado por Marcelo Medeiros e Juliana Castro Galvão - TDIPEA 2080)

9.601.162
com Ensino
Superior
Completo
(15,3%)

Carreiras profissionais:
renda do trabalho e renda do capital

Obs.: na primeira tabela, supõe-se três tipos de profissionais com Ensino Superior,
durante suas carreiras completas (35 anos) com o mesmo aporte nominal (20% da renda
mensal)
nos 420 meses.
Na segunda tabela, mais realista, a cada 10 anos, muda-se de faixa salarial,

Rendimentos reais do capital e do trabalho na
Era Neoliberal
Inflação, Juro Nominal, Juro Real e Salário Real: Renda do Capital X Renda do Trabalho
IPCA
SELIC Juro Real Base Fixa Rend. Médio Salário Real Base Fixa Desemprego
Anos
(% a.a.) (% a.a.) (% a.a.)
100
Real (em R$) (% a.a.)
100
Médio (%)
1995
22,4 41,2
15,4
115
1023
2,71
103
8,4
1996
9,6 23,9
12,5
130
1011
-1,17
102
9,5
1997
5,2 39,9
33,0
173
1003
-0,79
101
10,2
1998
1,7 29,2
27,0
219
932
-7,08
94
11,1
1999
8,9 19,0
9,3
240
921
-1,18
92
12,1
2000
6,0 15,8
9,3
262
899
-2,39
90
11,0
2001
7,7 19,3
10,8
290
831
-7,56
83
11,2
2002
12,5 24,9
11,0
322
831
0,00
83
11,7
r>
Média Anual
9,1 24,6
15,1
931
-1,05
g do autor FNC)
Fonte: IBGE ( SNIPC e Taxa de Desemprego Aberto Regiões Metropolitanas) / BCB (elaboração
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Rendimentos reais do capital e do trabalho na
Era Socialdesenvolvimentista
Inflação, Taxa de Juros Nominal (1), Juro Real (2), e Salário Real: Evolução
Anos
IPCA
SELIC Juro Real Base Fixa Salário Real Base Fixa Desemprego
(% a.a.) (% a.a.) (% a.a.)
100
(% a.a.)
100
Médio (%)
2003
9,3
23,3
12,8
113
-12,6
87
12,3
2004
7,6
16,2
8,0
122
-1,3
86
11,5
2005
5,7
19,0
12,6
137
1,5
88
9,8
2006
3,1
15,1
11,6
153
4,0
91
10,0
2007
4,5
12,0
7,1
164
3,2
94
9,3
2008
5,9
12,5
6,2
174
3,4
97
7,9
2009
4,3
9,9
5,4
184
3,2
100
8,1
2010
5,9
10,0
3,7
190
3,8
104
6,7
2011
6,5
11,8
4,8
199
2,7
107
6,0
2012
5,8
8,5
3,1
206
4,1
111
5,5
2013
5,9
8,2
2,2
210
1,8
113
5,4
2014
6,4
11,0
4,3
219
2,7
116
4,8
2015
9,6
13,6
3,6
227
-2,5
113
6,8
r>g
Média Anual
6,2
13,2
6,6
1,1
Data Base: 15/06/15 - Projeção 2015
(1) Média da Taxa Selic Nominal
(2) Juro Real ex-post: Média da Taxa Selic Nominal deflacionada pelo IPCA
Fonte: Bradesco - DEPEC inclusive projeção de 2015 (elaboração do autor FNC)

Era Neoliberal:
Renda do Capital X Renda do Trabalho
Juro Real

Salário Real
322
262

240

219

290

173
130

115

100
100

103

102

101

94

92

90

83

83

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Era Socialdesenvolvimentista:
Renda do Capital X Renda doTrabalho
Juro Real

100
100

113

87

122

86

137

88

153

91

164

94

174

97

Salário Real

184

100

190

104

199

107

206

111

210

113

219

+16
%
116

227

113

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

17%

Simulações de enriquecimento com dependência de
trajetória do juro neoliberal e juro socialdesenvolvimentista
com r igual a 5% e g igual a 1%, os donos de riqueza só precisam
reinvestir um quinto (20%) do seu rendimento de capital
para garantir que a sua riqueza cresça tão rápida quanto a economia.

Equivalência da taxa do juro média real:
Era Neoliberal (1995-2002): 15,1% aa = 1,2% am
Era Socialdesenvolvimentista (2003-2014): 6,6% aa =
0,5% am

Estoque de Riqueza Financeira

Número de Investidores

> R$ 300.000

644.003

> R$ 700.000

221.194

> R$ 1.000.000

130.861

> R$ 3.000.000

57.705

> R$ 10.000.000

8.842

> R$ 20.000.000

3.902

Tipo

Número de Investidores

Tesouro Direto (cadastrados)

454.126

CBLC (ações)

571.963

Fundos de Pensão Fechados

2.276.000

Fundos de Pensão Abertos

13.400.000

FIFs – Varejo e Varejo Alta Renda

8.940. 787

Depositantes de Poupança

97.984.000

Fonte: Anbima / FGC / Abrapp / Fenaprevi / Bovespa-BMF - 2014

¾ < R$ 1.000
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Happiness economics
• Institutos de economia contemporâneos como
o New Economics Foundation estudam
em que medida o dinheiro traz felicidade e
se os critérios renda e posse realmente servem para medir
a felicidade e o sucesso de cada sociedade.
• Sugerem que os responsáveis pelas políticas públicas
deveriam se inspirar mais uma vez no utilitarismo do filósofo
inglês Jeremy Bentham (1748-1831), que permaneceu fora
de moda por muitas décadas, mas que agora vem sendo
reivindicado pela neurociência moderna.
• Primeiro ensinamento básico: dinheiro, consumo, poder
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e a expectativa de vida longa não trazem felicidade.

Renda da felicidade
• A partir da renda individual anual de cerca de US$ 20 mil
(+/- R$ 5.000 /mês per capita) a felicidade não aumenta na
mesma proporção que a elevação dos rendimentos.
• Embora comprar possa trazer felicidade, por algum (pouco)
tempo, o mesmo não acontece com a posse.
• Se determinados anseios estão satisfeitos,
logo surgirão novos, enquanto nos acostumamos
com rapidez ao que possuímos como algo natural.
• Bom relacionamento e sexo trazem mais alegria de viver
do que, p.ex., dinheiro e propriedades.
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Escala dos “economistas da felicidade”
• Dinheiro e prestígio estão no topo de nosso sistema
pessoal de valores, à frente da família e dos amigos.
• Segundo a escala dos “economistas da felicidade”,
na realidade, o que mais traz felicidade são
os relacionamentos com as outras pessoas, ou seja,
com a família, o parceiro, os filhos e os amigos.
• Depois está o sentimento de fazer algo de útil
e, de acordo com as circunstâncias, i.é,
quando as perdemos, saúde e liberdade.
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Sistema e mentalidade
com orientação materialista
• A maior parte das pessoas no Ocidente rico vive de modo
equivocado em relação aos valores dessa escala, pois priorizam
o dinheiro, fazendo escolhas equivocadas de modo sistemático.
• Sacrificam liberdade e autodeterminação por salário mais alto.
• Compram coisas de que não precisam,
a fim de impressionar gente das quais não gostam,
com dinheiro que não têm.
• “Riqueza” é termo muito relativo: somos tão ricos
quanto nos sentimos, e as pessoas de nosso convívio oferecem,
não raro, o parâmetro para esse sentimento.
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Vício de querer ter tudo
• Quem continuamente almeja mais riqueza e status, comparandose com outros, tem sintomas de comportamento viciado:
a angústia não melhora com maior capacidade de gastar.
• Desejos materiais geram estado contínuo de insatisfação,
do qual não é possível surgir felicidade duradoura.
• Muitas pessoas sem grandes necessidades para viver,
vivem apenas se entediando, i.é, “morrem de tédio”.
• A felicidade pode e deve ser produzida ativamente:
ela não nasce sozinha por “geração espontânea”.
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Produção da felicidade
1. Atividade: falta de ação leva à depressão.
2. Viver em sociedade: vivenciar algo em conjunto
aumenta a experiência de felicidade.
3. Concentração: apreciar o aqui e o agora;
“tornar-se presente”.
4. Expectativas realistas: exigir demais ou de menos
de si mesmo é erro comum.
44

Leon Tolstói: “a felicidade não significa fazer tudo
que se quer, mas querer tudo que se faz”.
5. Pensamentos e sentimentos “certos”:
os que geram prazer e evitam desprazer,
p.ex., evitar comparação: quem compara, perde!
6. Não exagerar na procura pela felicidade:
crises, dificuldades e até duros golpes podem também
ser curativos, levando a melhores reinícios;
não insistir no que “não há o que mudar”.
7. Felicidade pelo trabalho: obriga-nos ser ativos;
é a melhor psicoterapia; quem não trabalha
logo se sente inútil e desmotivado.
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