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PREFÁCIO

A leitura revela traços de personalidade? E se a leitura for plural,
múltipla, diversa em termos de assuntos e ideologia? Expressa falta de
personalidade ou pensamento múltiplo e tolerante com a diversidade?
Necessitamos ter empatia com outras pessoas – e os livros nos permite
isso. Ao nos colocarmos no lugar dos outros imaginamos como eles se sentem
naquela posição. Essa postura é favorável, seja à solidariedade e à
cooperação, seja para fazer negócio com uma proposta boa para ambos: o
comprador e o vendedor.
Cada qual tem suas preferências pessoais, mas se há critérios
subjetivos para avaliar um livro, quando ele entra na memória afetiva e
jamais sai, há também critérios objetivos para fazer uma resenha de um livro.
O método para escrever resenhas, aprendido com um mestre e
transmitido para meus alunos, tem quatro passos:
•

Primeiro, contextualize o livro dentro de algum debate, mostrando qual
é o “estado-da-arte”.

•

Segundo, resuma o dito por o(s) autor(es) em suas próprias palavras,
sem nenhum adjetivo.

•

Terceiro, confronte a segunda parte com a primeira, isto é, mostre o
avanço do autor em relação ao debate.

•

Quarto e último, conclua avaliando o que ele poderia ter avançado e
não o fez. Desse modo, o autor da resenha apresenta sua contribuição
original ao debate. Só!

Ao se aproximar a data do nono aniversário do meu blog pessoal,
surpreendentemente, constatei ter publicado trezentos e trinta artigosresenhas. Ele me incentivou a leitura e o compartilhamento de minhas
impressões a respeito de livros. Estes dividem com a música e o cinema
minhas preferências de lazer. Sim, há tempos descobri o modo profissional de
fazer o que faria de graça (ler) e ainda me pagarem por isso!
Misturo fazer e lazer: gosto de compartilhar tudo apreciado por mim.
Vou aprendendo com a vida – e as leituras – e devolvo à sociedade, isto é,
para quem quiser ler, o aprendido a partir de ensino público gratuito.
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O blog se tornou um grande banco de dados e informações. Uso-o para
organizar aulas e palestras. E, agora, livros. Podem ser úteis para alguém
estudar.
Receio perder a memória... Por isso registro por escrito meus
comentários sobre os livros lidos. Seu compartilhamento é um trabalho de
voluntariado social.
Resolvi fazer coletâneas com as diversas resenhas postadas. Nomeei
“Leituras de Cabeceira” pelo meu hábito de ler sempre antes de dormir.
“Cabeceira” é um substantivo feminino sugestivo de metáforas válidas para o
sentido da coletânea:
1. em sentido lato, lado, parte ou extremidade de algo que corresponde à
cabeça, a frente, a dianteira
2. p.ext. topo, extremidade ou parte mais alta
2.1.extremidade de uma mesa retangular ou oval
2.2.posição ou lugar de maior destaque, junto à mesa de uma refeição ou
reunião, ou o que é ocupado pela(s) pessoa(s) mais importante(s)
3. (1546) parte da cama em que se repousa a cabeça, ao deitar-se
4. travesseiro, almofada para apoiar a cabeça
4.1.p.ext. qualquer outro objeto feito ou us. para apoiar a cabeça durante o
sono
5. parte do local da sepultura correspondente ao lado para o qual está voltada a
cabeça do morto
6. p.ext. lápide colocada, ger. em posição vertical, nesse lugar, contendo
inscrições acerca do defunto
7. início, ou os primeiros itens, de uma lista, rol ou relação
8. arq local no interior de uma igreja, ger. de forma semicircular e mais elevado
que os outros recintos, situado na extremidade da nave principal, onde se
encontra o altar-mor
9. enc m.q. cabeçada (no sentido de 'cordão ou debrum')
10. gráf m.q. cabeça (no sentido de 'as primeiras linhas')
11. (1710) B nascente de um rio, riacho; local em que está situada ou a região
circunvizinha (mais us. no pl.) ‹o rio é pequeno e seca nas suas c.›
12. B conjunto das melhores reses, mais crescidas ou desenvolvidas, de uma
boiada (mais us. no pl.)
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13. B numa boiada, tropa ou rebanho, os animais que seguem à frente
14. PA (Marajó) parte do campo onde pasta o gado, distante do prédio principal
da fazenda
15. etn; MA no bumba meu boi, toada ou cantiga executada pelo amo
16. MT trecho de mata coberto com buritis e onde há nascente(s) de rio(s) ou
córrego(s)
Como substantivo masculino (1557):
17. chefe, líder, comandante, dirigente; cabeça
18. B (reg.) vaqueiro que segue à frente da boiada ou ao lado da parte dianteira
desta, logo atrás do guia e tange os animais

O “livro de cabeceira” é aquele de leitura inesquecível ou memorável.
Renovaremos sempre o interesse antes vivenciado com uma releitura de seu
conteúdo através de uma breve resenha. Aqui, além das minhas, compilarei
resumos e artigos-resenhas de outros autores, publicados na imprensa, e
adequados ao uso didático.
Essa coletânea, um guia (ou amostra) de sugestões para leituras dos
originais, é composta pelos seguintes volumes por ordem alfabética:
•

Arte de Comunicar

•

Arte do Roteiro

•

Biografia e Futebol

•

Ciência e Filosofia da Mente

•

Economia

•

Economia Mundial

•

Finanças

•

História do Brasil

•

História dos Povos

•

História Geral

•

Política

•

Sociologia e Comportamentos
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Em Leituras de Cabeceira, o ensinamento básico a ser lembrado estará
sempre à mão, no iPad ou tablet, para consultas e leituras oportunas. Quem
quiser baixá-lo, clique em: https://fernandonogueiracosta.wordpress.com/
obras-quase-completas/
Seus leitores terão a oportunidade de trocar impressões com outras
pessoas, incentivando ao interlocutor o avaliar. Se essa leitura for realizada
com inteligência e maturidade, devido à seleção de autores produtores de
reflexões sábias, a pessoa será incentivada a ser melhor – e mais culta.
Então, indicar leituras de certos livros tem papel educativo. O mundo
será melhor com maior escolarização da população e formação de leitores.
Este é o propósito de organizar essa série de coletâneas com as
resenhas publicadas no blog Cidadania & Cultura: colaborar para a formação
de cidadãos completos, conscientes tanto de seus direitos civis, políticos,
sociais e econômicos, quanto da necessidade do cumprimento de seus deveres
éticos e democráticos. Aliás, estudar não é um direito a ser exercido ou não,
mas é sim uma obrigação de todo cidadão!
Eu me apresento aqui como quem compila. O compilador enfeixa, em
uma única obra, textos, documentos e extratos provenientes de origens
diversas. Em sentido pejorativo, acusa-se o compilador de ser um indivíduo
cuja tarefa é meramente estruturar um texto sem interesse por se tratar de
mero empréstimo de ideias ou passagens de outros autores ou de outras
obras. Parodiando Lavoisier, “no processador de texto nada se cria, nada se
perde, tudo se transforma”. No entanto, graças a esses sistemáticos estudos
de obras de outros autores, ao longo de minha vida, pude escrever com
criatividade alguma reflexão própria.
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Parte I RIQUEZA PESSOAL
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Uma Visão Geral da Riqueza Pessoal
O livro editado por James B. Davies, Personal Wealth from A Global
Perspective (Great Britain, Oxford University Press, 2008. 467 p.) examina os
bens pessoais ou a riqueza sob uma perspectiva global. A riqueza é o valor dos
ativos físicos e financeiros menos as dívidas. É variável crucial, determinante
do bem-estar, e está sendo estudada com cuidado em um crescente número
de países. Embora comparações internacionais valiosas têm sido feitas, não
houve, até agora, uma tentativa de integrar, plenamente, as perspectivas
nacionais e olhar para a riqueza pessoal do ponto de vista global.
Por que estudar a riqueza?
A riqueza é uma das duas principais fontes de renda das famílias. A
outra é o capital humano. Para a renda, há uma vasta bibliografia sobre a
distribuição dentro países, e agora também existe uma literatura considerável
sobre a distribuição global. Como parte desse trabalho, os pesquisadores
estudaram o fluxo de renda derivado do capital humano, isto é, a capacidade
pessoal de ganhos devido ao trabalho, sem estimar a própria distribuição do
capital humano. Por que, então, não podemos nos limitar ao estudo dos
rendimentos de capital? Por que é importante também estudar o estoque de
riqueza pessoal gerador desse fluxo?
Uma resposta curta é: enquanto a remuneração do trabalho é fácil de
medir, o valor do capital humano não é, ou seja, a situação é oposta à do
capital físico e financeiro. Neste último caso, a renda é muitas vezes mal
percebida (ou mal medida) e o valor do estoque é mais facilmente estimado.
A maioria dos ativos são comprados e vendidos, portanto, têm valores, em
princípio, possíveis de serem observados. Para dar um exemplo da
importância prática daquela aferição não bem-feita, a renda imputada à
propriedade ocupada pelo próprio proprietário da residência por motivo
emocional, geralmente, é mais difícil de estabelecer em relação ao valor de
mercado da casa.
Embora possa ser estabelecido, em princípio, ser desejável estudar a
distribuição da riqueza, pode ser salientado também haver dificuldades de
medição nesta área. Além disso, pode-se argumentar, a maior parte dos
recursos pessoais e dos rendimentos está no lado humano, em vez do lado
não-humano.
Em média, cerca de 60 a 70% da renda pessoal vem do capital humano.
Então, não é suficiente para a maioria dos propósitos só se olhar para os
ganhos do trabalho? A resposta é não, por uma série de razões. Uma delas é a
participação da renda do trabalho não é tão alta em muitos países em
desenvolvimento. Além disso, a riqueza das famílias é menos igualmente
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distribuída se comparada aos rendimentos do trabalho ou a renda familiar.
Como estimado em Davies et al. (Capítulo 19 deste livro resenhado), o
Coeficiente de Gini mundial para a riqueza das famílias é cerca de 0,89. O
Gini mundial para a renda familiar é menor: 0,80 (Milanovic, 2005).
Como os ativos pessoais, ao contrário do capital humano, podem ser
comprados e vendidos, fornecem uma reserva de valor. Isto dá funções aos
ativos [formas de manutenção de riqueza] que não podem ser atendidas pelo
capital humano. Primeiro, as pessoas podem elevar a segurança pessoal por
“poupar, preventivamente, contra um dia de chuva”. Esta função é
especialmente importante em países pobres, onde faltam redes de segurança
social, há maior dependência da agricultura com todos os seus riscos, e a
vulnerabilidade a desastres é maior. Poupança para a aposentadoria e outras
previsíveis necessidades futuras também é importante.
Bens pessoais podem ser usados como garantia para empréstimos. Isso
é, muitas vezes, importante para começar um negócio. Se os empréstimos não
podem ser obtidos, bens pessoais podem ser transformados em dinheiro e,
assim, em capital empresarial. Novamente, isto pode ser especialmente
importante em países pobres, onde os mercados financeiros são menos
desenvolvidos. Ter riqueza pessoal também pode dar às pessoas maior
independência sob outras formas. Por exemplo, é mais fácil defender seus
direitos quando você tem os recursos para contratar um bom advogado. O
poder político também pode estar relacionado à riqueza.
É sempre igualmente importante incluir a riqueza na análise
econômica? O significado de riqueza depende do ambiente institucional. Em
uma sociedade corrupta, riqueza pode comprar mais poder. Onde há
aposentadorias públicas, boa oferta de habitações para alugar, cuidados de
saúde gratuitos, e baixo custo da educação, muitas pessoas podem ser
capazes de ter uma boa vida com pouca riqueza privada. No entanto, a falta
de recursos pode ser um grande problema em um país onde as pessoas
enfrentam o risco de não obter alta renda do trabalho e não há segurança
social. A distribuição da riqueza pode, portanto, ser mais do que preocupação
nos países pobres, em desenvolvimento, e nos países emergentes.
É, provavelmente, também mais importante em um país como os EUA,
onde muitas pessoas não têm seguro de saúde, o ensino público é deficiente
em muitas áreas, e os pagamentos de transferência são menos generosos ou
mais difíceis de se conseguir do que em outros países de alta renda da OCDE.
Portanto, não é somente em países pobres, em desenvolvimento, ou
emergentes, que a riqueza pessoal pode ser importante para o bem-estar.
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Definições e Questões Conceituais sobre Riqueza
A definição de riqueza é simples: o valor dos ativos (bens e direitos)
menos as dívidas. No entanto, há um debate sobre quais bens devem ser nela
incluídos, e há problemas de avaliação. Dificuldades maiores centram-se do
lado dos ativos (haveres), em vez de lado das dívidas (deveres). Por exemplo,
os direitos de pensão devem ser incluídos? Benefícios de fundos de pensão
com base no patrocínio do empregador podem ser considerados como
adiamento da remuneração do trabalho, e parte, portanto, do retorno sobre o
capital humano. Mesmo que tais direitos de pensão sejam incluídos na riqueza
não-humana, deve-se dar um desconto, tendo em vista a sua falta de liquidez?
E quanto ao estado dos direitos de Previdência Social, dado que os benefícios
podem ser legalmente alterados, mesmo sem a permissão ou a eventual
compensação de seus “donos”? Existe, realmente, um direito de propriedade
sobre tais pensões?
A questão de se incluir ou não os direitos à aposentadoria na medição
da riqueza pessoal é muito discutível, devido à falta de dados. Quando os
dados estão disponíveis, às vezes eles são apenas parciais. Por exemplo, a
Pesquisa das Finanças do Consumidor nos Estados Unidos (SCF-USA) inclui os
Planos de Contribuição Definida (facilmente medidos), mas exclui Planos de
Benefícios Definidos (difícil para medir), em Previdência Complementar.
Também pode não ser claro se alguns ativos devem ser classificados
como pertencentes ao Estado ou a particulares. Alguns países têm
governantes extremamente ricos como chefes de Estado. Em alguns casos, por
exemplo, no Reino Unido, uma distinção cuidadosa é feita entre a riqueza
pessoal do governante (e da Monarquia) e os bens do Estado, como as
residências oficiais. No entanto, em alguns países emergentes ou em
desenvolvimento, e países ricos em recursos naturais, não é claro que tal
linha possa ser facilmente traçada.
Um caso interessante é o de Estados monárquicos ricos em petróleo,
dos quais a Arábia Saudita é o principal exemplo. A Arábia Saudita tem uma
grande família real, e seus membros compartilham boa parte da propriedade
do petróleo do país. Os seus assuntos são, no entanto, intimamente ligados
com os de o Estado. Em casos como este (e outros) a questão de se os ativos
devem ser considerados bens pessoais ou estatais pode ter implicações
práticas para sua medição da riqueza pessoal em perspectiva global. As
estimativas do valor do petróleo e outros recursos naturais por país estão
facilmente disponíveis, por exemplo, no site do Banco Mundial.
Mesmo depois de que a lista de bens pessoais tenha sido feita,
permanecem dificuldades conceituais associadas à valorização. Para muitos
ativos, há uma diferença entre uma “preocupação constante” (por fazer a
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avaliação do valor de mercado) versus a “realização” da valorização. Por uma
preocupação constante, seria normal usar “valor de substitutos” para os
ativos reais. No entanto, a abordagem da realização é mais comumente usada
em pesquisas domiciliares. Isto é apropriado, se estamos interessados em
questões como o quanto as pessoas podem recorrer à riqueza em
emergências.
Se o propósito principal de riqueza pessoal é a de mitigar o risco, em
adição às habituais medidas de riqueza devemos observar as medidas mais
restritas. Estas omitem ativos ilíquidos, por exemplo, casas, veículos e outros
bens duráveis. E.N. Wolff (1990b) oferece uma variante de riqueza em seu
estudo sobre a riqueza e a pobreza nos Estados Unidos, onde a riqueza
fungível omite estoques de bens duráveis domésticos. A omissão da habitação
ou de bens de consumo duráveis resulta em uma distribuição mais desigual da
riqueza, enfatizando a vulnerabilidade de muitas famílias à perda de
rendimentos ou outro risco.
Cada abordagem tem seus próprios usos. Um exemplo onde a avaliação
de mercado, para a realização efetiva do valor e a continuidade das
atividades, pode levar a resultados muito diferentes, refere-se ao seguro de
vida. Em pesquisas domiciliares, é comum atribuir ao valor do seguro a sua
possibilidade de realização, isto é, o sinistro. Nessa abordagem, seguros para
o futuro não tem valor. Quando se tem uma visão dinástica da família, isto é
estranho. Uma avaliação atuarial seria mais apropriada.
Quando 28% das famílias americanas tinham seguro de vida, de acordo
com a Pesquisa de Finanças do Consumidor (SCF) de 2001, ele foi responsável
por apenas 5,3% do montante financeiro do total de ativos. Essa pequena
participação reflete apenas o componente de poupança, e deixa inteiramente
de fora o valor atuarial dos benefícios, devido à morte do segurado.
Uma dificuldade em fazer comparações internacionais reside na
classificação dos diferentes tipos de ativos e dívidas. Um exemplo central diz
respeito a ativos de negócios e dívidas. Em algumas pesquisas domiciliares, os
entrevistados são simplesmente solicitados a informar seu “patrimônio
empresarial”. Em outros casos, no entanto, eles são solicitados a detalhar
ativos e dívidas empresariais, e estes podem ser agregados por tipo,
conjuntamente com outros ativos e dívidas familiares. Isto irá resultar em
uma composição diferente da riqueza aparente das famílias, em vez de
classificar o patrimônio empresarial como um ativo separado. Dentro dos
países isto não é um problema. No entanto, comparações internacionais de
composição de portfólio são mais difíceis quando nem todos os países usam a
mesma abordagem.
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Há outras diferenças internacionais na classificação. Nem todos os
países distinguem entre hipoteca e dívida do consumidor. Entre os ativos
reais, “habitação” geralmente se refere ao valor bruto de habitação própria,
incluindo o terreno ocupado. No entanto, isto nem sempre é claro. Na Itália,
por exemplo, no Inquérito da Renda Familiar e da Riqueza (SHIW),
“habitação” inclui todas as casas de propriedade da família, sejam elas
ocupadas pelo dono ou não. E na China o valor fornecido para “habitação” é
líquido da dívida hipotecária, e o terreno não está incluído. Para os ativos
financeiros, são vistos vários níveis de detalhes. Por exemplo, em alguns
casos, todas as formas de depósitos (a vista ou a prazo) são agrupadas, em
outros, eles estão separados. Investimentos visando à aposentadoria, tal como
a Previdência Complementar Aberta, podem ser separados, ou os ativos
subjacentes a este propósito podem ser discriminados em ações, títulos, e
assim por diante.
Como ocorre em estudos de distribuição de renda, em distribuição de
riqueza há a importante questão da escolha da unidade de informações –
domicílios, famílias, indivíduos, ou talvez adultos. Algumas das considerações
são similares àquelas dos estudos sobre rendimentos, mas outras diferem.

Contribuições do Livro Personal Wealth from A Global Perspective
O livro editado por James B. Davies, Personal Wealth from A Global
Perspective (Great Britain, Oxford University Press, 2008. 467 p.) é dividido
em quatro partes. As duas do meio, que são as mais longas, cobrem a
distribuição de renda nos países em desenvolvimento e emergentes, e o papel
de certos tipos de ativos importantes no desenvolvimento e desempenho
econômico. A seção final tem um único capítulo que apresenta as primeiras
estimativas disponíveis da distribuição global da riqueza das famílias. A
primeira seção define o cenário para observar a riqueza no mundo
desenvolvido, onde obtemos os melhores dados.
O livro começa com três capítulos com estudos sobre os ricos e os
super-ricos em nível mundial – quais são os países mais ricos e quantas pessoas
muito ricas vivem nesses países.
Começa, no Capítulo 2, com um instantâneo atual da riqueza pessoal
nos países da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico
(OCDE), focalizando, principalmente, o revelado em pesquisas domiciliares.
Como Markus Jäntti e Eva Sierminska mostram, os inquéritos por amostragem
da riqueza tornaram-se cada vez mais sofisticados e tem se espalhado. Eles
resumem os resultados de 12 países. A cobertura dos ativos varia, enquanto a
maioria dos países usa entrevistas, os países nórdicos usam registros fiscais de
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riqueza (DIRPF). Vários, mas não todos os países, tentam usar uma
amostragem de alta renda. Devido a essas diferenças nos métodos, os dados
permitem comparações apenas precárias. Em termos de informações, os EUA
são a mais rica fonte, seguido por Itália, Japão, Austrália, Holanda e Canadá.
Um grande projeto internacional, o Estudo da Riqueza Luxemburgo (LWS),
está desenvolvendo comparações de dados de riqueza para 10 países: Áustria,
Canadá, Chipre, Finlândia, Alemanha, Itália, Noruega, Suécia, Reino Unido e
EUA, ver: www.lisproject.org/ lws.htm
Jäntti e Sierminska olham também para a composição de ativos e as
propriedades. Eles descobriram que as taxas de moradia em casa própria têm
aumentado ao longo do tempo. Esta taxa é mais elevada (68%), nos EUA,
seguido pela Itália (66%), Canadá (60%), e no Reino Unido (57%). Embora seja
sempre importante, o valor da casa varia consideravelmente: de 38% dos
ativos não-financeiros na Itália para 80% na Alemanha. Em média, a habitação
representa cerca de 40% do patrimônio líquido. Variação considerável é
também vista na composição de ativos financeiros, com maior variação em
Fundos Mútuos de Investimentos e Fundos de Pensão, que são muito
importantes nos EUA, por exemplo, mas não tem importância equivalente em
alguns outros países.
Até à data da elaboração do livro, medidas consistentes de
desigualdade de riqueza não estiveram disponíveis em muitos países. No
capítulo 19, este problema é abordado com sintonia-fina nas distribuições de
cada país e comparações dos indicadores de desigualdade gerados pela
pesquisa. Jäntti e Sierminska, em vez disso, usam um simples indicador de
desigualdade, que pode ser computado para oito países da OCDE a partir dos
dados publicados. Este é o da diferença nos registros de riqueza média e
mediana. Entre os sete países de alta renda, neste grupo, os EUA têm o maior
valor (1,45) e Suécia mais baixa (0,37). Em três países onde as comparações
podem ser feitas ao longo do tempo (Finlândia, Itália e EUA), a desigualdade
de riqueza cresceu ao longo dos anos 1990.
No Capítulo 3, Ohlsson et al. examina as evidências históricas sobre a
evolução de desigualdade de riqueza em sete países da OCDE, com dados de
imposto sobre a riqueza e a propriedade, bem como dados de pesquisa
domiciliar. Os dados estão disponíveis para o Reino Unido e os Estados Unidos,
desde 1740 e 1774, respectivamente, portanto, antes da revolução industrial,
e para a França a partir de 1807. A série começa, para a Dinamarca, Noruega,
Suécia e Suíça, no início do século XX. Uma vez que os países nórdicos foram
industrializar-se mais tarde, alguns destes dados também se voltam a uma
época pré-industrial.
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Conforme originalmente sugerido por Kuznets, pode-se esperar uma
forma de U inverso no caminho da desigualdade, durante o desenvolvimento.
Ohlsson et al. encontram tal padrão de riqueza na França, no Reino Unido e
nos EUA. Por outro lado, a desigualdade da riqueza tem sido estável na Suíça,
e nos países nórdicos não se encontra a crescente desigualdade nos primeiros
anos da industrialização. Finalmente, após a desaceleração observada na
maioria dos países, a desigualdade de riqueza tem se estabelecido,
consideravelmente, em níveis menores do que antes da industrialização.
Assim, uma melhor descrição é o J, em vez de um caminho em forma
de U invertido. O declínio na desigualdade de riqueza, visto em seis dos sete
países, em meados do século XX, está associada com a queda na desigualdade
de renda. Houve uma distribuição da riqueza, assegurando a círculos mais
amplos o crescimento do acesso a ativos que se tornaram “populares” –
automóveis, outros bens de consumo duráveis, e a habitação ocupada pelo
proprietário. Duas guerras mundiais, a depressão, e a tributação redistributiva
também podem ter desempenhado um papel significativo na distribuição da
riqueza.
Tendências ao longo das últimas três décadas são de grande interesse.
Um aumento contínuo na desigualdade de renda começou em meados dos
anos 1970, nos EUA, e padrões mais ou menos semelhantes são vistos no Reino
Unido e em outros lugares. Com a desregulamentação dos mercados
financeiros, a ampliação de participações acionárias, seguidas de boom e
crash nas bolsas de valores, um aumento na desigualdade de riqueza podia ser
esperado.
Surpreendentemente, apesar de se caracterizar a tendência
ascendente, ao longo dos 20 anos que começaram no início de 1980, segundo
amostra de Ohlsson et al., de acordo com o que pode ser detectado em cada
país, exceto para a França, que não têm dados suficientes para permitir uma
conclusão segura, a tendência da desigualdade prevista para cima não é tão
forte quanto se poderia esperar.
Isso tem atraído particular atenção nos EUA, onde os dados sobre bens
e direitos não mostram tendência de aumento na parte de cima [antes de
2008, data de publicação deste livro], isto é, o top 1%, e onde a Pesquisa de
Finanças do Consumidor (SCF) mostrando apenas um aumento moderado na
concentração da riqueza. Participações do top 1% e 5% cresceram, no SCF, da
pesquisa de 1983 até as pesquisas realizadas de 1989 a 1995. No entanto, a
parte do top 5% caiu, depois de 1995, e o top 1% caiu de 38,1%, em 1998, para
33,4%, em 2001, voltando a valor muito próximo do valor de 1983, ou seja,
33,8%.
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A falta de uma forte tendência de alta em participações da riqueza do
topo do ranking, nas últimas décadas do século XX, pode ser em parte devido
à força da expansão dos preços das residências neste período. Um aumento
nos preços dos imóveis tende a aumentar a riqueza de grupos médios, para os
quais a habitação é um componente muito importante dos seus portfolios, e a
diminuir as participações dos grupos maiores, uma vez que a habitação é
relativamente menos importante para eles.
Wolff (2005) identificou uma outra importante peça do quebra-cabeça
que é interpretar os EUA. A medida padrão de riqueza nos EUA inclui apenas
uma parte da pensão entre a riqueza, isto é, a contribuição definida (CD) nos
fundos de pensões. O coeficiente de Gini, para a medida da riqueza subiu de
0,799 em 1983 para 0,826, em 2001, um aumento de apenas 3,4%. No
entanto, quando todos tipos de pensões e riqueza de segurança social são
incluídos, o Gini passou de 0,590 a 0,663, um aumento de 12,4%. Assim, a
impressão de que a desigualdade da riqueza em 2001 não foi muito diferente
do que a existente em 1983 é dissipada se uma medida mais completa de
riqueza é usada.
No Capítulo 4, Tony Atkinson examina como a “contagem de cabeças”
dos ricos e a desigualdade dentro deste grupo podem ter mudado ao longo do
tempo na França, Alemanha, Reino Unido e EUA. Estes estudos sobre a riqueza
foram realizados com métodos análogos aos adotados em estudos sobre
pobreza, que estimam a número abaixo da “linha de pobreza” e a
desigualdade entre os pobres. Atkinson define os ricos como aqueles com mais
de 30 vezes a renda média. Ele acha concentração neste grupo ser muito
elevada. Normalmente, o coeficiente de Gini de riqueza é cerca de 0,5 neste
grupo, e seu quarto superior detém cerca da metade da riqueza do grupo.
Houve grandes mudanças no número de ricos e concentração entre eles no
século XX, embora estas mudanças tenham diferido entre os países.
As séries temporais mais longas de Atkinson são para a França e
Alemanha, onde ele descobre que houve uma grande queda no percentual dos
ricos a partir da Primeira Guerra Mundial para o período imediatamente após
a Segunda Guerra. Durante este tempo, porém, as tendências de
concentração são diferentes, com desigualdade entre os ricos em declínio em
França, mas mudando pouco na Alemanha. Depois de 1950, o percentual rico
recuperou-se na França e na Alemanha, porque os ricos reconstruíram suas
fortunas danificadas na guerra.
A tendência foi em outra direção no Reino Unido e EUA, onde ambos, a
porcentagem de ricos e o grau de concentração entre eles, diminuíram.
Depois de 1980, no entanto, a porcentagem dos ricos e o grau de
concentração entre eles aumentaram nos EUA. Concentração também

19
aumentou na Alemanha, embora não em França. (Dados do Reino Unido,
usados por Atkinson, não se estendem para este período.)
A lista de bilionários da Forbes indica, no entanto, que, globalmente, a
concentração aumentou durante este período. Tem sido sugerido por alguns
analistas que uma razão para esta tendência pode ser que, cada vez mais, nos
mercados ampliados decorrentes da globalização, “o vencedor leva tudo”.
Listas de bilionários, tais como as publicadas pela revista Forbes, permitem
identificar as fontes de riqueza, para ampliar a análise. Os escalões mais altos
tendem a ser dominados por fortunas de self-made man. A força de herança é
reduzida pela divisão de bens, que normalmente é mais igualitária do que era
nos tempos antigos. Como Atkinson assinala, isto fornece a razão para esperar
a importância relativa de herança ser menor no topo de bilionários do que nos
níveis mais baixos, isto é, entre os ricos apenas milionários.

Riqueza nos países do mundo em desenvolvimento e de transição
A segunda parte do livro começa com capítulos sobre a distribuição da
riqueza na China e na Índia, e daí se move a países emergentes europeus,
latino-americanos e da África. A China é o maior país em desenvolvimento e o
maior país em transição econômica. Ela tinha 20,6% da população mundial em
2000. Junto com a Índia, também é um dos dois países em desenvolvimento
com pesquisas sistemáticas sobre riqueza. O fato de a China e a Índia terem
evidências sobre a riqueza, durante um período significativo de tempo, dá-nos
uma importante visão sobre as tendências em um grande segmento do mundo
em desenvolvimento, compreendendo 37,4% da população do mundo em 2000.
Pesquisas chinesas sobre riqueza estão disponíveis para os anos de 1988
(apenas em áreas rurais), 1995, e 2002. As duas últimas pesquisas focalizam os
setores rural e urbano, separadamente e em conjunto. Conforme estabelecido
por Li e Zhao, no Capítulo 5, a desigualdade de riqueza, na China, enquanto
aparentemente ainda baixa para os padrões internacionais, tem aumentado
rapidamente. Isso se assemelha à tendência da desigualdade de renda. Em
1995, o coeficiente de Gini de riqueza na China como um todo foi de 0,40,
enquanto em 2002, subiu para 0,55.
O aumento foi devido principalmente a um aumento na diferença ruralurbana. Em 1995, a riqueza rural média era equivalente a 83% da registrada
nas zonas urbanas, mas em 2002 a riqueza urbana tinha subido tanto que esta
relação caiu para 28%. O ativo com mais rápido crescimento urbano foi a
habitação, refletindo em parte a aquisição da casa própria, mas
principalmente os preços crescentes dos imóveis e as novas construções.
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As pesquisas chinesas sobre riqueza (como as da Índia) não se utilizam
de amostragem sobre os ricos e, provavelmente, subestimam a importância da
parte superior do ranking. No entanto, este problema não deve ser mais grave
do que o que ocorre nos países desenvolvidos, vários dos quais não captam
amostra do topo. Pode até ser menos grave. A pesquisa possui taxa de
resposta de cerca de 95% na China e na Índia, sugerindo o problema de
resposta diferencial ser menor do ocorrido nos países desenvolvidos, onde as
taxas de resposta típicas são 60-70%. Além disso, em países de alta renda,
onde geralmente se encontra muitas pessoas na lista de bilionários da Forbes,
deixa claro haver de fato uma “cauda” muito longa superior. China, no
entanto, ainda tinha relativamente poucos bilionários na lista da Forbes,
quando a pesquisa de 2002 foi realizada (Apenas um, contra cinco na Índia).
Já foram cinco inquéritos sobre riqueza na Índia moderna, conduzida
em intervalos de aproximadamente decenal. A prova que elas fornecem é
examinada de perto por Subramanian e Jayaraj, no Capítulo 6. A primeira
pesquisa, em 1961-2, foi confinada a áreas rurais, mas ambas as áreas urbanas
e rurais foram cobertas desde então. A pesquisa mais recente é para 2002-3.
Definições bastante consistentes e conceitos têm sido usados por toda parte.
Tamanhos de amostra são muito grandes: 143.285 em 2002-3, por exemplo.
Isso permite a desagregação confiável por ocupação, casta, e do estado.
Embora houvesse semelhanças entre a China e a Índia, havia também
grandes diferenças. Uma delas é que a Índia ainda não era um país
emergente. Substancial desigualdade de riqueza foi encontrada na Índia,
desde o tempo dos primeiros levantamentos, e não houve qualquer tendência
evidente para cima desde então. Embora, como mencionado acima, a “cauda
superior” estimada seja provavelmente muito curta, o coeficiente de Gini de
0,689 para a riqueza do país como um todo, na pesquisa mais recente, está
acima da média, em termos internacionais, e é muito maior do que o Gini na
China. Há um hiato rural-urbana de grande porte: em 2002-3, a riqueza rural
média era 73,9% da riqueza da população urbana. A desigualdade é bastante
elevada em ambos os sectores, com Gini de 0,629 e 0.664, para as áreas rural
e urbana, respectivamente. A participação do top 1% é de 15,7% na pesquisa
de 2002-3, e sobe para 17,8% se os 178 hindus mais ricos, relacionados pela
revista Business Standard, são adicionados. Há considerável desigualdade de
riqueza horizontal na Índia.

Papel dos bens pessoais em Desenvolvimento Econômico e Desempenho
A Parte III começa com dois estudos que analisam os principais ativos
financeiros por tipos, e ativos imobiliários. Estes são seguidos por capítulos
sobre aquisição de habitação nas economias em transição, o impacto de
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títulos de terras e mercados de crédito, relacionados com o gênero aspectos
da riqueza segurando, e no setor informal.
No capítulo 13, Patrick Honohan discute o papel dos ativos financeiros
domésticos em países em desenvolvimento. Os ativos financeiros compõem
30-40% do patrimônio líquido típico dos países desenvolvidos, de acordo com
dados de inquéritos. Essa razão parece ser menor em países em
desenvolvimento; atingindo nível tão baixo como o de 6% na Índia. Dívida
também é menos importante nos países em desenvolvimento.
Além disso, alguns padrões observados em países desenvolvidos, como a
diminuição do grau de risco das carteiras de ativos de pessoas com idades
mais elevadas, e o aumento da tomada de risco com a riqueza pessoal, não
são tão evidentes nos países em desenvolvimento. Há uma crença
generalizada de o aumento do acesso às instituições financeiras e produtos ser
importante para o bem-estar e desenvolvimento.
Honohan reúne dados sobre acesso a serviços financeiros em 150 países
e mostra a relação entre o acesso financeiro e da pobreza não ser tão
robusta. Por outro lado, existe uma relação (negativa) robusta entre
profundidade financeira, medido, por exemplo, a proporção de depósitos ou
de crédito com o PIB, e pobreza. Há explicações concorrentes para isso, mas
até agora nenhuma consensual. Parece provável o uso efetivo de produtos
financeiros, incluindo empréstimos, e não o mero acesso a esses produtos, ser
crucial na redução da pobreza.
O ativo mais importante no setor de riqueza pessoal é habitação. Como
discutido por John Muellbauer, no Capítulo 14, a evidência de países
desenvolvidos indica que a atividade do mercado imobiliário pode ter fortes
efeitos sobre o comportamento macroeconômico. Uma importante via no
“mecanismo de transmissão da política monetária” de taxas de juro encontrase através de empréstimos para aquisição de casa-própria, tanto para imóvel
usado, quanto para construção nova. O mercado imobiliário em si pode ser a
fonte de perturbações macroeconômicas resultantes de mudanças nos gastos
do consumidor em resposta a preços da habitação.

Quadro Global da Riqueza
A seção final do livro tem apenas um capítulo, de autoria de James
Davies, Sandström Susanna, Shorrocks Tony, e Wolff Ed. Este capítulo fornece
a primeira estimativa disponível do mundo de distribuição de riqueza das
famílias. Os autores fornecem duas informações principais: os níveis de
riqueza dos países e a distribuição de riqueza dentro dos países. Os dados
sobre os níveis de riqueza estão disponíveis para 39 países, a partir de fontes
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tanto de balanço contábil quanto de pesquisa. Estimativas da distribuição da
riqueza estão disponíveis para 20 países através de pesquisas domiciliares,
imposto sobre a fortuna, ou baseadas em estudos sobre impostos de
propriedade. Os países com dados sobre a riqueza incluem 56% da população
do mundo, e estima-se que eles têm 80% da riqueza do mundo. As evidências
estatísticas desses países são usadas para desenvolver técnicas que permitem
a imputação dos níveis de riqueza e suas distribuições para os países
restantes.
Os resultados do estudo DSSW são notáveis. O topo de 2% dos adultos do
mundo é estimado a detenção de 50% da riqueza do mundo doméstico. O
coeficiente de Gini para a riqueza mundial é de 0,89, que é o mesmo valor
que seria obtido em uma população de 10 pessoas, caso uma pessoa detivesse
US$ 1.000 e os outros nove tivessem apenas US$ 1. Claramente, a distribuição
mundial da riqueza é extremamente desigual.
América do Norte, Europa e os países de alta renda da Ásia (por
exemplo, Japão, Coréia, Hong Kong e Cingapura) têm cada um entre cerca de
25 e 35% da riqueza do mundo. América Latina, África, os países em transição,
entre os quais com muito maior participação outros da Ásia, o resto.
Curiosamente, enquanto a desigualdade de riqueza mundial é
certamente maior do que a desigualdade média no interior dos países, a
diferença não é tão grande como no caso de renda. Um reflexo disso é que a
desigualdade de riqueza nos EUA é quase o mesmo nível de desigualdade da
riqueza mundial. Em contraste, há um significativo descompasso entre a
desigualdade de renda dos EUA para a desigualdade de renda mundial.
Um achado adicional de DSSW é que os padrões de carteira de ativos
diferem consideravelmente entre os países. Previsivelmente, terrenos e ativos
agrícolas são relativamente mais importantes nos países em desenvolvimento.
No entanto, mesmo no âmbito da OCDE, existem variações muito grandes. Em
alguns países, como no Japão, na Itália, e em um certo número de países
europeus em transição, há uma forte preferência por ativos seguros e
líquidos, tais como depósitos bancários. Participações acionárias e
propriedades de outros ativos de risco são baixas. Em contraste, nos EUA, no
Reino Unido, e alguns outros países, há propriedade muito maior de ações
corporativas e menos ênfase em ativos financeiros seguros. No longo prazo,
essas diferenças terão consequências para a distribuição de riqueza e a de
renda.
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Conclusões do Livro Personal Wealth from A Global Perspective
Uma série de conclusões importantes podem ser tiradas a partir da
discussão dos estudos do livro editado por James Davies. A maioria destas
conclusões são de natureza positiva [o que é], mas algumas são normativas [o
que deveria ser]. É claro que a baixa riqueza e o pouco acesso a crédito
podem exacerbar os problemas de pobreza em países em desenvolvimento e
em transição.
Providenciar instituições, programas e políticas que ajudem os pobres a
construir sua riqueza e a contrair empréstimos, em condições adequadas,
portanto, é um objetivo que deve ter amplo apoio. Amplo consenso também
pode-se esperar em torno da ideia que as pessoas não devem ser capazes de
construir fortunas por meio da corrupção ou de concorrência desleal, e que a
ação para evitar isso é importante.
Quanto a se também deve haver tentativas de redistribuir a riqueza, e
que forma elas devem ter, é uma questão mais controversa, e que está além
do escopo deste livro. No entanto, nos países em desenvolvimento com
distribuição muito desigual da terra, e nos países em transição com
questionáveis práticas de privatização, tende a haver uma grande
desigualdade de renda e riqueza. Se as reformas agrárias equitativas ou a
redistribuição de ativos privatizados pudessem ser realizadas de forma
ordenada, e possuíssem amplo apoio popular, então parece ser muito
conveniente recomendá-las.
Algumas das principais conclusões da pesquisa relatada neste livro são:
•

A riqueza das famílias é muito desigual, tanto dentro dos países,
quanto no mundo como um todo.

•

Durante a industrialização, primeiro, a desigualdade de riqueza cresceu
na maioria dos países desenvolvidos, mas, depois, experimentou um
longo declínio, com a disseminação de ativos populares como bens de
consumo duráveis e um declínio na desigualdade de renda. Esta
tendência continuou até a década de 1970. O padrão pode ser descrito
como uma forma de J invertido.

•

Na maioria dos países, a tendência nas últimas três décadas tem sido
no sentido de haver uma maior desigualdade de riqueza. Em países de
transição, isto é, em parte, resultado da substituição de padrões
socialistas da propriedade (coletiva) por aqueles próprios de uma
Economia de Mercado, isto é, propriedade privada. Em outra parte, ele
é associado com o crescimento da desigualdade de renda, a
desregulamentação dos mercados financeiros, e a alta das cotações nas
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Bolsa de Valores, tudo isso aumenta mais a desigualdade na distribuição
da riqueza. No entanto, o crescimento da riqueza não foi tão forte
quanto se poderia esperar em todos os países. Usando medidas-padrão,
evidência disso tem sido especialmente fraca nos EUA. Embora a força
da alta das ações afete o top 1 e 5%, foi o aumento dos preços das
casas que teve um impacto maior para os grupos de média riqueza. Mas
pesquisas recentes também sugerem que a impressão de pouco
aumento na desigualdade de riqueza nos EUA pode ser enganosa, uma
vez que, quando todas as formas de riqueza relacionadas à
aposentadoria são incluídas, e é dada atenção à desigualdade global, e
não apenas à riqueza do topo da pirâmide social, caracteriza-se uma
tendência de crescimento significativo na desigualdade de riqueza.
•

Diferenças de riqueza entre os países têm, em média, provavelmente
vindo a declinar nos últimos anos, por causa do rápido aumento de
riqueza na China e na Índia.

•

Tem havido uma tendência, nas últimas décadas, para a concentração
de riqueza crescente entre os verdadeiramente ricos. Isso pode estar
relacionado com a cada vez mais difundida natureza dos mercados
globais: o "vencedor leva tudo".

•

Tendências dos preços de habitação e hipoteca podem ter importantes
implicações para as despesas de consumo e, portanto, para a situação
macroeconômica. A força dos efeitos-riqueza varia de país para país,
dependendo da natureza das instituições e do nível de desenvolvimento
financeiro.

•

Nos países em desenvolvimento, o fato das pessoas apenas terem
acesso (ou não) às instituições financeiras não parece afetar a pobreza.
Porém, à medida em que elas passam, de fato, a usar produtos
financeiros, isso resulta em queda da pobreza. Isto sugere que os
programas que reduzam as barreiras práticas para a utilização de
instrumentos de crédito e poupança por parte dos pobres são
importantes.

•

Falta de título formal de propriedade da terra e da moradia pode
retardar o crescimento de renda e impedir o desenvolvimento. Essa
propriedade não pode ser usada como garantia para empréstimos de
instituições financeiras. Continuar a promover programas de titulação
deve ajudar mais as famílias a terem o acesso ao crédito e construir
posições de riqueza nos países em desenvolvimento.

•

Escolhas de carteira de ativos domésticos diferem consideravelmente
entre os países. Nova pesquisa é necessária para investigar por que este
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é o caso, e para estabelecer se existe uma ligação entre essas
diferenças e as de desigualdade de riqueza.
•

A riqueza é, provavelmente, mais importante para o bem-estar, em
especial para os grupos mais pobres e de baixa renda, em países em
desenvolvimento e em transição do que em países de alta renda. Onde
as redes de segurança social e a disponibilidade de crédito são
diminutas, ou carentes, os ativos domésticos servem como uma
importante forma de cuidar da própria segurança pessoal. Eles também
permitem autofinanciamento para a criação de empresas e de
operação.

•

É, portanto, particularmente importante estudar a riqueza das famílias
de países em desenvolvimento e em transição, precisamente os países
onde os dados são atualmente rarefeitos.

James B. Davies espera a pesquisa relatada neste livro ser eficaz em
demonstrar a grande importância dos bens pessoais em desenvolvimento
econômico, redução da pobreza e dos padrões de desigualdade. No futuro, as
avaliações internacionais de pobreza e desigualdade devem fazer o melhor
uso possível de dados sobre os bens e direitos domésticos, ou seja, a riqueza,
além de estudarem o consumo e a renda. E muito mais precisa ser feito para
aumentar a qualidade e disponibilidade de dados sobre a riqueza das famílias.
Os bancos centrais e as agências nacionais de estatística devem
trabalhar para produzir estimativas de orçamentos e patrimônios domésticos.
Perguntas sobre riqueza devem ser incluídas em pesquisas domiciliares, e
pesquisas sobre a riqueza devem focalizar o nível superior, a fim de obter
resultados mais precisos possíveis. Finalmente, a cooperação internacional
deve ser estabelecida a fim de comparar métodos e experiências e divulgar as
melhores práticas na produção de dados sobre a riqueza das famílias.

O Capital do Século XXI
A distribuição da riqueza é uma das questões mais importantes e mais
debatida hoje. Mas o que sabemos realmente de sua evolução ao longo do
tempo?
1.

A dinâmica da acumulação do capital privado leva, inevitavelmente, a
uma crescente concentração de riqueza e de poder em poucas mãos,
como Marx acreditava Século XIX?

2.

Ou as forças de equilíbrio de crescimento, da concorrência e do
progresso tecnológico que levam, espontaneamente, para a redução
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das desigualdades e uma harmoniosa estabilização na fase avançada de
desenvolvimento, como Kuznets pensou no século XX?
3.

O que se sabe, na verdade, da evolução da distribuição de renda e
herança, desde o século XVIII, e que lições podem ser tiradas para o
Século XXI?

Estas são as perguntas para a tentativa de Thomas Piketty dar respostas
em seu livro O Capital do Século XXI. Desde o início, ele ressalva suas
respostas serem imperfeitas e incompletas. Mas elas são baseadas em dados
históricos e comparativos muito mais amplos do que qualquer outro trabalho
anterior, contemplando três séculos e mais de vinte países, além de um
fundamento teórico renovado para melhor entender as tendências e os
mecanismos da desigualdade social.
O crescimento moderno e a disseminação do conhecimento têm evitado
a anunciada pelos marxistas apocalipse do capitalismo, mas não mudou as
estruturas profundas da desigualdade e do capital – ou pelo menos não tanto
como se poderia imaginar, nas décadas otimistas após a Segunda Guerra
Mundial.
Desde que a taxa de retorno sobre o capital exceda a taxa sustentável
de crescimento da produção e da renda, o que foi caso em todo o século XIX,
e é provável que se torne a norma para o século XXI, o capitalismo produz,
mecanicamente, desigualdade insustentável e arbitrária. Coloca radicalmente
em causa os valores meritórios sobre os quais supostamente se sustentam as
nossas sociedades democráticas.
Existem, no entanto, maneiras da democracia e do interesse público
virem a retomar o controle do capitalismo e dos interesses privados, mesmo
rejeitando os desdobramentos protecionista e nacionalistas. Este livro de
autoria de Piketty tenta apresentar propostas a este respeito, com base em
lições dessas experiências históricas, cuja narrativa forma sua trama
principal.
Por longo tempo, os debates intelectuais e políticos sobre a distribuição
da riqueza têm alimentado muitos preconceitos, e muito poucos fatos. Claro,
é muito errado subestimar a importância que tem o conhecimento intuitivo
que todo mundo desenvolve sobre renda e riqueza do seu tempo, na ausência
qualquer quadro teórico e quaisquer estatísticas representativas.
Vemos tais intuições, por exemplo, no cinema e na literatura,
especialmente no romance do século XIX, que está cheio de informações
extremamente detalhadas sobre os padrões de vida e riqueza de diferentes
grupos sociais, especialmente sobre a estrutura profunda das desigualdades,
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suas justificativas, e as suas implicações na vida de cada classe. Os romances
de Jane Austen e Balzac nos oferecem quadros sobre a alocação riqueza,
existentes no Reino Unido e na França nos anos de 1790 a 1830, “de tirar o
fôlego”.
Ambos os romancistas têm um conhecimento íntimo sobre a hierarquia
do património existente em torno deles. Eles compreendem as fronteiras
secretas, eles sabem o impacto implacável sobre as vidas destes homens e
destas mulheres em suas estratégias de aliança, as suas esperanças e
infortúnios. Eles apresentaram a verdade com poder evocativo que nenhuma
estatística, nenhuma análise, jamais seria capaz de igualar.
Na verdade, a questão da distribuição da riqueza é muito importante
para ser deixada apenas ao tratamento dos economistas, sociólogos,
historiadores e filósofos. Diz respeito a todo o mundo, e isto é melhor. A
realidade concreta e carnal da desigualdade é sofrida por todos aqueles que a
vivem, e, naturalmente, desperta julgamentos políticos parciais e
contraditórios. Nobre ou camponês, trabalhador ou industrial, servidor público
ou banqueiro, todos, desde o posto de observação que ocupa, vê algumas
coisas importantes sobre as condições vida do outro, as relações de poder e
dominação entre os grupos sociais, e forjam sua própria concepção do que é
certo e o que não é.
A questão da distribuição da riqueza terá sempre esta dimensão
altamente subjetiva e psicológica, irredutivelmente política e conflituosa.
Nenhuma análise supostamente científica não a acalmará. Felizmente, a
democracia nunca será substituída pela República dos Especialistas!
No entanto, a questão da distribuição também merece ser estudada de
forma sistemática e metódica. Na ausência de fontes, métodos e conceitos
bem definidos, é possível dizer tudo ao contrário do que é.
Para alguns, as desigualdades ainda estão crescendo, e o mundo será
cada vez mais injusto por definição. Para outros, as desigualdades são
naturalmente decrescentes, ou espontaneamente harmoniosas, e, sobretudo,
nada deve ser feito que possa perturbar este feliz equilíbrio.
Confrontado com esse diálogo de surdos, onde cada campo, muitas
vezes justifica a sua própria preguiça intelectual imputando-a ao campo
oposto, existe um papel para uma abordagem com investigação sistemática e
metódica – além de totalmente científica. A análise acadêmica nunca será
acabar com os conflitos políticos violentos suscitados pela desigualdade.
Pesquisa em Ciências Sociais é – e será sempre – insuficiente e imperfeita. Ela
não tem a pretensão de transformar Economia, Sociologia e História em
Ciências Exatas.
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Mas, fazendo com paciência o apuramento dos fatos e das
regularidades, e serenamente a análise dos mecanismos econômicos, sociais,
políticos, pode-se perceber mais a realidade e garantir que o debate
democrático seja mais bem informado e centrado sobre as questões certas.
Poderá, então, contribuir constantemente, para redefinir os termos do
debate, desmascarar as pretensas certezas e todas as imposturas, sempre
colocando tudo em causa. Esta é, na opinião de Piketty, o papel que podem e
devem desempenhar os intelectuais, entre eles, os pesquisadores em ciências
sociais, cidadãos como os outros, mas que têm a chance de ter mais tempo do
que outros para dedicar-se ao estudo (e até mesmo ser pago por isso, o que é
um privilégio considerável).
No entanto, por um longo período de tempo, ficou evidente que a
pesquisa acadêmica sobre a distribuição da riqueza foi baseada em
relativamente poucos fatos bem estabelecidos e sobre muitas especulações
puramente teóricas. No próximo post, explicarei com mais precisão as fontes
em que Piketty se baseou para coletar informações inéditas para tratamento
destas questões.

Fontes de O Capital do Século XXI
Este livro de Thomas Piketty baseia-se em dois tipos principais de
fontes para examinar a dinâmica histórica da distribuição de riqueza:
•

uma sobre renda e a desigualdade de sua distribuição; e

•

outra sobre patrimônio, a sua distribuição, e sua relação com a renda.

Quanto à renda, em grande medida, seu trabalho foi simplesmente
estender em escala espacial e temporal mais ampla o trabalho inovador e
pioneiro feito por Simon Kuznets para medir a evolução da desigualdade de
renda nos Estados Unidos entre 1913 e 1948. Esta extensão permite melhor
colocar em perspectiva as mudanças observadas por Kuznets (que são reais) e
leva a colocar radicalmente em causa a ligação otimista que ele estabelece
entre o desenvolvimento econômico e a distribuição de riqueza.
Estranhamente, o método de trabalho de Kuznets nunca foi seguido,
sistematicamente, por ninguém. Provavelmente, em parte isso ocorreu porque
a análise histórica deduzida da fonte estatística baseada em coleta de
impostos cai em uma espécie de “terra de ninguém” acadêmica, sendo muito
histórica para economistas e muito econômica para os historiadores. Isso é
lamentável, porque só uma perspectiva em longo prazo possibilita analisar a
dinâmica da desigualdade de renda corretamente e somente a fonte fiscal
permite a adotar essa perspectiva de longo termo.
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Piketty começou por estender os métodos de Kuznets para o caso da
França, o que resultou na publicação de um primeiro livro em 2001. Para cada
país, ele tentou usar o mesmo tipo de fontes, os mesmos métodos e os
mesmos conceitos:
1.

decis e percentis altos rendimentos são estimados a partir dados fiscais
de imposto de renda (após várias correções para obter homogeneidade
temporal e espacial dos dados e conceitos);

2.

renda nacional e renda média fornecidas pelas Contas Nacionais, que
levou, por vezes, à necessidade de completar ou estender. As séries
temporais, geralmente, começam na data inicial do imposto renda
(cerca de 1910-1920, em muitos países, às vezes, nos anos 1880-1890,
como o Japão ou Alemanha, por vezes, mais tarde). Elas estão
constantemente sendo atualizadas e, atualmente, atingem até 2010.

3.

finalmente, o Banco de Dados das Maiores Rendas Mundiais (World Top
Incomes DataBase – WTID) após trabalho conjunto de trinta
pesquisadores espalhados pelo mundo, é o maior banco de dados
históricos disponível hoje sobre a evolução da desigualdade de renda, e
corresponde ao principal conjunto de fontes estatísticas mobilizadas
para escrever este livro.

O segundo conjunto de fontes que Piketty realmente mobilizou, desde
o primeiro esboço deste livro, diz respeito aos patrimônios, sua distribuição e
suas relações com as rendas. Os patrimônios já desempenham um papel
importante no primeiro conjunto de fontes por via de suas receitas que os
capitalizam.
Lembremo-nos de que o rendimento inclui sempre dois componentes:
1.

em primeiro lugar, a renda do trabalho (ordenados, salários,
gratificações, a renda de não- trabalho empregado, etc., e outras
receitas remuneradoras do trabalho, independentemente da sua forma
jurídica específica), e

2.

as receitas do capital (aluguéis, dividendos, juros, lucros, ganhos de
capital, royalties, etc., e outros rendimentos a partir do simples fato
de posse de um capital sob forma de terrenos, imóveis, financeiro,
industrial, etc., mais uma vez independentemente da sua forma
jurídica).

Dados fornecidos pelo WTID contém muita informação sobre as
mudanças nos rendimentos de capital ao longo do século XX. Ele é
indispensável para completar por fontes diretamente relacionadas com os
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patrimônios. Podemos distinguir aqui três subconjuntos de fontes históricas e
abordagens metodológico, bastante complementares cada um dos outros.
Em primeiro lugar, da mesma forma que as declarações receitas
provenientes de impostos sobre o rendimento são usadas para estudar
mudanças na desigualdade de renda, as declarações de tributações sobre
transmissões de imóveis são utilizadas para estudar a evolução da
desigualdade de ativos. Infelizmente, temos menos países com dados sobre
heranças e doações do que para desigualdade de renda. Mas é possível, em
alguns casos, ir muito mais longe no tempo, muitas vezes até o início do
século XIX, pois o imposto sobre propriedade é muito mais velho do que o
imposto de renda.
Em particular, Piketty, reunindo dados compilados em momentos
diferentes por parte da administração francesa, e coleta realizada por
pesquisadores em uma vasta gama de declarações individuais em arquivos de
sucessão familiar (testamentos e inventários), estabeleceu uma série
homogênea em concentração de ativos (formas de manutenção da riqueza)
na França desde a época de Revolução. Isso permitiu a Piketty colocar os
choques causados pela Primeira Guerra Mundial em perspectiva histórica
muito mais longa do que a série temporal sobre a desigualdade de renda que,
infelizmente, começa a ser robusta muitas vezes apenas entre 1910 e 1920.
Fontes sobre herança e patrimônio lhe permitiu também estudar a
evolução das importâncias relativas da herança e da poupança na constituição
do patrimônio e na dinâmica da herança da desigualdade. Ele realizou este
trabalho de maneira bastante abrangente para o caso da França, cujo rico
repertório de fontes históricas oferecem uma perspectiva única sobre a
evolução no longo prazo da herança legada.
Este trabalho foi parcialmente estendido outros países , em particular o
Reino Unido, Alemanha, Suécia e Estados Unidos. Estes materiais estatísticos
jogam um papel essencial na sua investigação, porque as desigualdades de
patrimônio não têm todas o mesmo significado, dado que algumas surgem do
legado das gerações anteriores, outras das poupanças realizadas ao longo de
mais de uma vida.
Neste livro, Piketty olha não só para a desigualdade em si, mas
também, e sobretudo, para a estrutura das desigualdades, isto é, a origem
das disparidades de renda e riqueza entre os grupos sociais, e os diferentes
argumentos surgidos em debates a respeito, com justificativas econômicas,
sociais, morais e políticas suscetíveis de gerar conformismo ou condenação. A
desigualdade não é necessariamente ruim em si mesma: a questão central é
saber se ela se justifica ou se ela tem as suas razões de ser.
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Por fim, as fontes sobre herança permitem estudar a longa evolução do
valor total do estoque de patrimônio nacional (seja o capital proprietário de
terras, imóveis, industrial ou financeiro), medido em numerosos anos, em
conjunto com a renda nacional do país. O estudo dessa relação capital/renda
em nível global é um exercício que tem o seu limites – é sempre melhor
analisar também a desigualdade de bens em nível individual, bem como a
importância sobre herança e poupança na constituição do capital –, mas, no
entanto, permite analisar de forma sintética a importância do capital no nível
de uma sociedade considerada como um todo.
Em comparação com trabalhos anteriores, o mais novo nessa
abordagem desenvolvida por Piketty foi buscar reunir essas fontes históricas
abrangentes e sistemáticas no máximo possível para estudar a dinâmica de
distribuição de riquezas.
Deve-se notar que ele recebeu uma dupla vantagem em relação aos
autores anteriores. Ele dispôs, por definição, de uma perspectiva histórica
mais ampla (algumas mudanças aparecem tão claras quanto os dados estão
disponíveis para os anos 2000-2010, pois é verdade que alguns choques
causados pela Guerras Mundiais têm seus efeitos muito lentamente
diminuídos). Piketty foi também capaz, através das novas possibilidades
oferecidas pelas ferramentas de tecnologia de informações, reunir e
manipular dados históricos em uma escala muito maior do que os seus
antecessores. Sem tentar desempenhar um papel exagerado tecnologia na
história das ideias, parece-lhe que estas questões puramente técnicas não
devem ser totalmente negligenciadas. Era, objetivamente, muito mais difícil
de tratar grandes volumes de dados históricos na época Kuznets, e em grande
medida para os anos 1980-1990, do que é hoje.

Principais Resultados de O Capital do Século XXI
Quais são os principais resultados a que levaram as fontes históricas
inéditas reunidas por Thomas Piketty? A primeira conclusão é que se deve ser
cauteloso a respeito de qualquer determinismo econômico neste assunto: a
história da distribuição da riqueza é sempre profundamente política e esta
história não pode ser resumida aos mecanismos puramente econômicos.
Em particular, a redução das desigualdades observada em países
desenvolvidos, entre os anos 1900-1910 e os anos 1950-1960, é,
principalmente, o resultado de guerras e das políticas públicas implementadas
em resposta a esses choques bélicos. Do mesmo modo, o aumento da
desigualdade, desde os anos 1970-1980, deve muito às reversões históricas (ou
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aos retrocessos), devido às políticas neoliberais adotadas nessas últimas
décadas, particularmente em matéria fiscal e financeira.
A história da desigualdade depende de:
1.
as representações que os agentes econômicos, políticos e sociais
fazem do que é justo e do que não é,
2.

o equilíbrio de poder entre esses atores, e

3.

as escolhas coletivas feitas em seu âmbito.

É isso que fazem todos os interessados!
A segunda conclusão, que é o coração do livro O Capital do Século XXI,
é que a dinâmica da distribuição da riqueza envolve mecanismos poderosos
alternadamente empurrando na direção da convergência e da divergência.
Não há processo natural e espontâneo para evitar que as tendências à
desigualdade e à desestabilização prevaleçam de maneira duradoura.
Começando pelos mecanismos impulsionadores da convergência, isto é,
no sentido da redução e da compressão da desigualdade, a principal força da
convergência é o processo de difusão do conhecimento e de investimento em
habilidades e treinamentos. O jogo de oferta e da procura entre trabalho
intelectual e trabalho manual, bem como a mobilidade de trabalho e do
capital, que constituem uma variante, pode também trabalhar nesse sentido,
mas de maneira menos forte, e muitas vezes de maneira ambígua e
contraditória.
O processo de difusão de conhecimentos e competências é o
mecanismo central o que permite que tanto o crescimento geral da
produtividade e a redução das desigualdades, tanto dentro dos países, como
em nível internacional, conforme ilustrado pela captura atual de países ricos
por muitos dos países mais pobres e mercados emergentes, a começar pela
China. É através da adoção dos mesmos métodos de produção, e alcançando
os níveis de qualificação dos países ricos, que os países menos desenvolvidos
tendem a aproximar-se, por sua maior produtividade, e promovem a própria
renda. Esse processo de convergência tecnológica pode ser promovido através
de abertura comercial, mas é fundamentalmente um processo de
disseminação do conhecimento e partilha de saber – um bem público por
excelência – e não um mecanismo de mercado.
De um ponto estritamente de vista teórico, há potencialmente outras
forças indo na direção de uma maior igualdade. Pode-se por exemplo, pensar
que as técnicas de produção estão se tornando cada vez mais importantes no
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trabalho humano e nas competências, ao longo da história. Assim, a parcela
da renda obtida pelo trabalho subiria tendenciosamente (e a parte apropriada
pelo capital diminuiria em contrapartida), hipótese que poderia ser chamada
de o “aumento de capital humano”. Em outras palavras, a tendência
caminharia para a racionalidade técnica conduzida, mecanicamente, ao
triunfo do capital humano sobre o capital financeiro e imobiliário, dos quadros
meritórios sobre os acionistas barrigudos, da competência sobre a filiação.
Assim, as desigualdades tornar-se-iam, naturalmente, mais meritocráticas e
menos predeterminadas (se são menos fortes nesse nível) ao longo da história:
de qualquer forma, a racionalidade econômica superaria, mecanicamente, a
racionalidade democrática.
Outra crença otimista difundida em nossas sociedades modernas é a
ideia segundo a qual o alongamento da vida conduzirá, mecanicamente, à
substituição da “guerra de classes” pela “guerra das idades” (forma de
conflito que é muito menos para evidente para uma sociedade, uma vez que
cada um será tanto jovem quanto idoso). Em outras palavras, a acumulação e
a distribuição de bens estariam agora não dominadas por um confronto
implacável entre dinastias de herdeiros e dinastias que não têm nada mais
que o seu trabalho, mas sim por uma lógica do ciclo de vida da poupança:
cada qual acumula ativos para sua velhice. O progresso da medicina e a
melhoria das condições de vida já teria transformado completamente a
natureza do capital!
Infelizmente, vemos que essas duas crenças otimistas (o “aumento do
capital humano”, e a substituição da luta de classes pelo conflito entre
gerações) são, em grande parte, ilusões. Especificamente, estas
transformações – bastante plausíveis sob um estrito ponto de vista lógico – em
parte ocorreram, mas em proporções muito menos massivas do que o que se
imagina às vezes.
Não é certo que a parcela da renda do trabalho na renda nacional tem
realmente progredido significativamente em longo período: o capital (nãohumano) parece quase tão essencial para o século XXI como era no século
XVIII ou no Século XIX, e não se pode excluir que ele pode se tornar ainda
mais poderoso. Da mesma forma, hoje como ontem, as desigualdades
patrimoniais são principalmente desigualdades dentro cada faixa etária. E
vemos também que a herança patrimonial não está não muito distante de
voltar ao que era no início do século XX. Em longo prazo, a força principal
que, na verdade, empurra para a equalização das condições é a difusão de
conhecimentos e qualificações.
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Desafio aos deuses: a fascinante história do risco
O subtítulo da edição brasileira de Against the Gods (BERNSTEIN, Peter.
Desafio aos deuses: a fascinante história do risco. Rio de Janeiro, Campus,
1997. 389 páginas) não peca pela imodéstia. Fascinante é o mesmo adjetivo
colocado nessa narrativa pelos economistas do grupo financeiro Opportunity –
Daniel Dantas, Luiz Orenstein e Persio Arida. Eles participam da publicação
desse livro e escrevem o prefácio à edição brasileira. Aliás, raros economistas
notáveis são imodestos... principalmente, quanto à capacidade de efetuar
previsões. São os oráculos modernos.
Embora tratar-se de HPE – não de história do pensamento econômico,
mas sim do estatístico -, creio que o autor coloca, de fato, desafio aos
economistas previsores imprevidentes. Enquanto o futuro foi questão de acaso
ou vontade divina, a contabilidade e a previsão eram atividades
desnecessárias. Elas floresceram com o capitalismo. Como diz o autor:
“ninguém planeja embarcar produtos através do oceano, dispor mercadorias
para venda ou obter dinheiro emprestado sem antes tentar determinar o que
o futuro poderá reservar. Assegurar que os materiais encomendados sejam
entregues em tempo, garantir que os itens que se planeja vender sejam
produzidos dentro do cronograma e providenciar os pontos de venda: tudo isso
tem de ser planejado antes que os clientes apareçam, e tirem a carteira do
bolso. O executivo de sucesso é antes de tudo um previsor: comprar, produzir,
vender, fixar preços e organizar vêm depois” (p. 21).
Se o capitalismo é a epítome de correr risco, o empreendedor
capitalista passou a transferir a responsabilidade: cobra (pagando bem)
previsões dos economistas e modelos de administração de riscos, elaborados,
muitas vezes, por quem desconhece economia.
À cobrança de originalidade, o autor, certamente, responderá tal como
Pascal vangloriava-se em sua autobiografia. ”Que ninguém me acuse de não
ter dito nenhuma novidade. A disposição do assunto é nova. Quando jogamos
tênis, ambos usamos a mesma bola, mas um de nós a coloca melhor”. A maior
novidade é a erudição e o estilo literário com que o autor mostra a criação de
conceitos de probabilidade, amostragem, regressão à média, teoria dos jogos
e tomada de decisões racional versus irracional. Revela a lógica da evolução
científica da estatística e os contextos intelectuais em que os grandes
pensadores estavam imersos. Torna interessante aquela matéria chata de
“tira-e-põe bolinha na urna”, em que não se distingue economia de jogo de
azar.
O livro está dividido em 5 partes e se compõe de 19 capítulos. As partes
referem-se à larga periodização: os primórdios até 1200, 1200-1700,
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1700-1900, 1900-1960, e a época contemporânea, quando se explora a
incerteza de acordo com graus de crença. Os títulos, tanto das partes, quanto
dos capítulos, são literários e não tão explícitos como era de se esperar em
obra de “não-ficção”. Depois de lê-los, entende-se a razão de ser dos títulos.
O percurso inicia-se quando se estabeleceram os fundamentos da ciência da
estatística. Curiosamente, a palavra “estatística” deriva-se da análise de
fatos quantitativos sobre o Estado. O objetivo primário da primeira coleta de
dados demográficos era de oferecer pesquisa de mercado ao comércio e de
fornecer ao governo as primeiras estimativas de número de pessoas
disponíveis para o serviço militar, “conhecimento este que pode tornar o
comércio e o governo mais seguros e regulares”. Mais adiante que veio a
estimativa por amostragem da base tributária, das necessidades de gastos
sociais, etc.
O início da teoria da tomada de decisões logo ocorre. “É a teoria de
decidir o que fazer quando é incerto o que acontecerá” (p. 69). Tomar decisão
é o primeiro passo essencial em qualquer esforço de administração do risco. A
palavra “risco” deriva do italiano risicare (por sua vez derivado do baixo latim
risicu, riscu), que significa “ousar”. Neste sentido, o risco é opção, e não
destino. A história do risco trata das ações pelas quais ousamos optar.
Em linguagem para público leigo no assunto, o leitor culto facilmente
consegue acompanhar o trabalho pioneiro que revelou os conceitos teóricos
básicos necessários à tomada de decisões sob condições de incerteza.
Amostragens, médias e noções do que é normal compõem a estrutura que iria,
mais à frente, abrigar a ciência da análise estatística, colocando a informação
a serviço da tomada de decisões e influenciando nossos graus de crença sobre
as probabilidades de eventos futuros.
Enquanto a teoria das probabilidades estabelece as opções, surge
determinado cérebro privilegiado, em contexto estimulante, buscando definir
as motivações das pessoas que optam. Essa constitui área de estudos e corpo
teórico totalmente novos, que estabelecem a base intelectual de muito do
que se seguiria, não apenas em economia, mas em teorias sobre como as
pessoas tomam decisões e fazem escolhas em todos os aspectos da vida.
Convertem o processo de calcular probabilidades em procedimento de
introdução de considerações subjetivas nas decisões de resultados incertos. O
processo subjetivo produzirá tantas respostas quantos os seres humanos
envolvidos. O desejo de possuir é inversamente proporcional à riqueza
possuída? É possível aplicar a medição a algo que não pode ser contado, como
é a intuição? Estes são exemplos de problemas enfrentados nessa evolução.
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“Os fatos não são os mesmos para todos. Pessoas diferentes dispõem de
informações diferentes; cada um de nós tende a matizar a informações de que
dispõe a sua própria maneira. Mesmo o mais racional dentre nós muitas vezes
discordará sobre o significado dos fatos” (p. 110). A teoria da utilidade não dá
conta dessas questões. Ela requer que a mente racional seja capaz de medir a
utilidade sob todas as circunstâncias e de fazer opções e tomar decisões de
acordo com ela – condição ambiciosa, dadas as incertezas com que nos
defrontamos no decorrer da vida.
Em torno de 1700, o debate era acerca de onde termina a arte de
pensar, ou seja, a análise objetiva, e começa a arte da conjectura. Em certo
sentido, a conjectura é o processo de estimar o todo a partir das partes.
“O passado, ou quaisquer dados que optemos por analisar, é apenas um
fragmento da realidade. A qualidade fragmentária é crucial na passagem dos
dados para uma generalização. Nunca temos ou conseguimos adquirir todas as
informações de que precisamos (...). A realidade é uma série de eventos
interligados, cada um dependente de outro, radicalmente diferentes dos jogos
de azar em que o resultado de qualquer jogada individual tem influência zero
sobre o resultado da próxima jogada” (p. 120).
O debate sobre a gestão do risco converge nas aplicações de seus três
pressupostos obrigatórios: plena informação, tentativas independentes e a
relevância da avaliação quantitativa. A relevância destes pressupostos é
crucial na determinação do grau de sucesso com que podemos aplicar a
medição e a informação para prever o futuro. Os pressupostos moldam a
forma como vemos o próprio passado. A prática dos modeladores da
administração do risco exige que acreditemos que essas condições necessárias
são cumpridas, mesmo quando sabemos muito bem que a realidade difere
dessa idealização.
Surge a idéia ousada de que a incerteza pode ser medida. Incerteza
significa probabilidades desconhecidas: “algo é incerto quando nossa
informação está correta e um fato deixa de ocorrer ou quando nossa
informação é incorreta e um fato ocorre” (p. 131/2). Em mundo dinâmico,
não há resposta única sob condições de incerteza. Os estatísticos buscam usar
novas informações para revisar probabilidades baseadas em informações
antigas, ou, em seu linguajar técnico, para comparar a probabilidade
posterior com a anterior. É o procedimento de revisar inferências sobre
informações antigas à medida que surgem novas informações.
A vida reúne coleção de semelhanças, e não de identidades. Para
Sócrates, “semelhança com a verdade não é o mesmo que verdade”. Para os
gregos, a verdade era apenas o que pudesse se demonstrado pela lógica e a
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partir de axiomas. Sua insistência na demonstração contrapôs frontalmente a
verdade à experimentação empírica.
Nenhuma observação individual é exemplo perfeito da generalidade. Ao
revelar a distribuição normal, a “curva em sino” transforma essa confusão em
ordem. Seu principal objetivo não é indicar a exatidão, mas o erro. Criou-se o
conceito de desvio padrão. Daí, com esses dois conceitos, foi um passo para o
que popularmente se conhece como a Lei das Médias – o processo sistemático
pelo qual a maioria das pessoas realiza escolhas e chega a decisões. São
ingredientes essenciais das técnicas modernas de quantificação do risco.
Sempre que tomamos decisão baseados na expectativa de que as coisas
voltarão ao “normal”, estamos empregando a noção de regressão à média.
Mas, o autor questiona esse procedimento. O que queremos dizer por
“normal”? Até que ponto uma média específica define a normalidade? Quando
as observações afastam-se da média do passado, quais as probabilidades de
regressarem àquela média no futuro? E se regressarem, pararão na média ou a
ultrapassarão?
A linha de análise da regressão, ou reversão, à média culmina no
conceito de correlação, que é a medição do grau de proximidade com que
duas séries variam entre si. Transformar correlação em causalidade tem sido a
sina de economistas não científicos... “A regressão à média transforma a
noção de probabilidade de um conceito estático, baseado na aleatoriedade e
na Lei dos Grandes Números, em um processo dinâmico em que os sucessores
dos indivíduos atípicos estão predestinados a aderir à multidão no centro. (...)
Dados os imperativos desse processo, nenhum resultado além da distribuição
normal é concebível. A força propulsora é sempre rumo à média, rumo à
restauração da normalidade, rumo ao homme moyen” (p. 169). Rumo ao
agente representativo, acrescento. A regressão à média motiva quase toda
variedade de enfrentamento de riscos e de previsão.
Os poucos investidores que ganharam fortuna apostando na regressão à
média, contrariando as apostas da maioria ao comprarem na baixa e
venderem na alta, ganharam também fama com essa posição do contra. Mas
quem ouviu falar dos investidores que tentaram a mesma coisa e fracassaram,
quer por terem agido cedo demais ou não terem simplesmente agido, quer
porque a média à qual esperavam que os preços das ações retornassem não foi
a média à qual eles efetivamente retornaram?
Quando alcança o século atual, Bernstein expõe a medida da nossa
ignorância. “Quando corremos risco, apostamos em resultado que será
consequência de decisão que tomamos, embora não saibamos ao certo qual
será o resultado. A essência da administração do risco está em maximizar as
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áreas onde temos certo controle sobre o resultado, enquanto minimizamos as
áreas onde não temos absolutamente nenhum controle sobre o resultado e
onde o vínculo entre efeito e causa está oculto de nós” (p. 197, grifo do
autor). O problema está nas consequências de nossas decisões e não nas
próprias decisões. A decisão é apenas o início.
Knight e Keynes foram os dois grandes autores a enfrentar seriamente a
questão de que os padrões do passado não revelam sempre o rumo do futuro.
Definiram o risco como veio a ser compreendido atualmente.
Knight duvidava que possamos aprender grande coisa através da
avaliação empírica da frequência de ocorrências passadas. O raciocínio a
priori não consegue eliminar a indeterminação do futuro. Os empresários
regularmente extrapolam do passado para o futuro, mas tendem a identificar
momentos críticos de reversão das condições somente depois deles terem
ocorrido. Não detectam mudanças iminentes. “A predominância da surpresa
no mundo dos negócios indica que a incerteza tende mais a prevalecer do que
a probabilidade matemática” (p. 210). Está ligada a grande número de
observações independentes de eventos homogêneos. Mas nenhum evento
chega a ser idêntico a evento anterior – ou a evento ainda por acontecer. A
imprecisão é a característica das previsões.
A volatilidade dos preços de títulos financeiros e ações evidencia a
freqüência com que as expectativas se frustram e os investidores se revelam
equivocados. A volatilidade é a representante da incerteza e deve ser
acomodada na avaliação do risco do investimento.
O fato de que as decisões cruciais tomadas sobre quanto gastar (e
quando gastar) são essencialmente irreversíveis, alerta Keynes, torna-as
extremamente arriscadas, dada a ausência de qualquer guia objetivo de
probabilidade de resultarem no planejado. Como o ambiente econômico está
constantemente mudando, todos os dados econômicos são específicos ao seu
próprio período de tempo. Consequentemente, eles fornecem apenas base
frágil para generalizações. Qualquer sistema que não pode depender da
distribuição da frequência dos eventos passados é peculiarmente vulnerável à
surpresa e inerentemente volátil.
Quando apresenta a Teoria dos Jogos, Bernstein mostra-a como o
rompimento drástico com os esforços anteriores de incorporar a
inevitabilidade matemática à tomada de decisões. Ele a diferencia da teoria
da utilidade, onde o indivíduo opta isoladamente, ignorando as decisões dos
outros. Na Teoria dos Jogos, os parceiros tentam maximizar sua utilidade
simultaneamente, cada qual consciente do que os outros estão fazendo. “A
teoria dos jogos traz um novo sentido à incerteza. As teorias anteriores
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aceitavam a incerteza como um fato consumado e pouco faziam para
identificar sua fonte. A teoria dos jogos afirma que a verdadeira fonte da
incerteza reside nas intenções dos outros” (p. 232).
A vida real é similar a jogo de estratégia. Mas, raramente podemos
esperar sairmos “vencedores” nesse jogo. A tolerância é necessária, em jogo
antagônico. Escolher a alternativa de aparente maior retorno tende a ser a
decisão mais arriscada, pois poderá provocar a defesa mais acirrada dos que
perderão com essa alternativa. Assim, geralmente aceitamos alternativas
moderadas de meio termo: o melhor acordo de barganha ruim.
Há forte semelhança entre a diversificação, proposta pela Teoria da
Seleção de Portfólio, elaborada por Markowitz, e os Jogos de Estratégia de
von Neumann. “Ao fazer o melhor de uma barganha ruim – ao diversificar em
vez de tentar dar uma tacada –, o investidor pelo menos maximiza as
probabilidades de sobrevivência”. Bernstein explica a matemática da
diversificação. “Enquanto o retorno de uma carteira diversificada equivalerá à
média das taxas de retorno de seus componentes individuais, sua volatilidade
será inferior à volatilidade média de seus componentes individuais. Isso
significa que a diversificação é uma espécie de dádiva, em que você pode
combinar um grupo de papéis arriscados e com altos retornos esperados em
uma carteira de risco relativamente baixo, na medida em que você minimiza
as covariâncias, ou correlações, entre os retornos dos papéis individuais” (p.
253).
Os problemas técnicos surgem do pressuposto de Markowitz de que os
investidores não terão dificuldades em estimar as entradas de seu modelo: os
retornos esperados, as variâncias e as covariâncias entre todas as ações
individuais. Usar dados do passado é perigoso. Graus de crença nem sempre se
prestam à medição precisa. Na prática dessa abordagem, é necessário
combinar a experiência passada com previsões, resultando em cálculos com
uma margem de erro significativa. “A diversificação não é uma garantia
contra o prejuízo, apenas contra perder tudo de uma vez” (p. 337).
Na realidade, como o conceito de Fragilidade Financeira – o grau de
prudência no endividamento – elaborado por Minsky sugere, o risco inerente a
diversos ativos só faz sentido quando relacionado com as obrigações do
investidor. Os retornos dos ativos são incertos; os compromissos contratuais
são certos. Na versão mais simples dessa abordagem, o risco é apenas a
chance de perder dinheiro. Essa visão está bem distante da de Markowitz.
Bernstein também discute a questão controversa da racionalidade dos
investidores. Sugere a possibilidade de que “talvez as pessoas não sejam
irracionais, mas o modelo tradicional de racionalidade especifique um padrão
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de comportamento que capta apenas em parte a forma como os seres
humanos racionais tomam suas decisões. Nesse caso, o problema está no
modelo de racionalidade, e não nos seres humanos” (p. 265). Portanto, a
falha do modelo racional não está em sua lógica, mas no cérebro humano que
ele requer, para agir de acordo com suas prescrições.
Pesquisas recentes reconhecem que o denominado comportamento
anômalo é, muitas vezes, realmente um comportamento normal, e a adesão
às regras do comportamento racional ditadas pela teoria constituem uma
exceção. Por exemplo, as pessoas revelam um comportamento teoricamente
irracional através da tendência a examinarem os problemas em partes, e não
agregadamente. Chegam a conclusões equivocadas por não reconhecerem que
o todo é o resultado da interação de suas partes e não uma mera coleção de
partes separadas. O conhecimento específico que o economista detém em
relação ao homem de negócios leigo é o macroeconômico. Qual desses dois
indivíduos tem o comportamento irracional?
O penúltimo capítulo do livro – O Sistema Fantástico de Apostas
Laterais – é a respeito dos derivativos. O uso dos derivativos surgiu da
necessidade de reduzir a incerteza. Certamente não há informação nova,
nesse capítulo, para um especialista. A grande novidade, face aos textos dos
“profissionais do mercado”, é que o leitor totalmente leigo nesse assunto
consegue acompanhar suas explicações. É uma introdução didática em que
não se necessita de glossário para “traduzir” o que está sendo dito.
Desenvolve boa metáfora ao comparar os derivativos com o sistema que
seguraria as carteiras de investimentos contra prejuízos da mesma forma
como determinada empresa seguradora protege algum segurado da perda em
caso de acidente.
O autor é comedido na apologia dos derivativos. Alerta que “os
especuladores que julgam saber o que o futuro encerra sempre se arriscam a
estarem enganados e perder tudo” (p. 327). Cita a seguinte comparação: “Um
derivativo é como uma lâmina. Você pode usá-la para se barbear... ou pode se
suicidar com ela”.
No último capítulo – À Espera da Turbulência – sintetiza seu longo
percurso, destacando seu tema essencial. A ressalva de que o passado
estabelece padrões que se repetem, no futuro, apenas na maior parte dos
casos é a chave de toda a história do risco. “Sem ela, não haveria risco, pois
tudo seria previsível. Sem ela, não haveria acaso, pois todo evento seria
idêntico a um evento anterior. Sem ela, a vida não teria mistério” (p. 331).
Deus não joga dados, mas apesar de todos os esforços dos estatísticos,
economistas e outros cientistas, eles não possuem o conhecimento completo
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sobre as leis que definem a ordem do mundo objetivamente existente. Os
físicos, os químicos, os biólogos, entre outros cientistas da chamada hard
science preocupam-se com o comportamento do mundo natural. Os
economistas têm de enfrentar o desafio de determinar a resultante futura dos
comportamentos de algo além dos padrões da natureza: os agentes
econômicos aconselhados por eles próprios, em suas decisões.
A história do risco, que Bernstein conta, caracteriza-se o tempo todo
pela tensão persistente entre os que afirmam que as melhores decisões se
baseiam na quantificação e nos números, sendo determinadas pelos padrões
do passado ou da natureza, e os que baseiam suas decisões em graus de
crença mais subjetivos sobre o futuro incerto. Esta controvérsia jamais foi
solucionada. A visão que baseia-se em padrões da natureza (tal como a
racionalidade dos seres humanos), levou à introdução da terminologia das
ciências naturais para explicar fenômenos econômicos e sociais. Ela simplifica
a questão, pois torna o comportamento racional humano tão previsível quanto
o da natureza.
“A questão reduz-se à visão da extensão em que o passado determina o
futuro. Não podemos quantificar o futuro, por ser desconhecido, mas
aprendemos a empregar números para esquadrinhar o que aconteceu no
passado. Mas até que ponto devemos confiar nos padrões do passado para
prever o futuro?" (p. 6).
A matéria prima dos modelos de administração de risco são os dados do
passado. O passado raramente nos revela quando irromperá a turbulência no
futuro. A surpresa é endêmica, sobretudo, no mundo das finanças. Não
podemos informar ao computador dados sobre o futuro, porque eles nos são
inacessíveis. Dado é do passado; não há dado do futuro. “Aí está a armadilha
do lógico: dados passados da vida real constituem uma sequência de eventos,
e não um conjunto de observações independentes, que é o que as leis das
probabilidades exigem” (p. 337). Portanto, a ciência da administração do
risco nunca traça um quadro futuro perfeito; nas imperfeições que se esconde
a turbulência.
No afã de assumir o controle da sociedade, retirando-o do domínio da
providência divina, os economistas modeladores parecem ter se tornado
escravos de nova religião, credo tão arbitrário como qualquer outro: rezar por
modelo matemático que parece explicar tudo. Porém, o poder das emoções
humanas destrói, rapidamente, esse modelo.
John Kenneth Galbraith, Robert Heilbroner, Kenneth Arrow, William
Baumol, Harry Markowitz, Paul Samuelson, entre outros autores notáveis, na

42
área da economia, avalizam esse livro, ganhador de prêmios literários. De
fato, é merecedor de todos os elogios, inclusive o de seu subtítulo.

Literatura sobre Crise Financeira Recente
Surgiram muitos livros sobre a crise provocada pela explosão da bolha
de ativos (financeiros e imobiliários) em 2008 nos Estados Unidos,
transformada em crise global e/ou sistêmica. Cyro de Andrade (20/07/2010)
resenhou “The Future of Finance” (Edição da London School of Economics.
294 págs). Edito sua resenha em seguida.
Em 22 de julho de 2009, a British Academy entregou no Palácio de
Buckingham uma carta explicativa a Elizabeth II por que não havia sido
possível prever a irrupção da crise financeira, nem a gravidade de suas
consequências. Era uma resposta a sua indagação de meses antes.
Em novembro, quando estivera na London School of Economics (LSE)
para inaugurar um novo edifício, a rainha havia perguntado por que ninguém
havia notado que a crise estava a ponto de se manifestar. Demorou um pouco,
mas enfim chegou às mãos de Sua Majestade o resultado do debate a que
havia se dedicado um grupo de acadêmicos, jornalistas, políticos, funcionários
do governo e outros convidados, por iniciativa conjunta da LSE e da British
Academy, para refletir sobre o que perguntara Elizabeth II.
Na verdade, “muitas pessoas previram a crise”, dizia a carta
(www.britac.ac.uk/events/archive/forum-economy.cfm) assinada por Tim
Besley, professor na LSE e membro do comitê de política monetária do Banco
da Inglaterra, e pelo professor e historiador Peter Hennessy. “Entretanto, a
forma exata que ela tomaria, o 'timing' de sua eclosão e ferocidade não foram
previstos por ninguém”.
Passado um ano, a LSE traz a público este episódio narrado no livro
“The Future of Finance”, já disponível em versão digital (http://
harr123et.wordpress.com), para acesso gratuito. Antecede a publicação
impressa programada para data vindoura.
A rainha vai o ler? Deveria. Apesar do dialeto econômico ficar às vezes
meio pesado, seria um modo de ela amplificar sua visão do mundo financeiro,
agora sob uma perspectiva de futuro, oferecida neste livro. Ele resulta de
debate entre pessoas de elevada qualificação: dezoito nomes da elite
pensante inglesa escolhidos pela LSE.
Entre as questões discutidas, todas "extraordinariamente difíceis e
profundas", diz no prefácio Richard Layard, professor emérito da LSE, a
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principal indaga sobre qual é, ou qual deveria ser, a finalidade de um sistema
financeiro global. Canalizar poupança para investimentos reais? Transferir
riscos?
Há uma série de respostas geralmente aceitas. Mas se olharmos de
perto como as empresas financeiras trabalham, “é extraordinariamente
difícil” enxergar alguma correspondência com o que está convencionalmente
estabelecido – e “é frequentemente difícil explicar por que as remunerações
[dos executivos, assunto que no livro é tratado por Martin Wolf] são
frequentemente tão altas”. Qualquer tentativa de esclarecimento também
“deverá explicar por que o sistema é tão propenso a expansões e contrações”.
Os autores dos dez capítulos do livro contribuem para preencher esses vazios.
“A opacidade do sistema cresceu enormemente com a ampliação do uso
de derivativos”, observa Layard. “Isso contribui para que se tenha alto
crescimento econômico no longo prazo? A questão permanece em aberto.”
Vários estudos, discutidos no capítulo 4, apontam para benefícios advindos da
expansão dos serviços e instrumentos de crédito. Mas em todos os outros
capítulos a ideia central é o sistema financeiro precisar ser radicalmente
simplificado.
Pode-se chegar a esse sistema presumivelmente mais estável por meio
de regulamentação, ou de uma reforma legal-institucional, ou uma mistura
das duas escolhas. Seja qual for a opção, o efeito será a redução da
lucratividade dos bancos e da remuneração de seus executivos. Layard fica na
pergunta: “Há chance de se fazerem as mudanças necessárias?”. E remete ao
último capítulo, assinado por Peter Boone e Simon Johnson, que leva o título
"Will the politics of global hazard sink us again?" (A política do risco moral vai
nos afundar de novo? Ou “arruinar”, como também se pode entender "sink").
Sobressai o nome de Johnson, ex-economista principal do FMI, hoje
professor na Sloan School of Management do MIT, autor, com James Kwak, do
nada otimista “13 Bankers - The Wall Street Takeover and the Next Financial
Meltdown”. Tem uma das vozes proeminentes da crítica à leniência pela qual
o sistema financeiro foi sendo tratado por seguidos governos. Ele considera os
governos submetidos ao poder econômico e político de Wall Street. Johnson
afirma: o atual movimento de reformas regulatórias, a começar pela agora
aprovada nos Estados Unidos, não será suficiente para conter a tendência de
os bancos ignorarem excessos de risco, por estarem certos do “moral hazard”:
os governos os salvarem sempre quando entrarem em colapso.
Como consequência, economias centrais e emergentes – como o Brasil,
mencionado ao lado da Rússia – poderão acabar envolvidas no mesmo
torvelinho de defaults e colapsos econômicos, na esteira desses repetidos
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salvamentos de emprestadores em apuros. Em seu blog ("The Baseline
Scenario"), Simon afirmava, duas semanas antes da recente aprovação da
reforma financeira pelo Senado americano, pelo visto, “essencialmente nada
em toda a legislação reduzirá o potencial de maciço risco sistêmico, enquanto
nos encaminhamos para o próximo ciclo de crédito”.
Ainda havia o que fazer. Na reunião do G-20, em Seul, foram
apresentadas propostas de atuação internacional conjunta pelo grupo de
trabalho de estabilidade financeira, presidido por Adair Turner, principal
dirigente do Financial Services Authority, o órgão de regulação financeira do
Reino Unido. É ele quem assina o primeiro artigo do livro da LSE: “O que
fazem os bancos? Por que expansões e contrações de crédito ocorrem e o que
políticas públicas podem fazer a respeito?”.
Algumas coisas já se sabem a respeito do que fazem (ou faziam) os
bancos. Da carta de Tim Bresley e Peter Hennessy à rainha: “Embora muitas
pessoas tenham previsto a crise, a maioria estava convencida de os bancos
saberem o que estavam fazendo e acreditavam os magos financeiros haverem
encontrado novos e engenhosos modos de administrar riscos... É difícil
lembrar de melhor exemplo de 'wishful thinking' combinado com arrogância”.
O aprendizado teria sido suficiente?

Contrariedade em nome da Notoriedade
Jessica Silver-Greenberg (Bloomberg Businessweek, 21/06/2010) conta,
durante o grande ciclo mundial do crédito por cinco anos, levando à crise de
2008, uns poucos economistas e investidores deliberadamente decidiram ficar
de fora. Eles ficaram murmurando em tom negativo como tudo iria acabar
como a ressaca do século. Eles eram párias. “Fui criticado e chamado de
idiota”, diz Michael Panzner, um corretor de valores e escritor. Ele começou a
prever o colapso em 2005. “Parecia um daqueles sujeitos que segura um
cartaz prevendo o apocalipse.”
Na virada de março para abril de 2005, eu (Fernando Nogueira da
Costa) fui como representante da Caixa Econômica Federal a uma reunião de
banqueiros (IIF) em Madrid, Espanha. Era unânime a expectativa da explosão
da bolha de ativos. Ninguém poderia afirmar com certeza quando exatamente
explodiria. Então, qualquer profeta escreve qualquer coisa a respeito e,
depois, caso a profecia tenha acontecido, se apresenta como vidente!
Quando o Lehman Brothers quebrou e os mercados mundiais
mergulharam em sincronismo, Panzner já havia publicado um livro intitulado
“Financial Armageddon: Protect Your Future from Economic Collapse” e logo
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seguiria com “When Giants Fall: An Economic Roadmap for the End of the
American Era”.
O pessimismo é um ativo contracíclico: quando a economia cai, a
reputação profissional dos catastrofistas vai às alturas. Subitamente, eles
passam a ser pessoas tipo arroz-de-festas. Gary Shilling, um veterano guru dos
investimentos de Nova Jersey, foi festejado por acertar todas as suas 13
diretrizes de investimentos para 2008, a maioria envolvendo a recomendação
de venda de ativos bancários e imobiliários.
A analista bancária Meredith Whitney havia chocado seus colegas com
um relatório devastador sobre o Citigroup, quando este ainda era visto como
fundamentalmente sólido. Ela abriu sua própria firma, aproveitando a
celebridade conquistada. Um obscuro professor da Universidade de Nova York
chamado Nouriel Roubini, também conhecido como “Dr. Doom” (Dr.
Apocalipse), passou a ser a principal atração do circuito internacional de
palestras, atraindo muitos fãs.
Então, o cenário começou a mudar. Durante a maior parte do primeiro
ano pós-crise a economia dos Estados Unidos caminhava devagar rumo à
recuperação. Embora longe de ensolarado, 2009 não trouxe consigo o flagelo
de todas as pessoas perderem tudo, vivendo em tendas, ou fazendo fila por
um prato de comida, conforme apostavam alguns dos pessimistas ("bears", no
jargão do mercado) mais radicais.
O Departamento do Trabalho dos EUA informou 431.000 novos empregos
terem sido criados em maio de 2009, representando o quinto mês seguido de
crescimento. Em abril, as vendas no comércio cresceram 8,8% em relação ao
mesmo período do ano anterior. Os grandes bancos de investimento superaram
as expectativas de lucros dos analistas e os mercados ganharam 80% em
apenas pouco mais de um ano. A confiança do consumidor estava em alta e o
PIB americano, embora nada vigoroso, crescia ao ritmo de aproximadamente
3%. Gradualmente, os "bears" foram perdendo proeminência e a maioria
(embora não Roubini) saiu do noticiário.
Quando os mercados voltaram a demonstrar novos sinais de pânico,
grande parte emanada da crise da dívida na Europa, os holofotes se voltaram
novamente para eles. Apesar das evidências de melhoria das condições, a
maior parte dos bears mudou muito pouco suas perspectivas, quando
mudaram. O que levanta a dúvida: será o pessimismo persistente deles é um
sinal de um pensamento guerreiro e não-conformista, ou sua negatividade se
transformou em um tipo de interesse: a contrariedade em nome da
notoriedade?
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Para descobrir se eles devem ser temidos ou ignorados, a Bloomberg
BusinessWeek reuniu alguns dos mais destacados bears de 2008, traçou o
desenrolar de suas previsões sombrias e avaliou para onde eles acreditavam a
economia ir.
Em 2004, Roubini, então com 52 anos, previu uma recessão iminente
que seria provocada pelos déficits comerciais dos EUA e um repique nos
preços do petróleo e das taxas de juros. Ela não veio. Em 2005, ele
novamente disse: haveria uma recessão. Ela não veio. Ele revisou suas
análises e voltou a prever uma crise para 2006. Naquele ano ele participou de
uma reunião do Fundo Monetário Internacional (FMI) e previu a chegada do
estouro do mercado imobiliário residencial, dizendo “os EUA provavelmente
vão enfrentar um estouro imobiliário inédito (...) e uma recessão profunda”.
Quando as previsões de Roubini finalmente se concretizaram e o mundo
cambaleou, em 2009, ele disse: os preços do petróleo continuariam baixos ao
longo do ano, recuando para entre US$ 30 e US$ 40 o barril, e o índice de
ações Standard & Poors iria cair para 600 pontos. Nada disso aconteceu. O
petróleo subiu para US$ 70 o barril em novembro de 2009 e o S&P atingiu o
fundo do poço nos 676 pontos, para depois ultrapassar os 1.000 pontos.
Mesmo assim, Roubini via colapso em quase todos os lugares, inclusive no
Brasil, uma das economias de melhor desempenho. Em um evento realizado
em São Paulo, em meados de 2010, ele disse anunciou o risco de um
“superaquecimento” da economia.
De volta aos EUA, onde ele comemorou a publicação de “Crisis
Economics: A Crash Course in the Future of Finance” com uma grande festa
oferecida por Ken Griffin da Citadel Investment Group, Roubini continuava
cético em relação aos bancos, assim como com as dívidas do governo
americano, a ponto de retomar suas previsões. Em uma entrevista dada em 11
de maio de 2010 ao jornalista Charlie Rose, Roubini observou o governo ter
assumido cerca de US$ 40 bilhões em dívidas ruins do extinto Bear Stearns.
Disse: “esse aumento da dívida pública é algo que me preocupa”. Chamou o
socorro da AIG de “um erro” e, quando espetado por Rose, disse: “as taxas de
juro zero estão levando a uma bolha global de ativos”.
Roubini é o principal nome entre a comunidade dos profetas do
mercado orgulhosa de não participar do establishment de Wall Street. Essa
independência, afirmam, permite com eles verem as distopias não vistas por
pessoas dentro do sistema financeiro. Comparado a outros, as previsões de
Roubini são moderadas. A maioria tende a ver um mergulho duplo como quase
uma certeza, com a segunda perna da recessão devendo ser mais brutal e
desestabilizadora em relação primeira. Apocalipse Now rende bilheteria:
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basta anunciar estarmos a um passo do abismo, se não cairmos, terá sido
devido ao anúncio...
Um dos mais famosos desses outsiders radicais é Robert Prechter. Na
década de 1970 ele reviveu um velho sistema de avaliação da psicologia dos
investidores chamado “Princípio de Elliott Wave”, usando-o para aconselhar os
assinantes de sua newsletter de investimentos em 7 de outubro de 1987.
Anunciava: eles deveriam liquidar suas posições. Duas semanas depois, veio o
crash do mercado. Prechter foi saudado como gênio, embora o rótulo não
tenha pegado. Ele continuou pessimista ao longo da década de 1990 e em
2002 disse: o índice Dow Jones iria cair abaixo dos 1.000 pontos. Ele subiu 25%
no ano seguinte e continuou em alta até 2007.
Segundo Prechter, a não ocorrência do crash conforme ele esperava,
servia apenas para mostrar: ele, provavelmente, seria mais devastador
quando ocorresse – e isso poderia acontecer logo. Em março de 2010, ele
previu corretamente o mercado haver atingido o fundo do poço e disse a
partir daí só poderia haver recuperação. Evidentemente, batendo no fundo,
repica e aparenta uma recuperação em curso. O índice Standard & Poor's 500,
disse, cairia abaixo do menor patamar registrado em março de 2009 e, depois
de um pico em 2010, o mercado de ações cairia por seis anos. Aconteceu o
inverso, inclusive por causa da política de afrouxamento monetário não
prevista por ele, inflou nova bolha de ações!

Embora seu pessimismo continuasse o mesmo, a base dele mudou.
Desta vez, ele estava calcado na crítica das medidas dos governos. “O governo
está agindo como se fosse o último bêbado da festa. Está gastando em um
ritmo sem precedentes, regulando as partes mais diminutas de nossas vidas e
se pavoneando por aí como se estivesse resolvendo problemas na medida em
que os cria”.
O que virá em seguida, segundo Prechter? Outra crise nos mercados
imobiliário e de ações. “A próxima crise vai englobar mercados que já
atingiram seus picos: ações, commodities e imóveis. Mas ela também vai se
estender para áreas que até agora vinham se saindo bem, especialmente os
bônus corporativos e municipais, os bônus garantidos por ativos e até mesmo
muitos bônus soberanos”.
Quando se confere com o que houve, de fato, foi explosão da bolha de
commodities prejudicial aos países emergentes exportadores para o centro do
capitalismo. Lá, nos Estados Unidos, o mercado de ações se reergueu com a
fuga dos juros baixos pagos pelos bonds de renda fixa para a ou renda
variável.
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Entre os “outsiders”, Nassim Nicholas Taleb, se tornou o principal
polemista. Convidam-lhe para falar a banqueiros com o pagamento de cachês
de cinco dígitos. Ficou famoso também por intimidar suas plateias e reagir
com agressividade a críticas negativas sobre seu trabalho.
Taleb passou a ser cultuado quando publicou “Fooled by Randomness:
The Hidden Role of Chance in the Markets and in Life”, em 2001. O livro era,
naturalmente, uma ladainha sobre como Wall Street ilude a si própria e aos
investidores com modelos de previsão perfeitos regularmente frustrados pela
realidade.
Em 2002, Malcolm Gladwell fez um perfil de Taleb para a “The New
Yorker”, concentrando-se em seus investimentos em opções "out-of-themoney" baratas. Apostava no mercado subestimar a probabilidade de crashes.
Então, ele foi lançado ao estrelato com a publicação de "The Black Swan: The
Impact of the Highly Improbable" em maio de 2007.
Depois, ampliou suas críticas ao gerenciamento de riscos em Wall
Street. Taleb disse: os modelos usados para medir e restringir os riscos eram
inerentemente falhos, porque não levavam em conta – e não podiam levar – a
existência dos cisnes negros (o "black swan" do título do livro), eventos
imprevisíveis e potencialmente desastrosos.
O timing de Taleb foi excelente: o livro chegou às livrarias poucos
meses antes de os bancos começarem a anunciar baixas contáveis de bilhões
de dólares nos valores de suas posições subprime. "The Black Swan" chegou ao
topo da lista dos mais vendidos do "The New York Times", foi traduzido em
mais de 27 idiomas e rendeu a Taleb a nomeação de professor ilustre de
Engenharia de Risco na Universidade de Nova York, um título sob encomenda
do qual ele se orgulha. “É a maior distinção conferida por eles nesse
departamento”, diz ele.
Na maneira de pensar de Taleb, a resposta mundial ao crash de 2008
serviu apenas para tornar a economia mais vulnerável aos cisnes negros. “A
mesma análise feita em 2006 continua valendo hoje, com força ainda maior”,
afirma. “A situação está pior em ambas as frentes. Temos um inchaço
crescente de obrigações contingenciais e riscos ocultos. Podemos estar, de
uma maneira cosmética, progredindo nas coisas, mas nossos riscos e dívidas
também estão crescendo. Acredito que as coisas vão apenas piorar porque
perdemos muito tempo para reparar o sistema. Vivemos um momento sem
precedentes.”
Puramente pela linguagem bombástica, o único rival de Taleb é Marc
Faber, que publica o "Gloom, Doom and Boom Report" a partir de sua casa em
Hong Kong. Desde 2002, esse economista na época com 64 anos, nascido em
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Zurique, na Suíça, vinha prevendo o dólar se desvalorizaria e, desde 2005, um
colapso econômico estava para atingir os EUA. Agora, Faber espera um default
soberano com efeito dominó, e não está muito otimista em relação à China.
Ele disse em uma entrevista à "Bloomberg Television": a economia do
país poderá "colapsar" em um ano. Quanto ao S&P, prevê uma queda de até
15% nos próximos seis meses. Como vamos lidar com toda essa turbulência? Na
edição de junho de 2008 do "Gloom, Doom and Boom", ele recomendou: os
americanos poderiam se ajudar partilhando "prostitutas e cerveja", porque
elas são "os únicos produtos ainda fabricados nos EUA".
Para Stephen Roach, ficar “fora da manada” é uma coisa
profissionalmente perigosa. Ao contrário da maior parte dos bears de 2008,
ele trabalha dentro do establishment financeiro, tendo atuado até
recentemente como presidente do Conselho de Administração do Morgan
Stanley na Ásia. (Em 2010, estava voltando para Nova York, onde dividiria seu
tempo entre o Morgan Stanley e dar aulas na Yale School of Management.)
“Nunca é fácil, especialmente quando você trabalha em Wall Street,
especialmente quando há muita coisa em jogo para que os bons tempos
continuem”, diz. “É uma coisa diferente ser um acadêmico que pode fazer
observações puramente com propósitos acadêmicos. É revigorante pensar e
repensar suas posições.”
Roach, 64, vinha alertando Wall Street sobre uma crise iminente desde
2004, baseado em sua convicção de a disparada dos preços dos imóveis
residenciais estarem alimentando um boom insustentável dos gastos do
consumidor. Quando ele se mudou para Hong Kong em 2007, concentrou sua
consternação no Oriente, afirmando que, para a economia mundial conseguir
estabilidade, os asiáticos teriam de começar a gastar mais e os consumidores
americanos teriam de começar a poupar mais.

Embora reconhecesse "o mundo está definitivamente em situação
melhor do que estava há um ano e meio", ele acreditava a crise da dívida na
Europa atingir duramente os EUA. "Ninguém quer falar na possibilidade de
uma recessão de duplo mergulho", diz ele, "mas ela está bem presente." O
pacote de ajuda de US$ 962 bilhões elaborado pela União Europeia "não será
suficiente", dizia ele. "Contrações múltiplas inevitavelmente se seguirão." A
política monetária era uma fonte de preocupação especial para Roach porque
ele acreditava na preponderância do dinheiro fácil levar a bolhas e estouros.
"Os formuladores de políticas fiscais e monetárias não me deixam confiante de
que estão adotando, ou mesmo pensando a fundo, em uma saída estratégica
da política de juro zero e no fim dos déficits maciços."
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Assim como Roach, Meredith Whitney fez suas previsões terríveis de
dentro do establishment financeiro. Esta doi uma das razões de elas terem
provocado tanta agitação. Como analista da Oppenheimer, Whitney divulgou
relatório com o aparentemente inofensivo intitulado "Estará o Dividendo do
Citigroup Garantido? Ação Rebaixada por Causa de Preocupações com o
Mercado de Capitais". A conclusão, porém, foi chocante: se o Citigroup não
levantasse US$ 30 bilhões, cortando seus dividendos ou se desfazendo
rapidamente de ativos, ele certamente iria quebrar. As ações do Citigroup
prontamente despencaram e, em uma questão de dias, o executivo-chefe do
banco, Chuck Prince, pediu demissão.
Whitney saiu da Oppenheimer e fundou a Meredith Whitney Advisory
Group em fevereiro de 2009, onde ela continuou prevendo problemas para o
setor bancário. O mercado julgou de outra forma. No segundo trimestre de
2009, com o setor bancário se recuperando com vigor dos níveis históricos de
baixa, Whitney não fez previsões tão visionárias quanto sua análise do
Citigroup.
No entanto, ela continuava cética com os esforços do governo
americano para revitalizar os bancos e manteve sua postura pessimista.
Embora extremamente cautelosa, afirmava os bancos americanos enfrentarem
uma época difícil por causa do aumento das exigências de capital. Isso
reduziria a lucratividade dessas instituições.
Até mesmo as pessoas mais sofisticadas têm dificuldades para mudar
seus pontos de vista, especialmente depois deles terem sido declarados
publicamente. “Os pontos de vista tendem a ser muito arraigados”, diz Julie
K. Norem, professora associada de Psicologia do Wellesley College. “Os
pessimistas prestam atenção às informações punitivas, e não
recompensadoras, e este é o ponto de vista fundamental deles”. Cada qual
tem sua marca para ganhar dinheiro em O Mercado.

Falsas Lições da História Financeira
Paul Seabright é professor de Economia na Toulouse School of
Economics e é autor do The Company of Strangers: A Natural History of
Economic Life. Ele analisou, via artigo encomendado pelo Project Syndicate,
em 04/08/2010, as falsas lições da história financeira, ditadas como fossem
um guia para o futuro.
Se a história pune quem não aprende com suas lições, a história
financeira executa suas punições com certa distorção sádica: também pune
quem as aprende com entusiasmo excessivo. As crises financeiras,
repetidamente, se originam nas debilidades dos sistemas de regulamentação
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criados a partir de lições aprendidas nas crises anteriores. A crise atual não é
exceção; a próxima tampouco será.
O sistema de regulamentação financeira do pós-guerra foi criado a
partir de três supostas lições dos anos 30.
Primeira, imaginávamos que o principal motivo de quebra dos bancos
era o pânico dos depositantes – e a decorrente corrida bancária – e não o
principal motivo do pânico dos depositantes ser o risco de quebrar que os
bancos correm. Ora, isso é um sofisma!
Assim como na noção de “correr dos leões é o que os estimula a te
devorarem”, há uma dose de verdade na ideia de “os bancos quebram porque
os depositantes entram em pânico”. Mas é uma dose pequena, uma dose na
qual seria pouco recomendado, tanto para o depositante comum sem
garantias, como para o turista comum em uma reserva animal, confiar.
Na verdade, muitas das ondas de pânico ocorrem por algum bom
motivo. Mesmo na década de 30, muitos bancos quebraram como resultado de
má administração e de atividades ilegais, o que também vale para hoje em
dia. O dilema entre o ovo e a galinha persiste: quem foi criado primeiro?
Segunda, pensávamos os depositantes com propensão a entrar em
pânico serem sempre os pequenos depositantes – pessoas físicas e pequenas
empresas – e não grandes companhias ou investidores profissionais. Sabemos,
agora, isso ser errado, embora nunca tenham existido razões sérias para
acreditar nisso.
Até as reformas financeiras adotadas após a crise, esse sistema
bancário “paralelo” operava fora do regime de regulamentação da Autoridade
Monetária. Ele regia os bancos de depósitos tradicionais. De fato, esse sistema
paralelo não teria crescido tanto se o regime não tivesse sido arquitetado a
partir das lições aparentes dos anos 30. Mas a falência do sistema paralelo não
deixou de ser uma corrida aos bancos porque os investidores estavam
envolvidos. No caso, os bancos deixaram de confiar uns nos outros antes de o
resto de nós perceber ser hora de deixar de confiar nos bancos.

A terceira falsa lição é: se simplesmente pudéssemos manter a
confiança no sistema financeiro (e por extensão no sistema econômico em
geral), seria possível ter confiança de o próprio sistema sobreviver e
prosperar.
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Isso leva a alarmes genuínos entre as autoridades monetárias sempre
quando aparece alguma ameaça à confiança, como quando a bolha das
empresas pontocom estourou no fim dos anos 90. A bolha das pontocom não
foi uma ameaça ao sistema bancário, mas uma ameaça à demanda agregada.
Mas poucas pessoas ousaram fazer questionamentos ásperos quando a
confiança voltou a fortalecer-se nem quando a bolha imobiliária começou a
inflar-se sobre os escombros das ações tecnológicas.
A ideia de algo bom para a confiança poder colocar o sistema bancário
em risco era estranha demais para ser verossímil. A lição de medidas de
fortalecimento da confiança terem evitado um crash em 2000 era
precisamente a lição desnecessária para o sistema financeiro aprender.
Quando tudo em Economia se reduz ao “estado de confiança” é melhor os
economistas trocarem seu ofício pelo de psicólogos! Esqueçam os
fundamentos microeconômicos, setoriais ou macroeconômicos! Morte à
objetividade, via a subjetividade! [risos]
Por que todos nos deixamos levar pela ideia de podermos nos tornar
coletivamente mais ricos vendendo, uns aos outros, ações e casas com
sobrepreços? Somos irracionais coletivamente, mas isso não é explicação
suficiente. Precisamos saber por que algumas formas de irracionalidade
coletiva ganham mais aderência sobre nós em relação a outras.
Uma pista intrigante vem das pesquisas em Neurociência. Explicam
porque é impossível fazer cócegas em si mesmo. As cócegas parecem ser
causadas por sensações inesperadas em certas áreas da pele. Como o cérebro
de uma pessoa tentando fazer cócegas em si mesma antecipa as sensações a
serem causadas por seus dedos – um processo desempenhado dentro do
cerebelo – a sensação não dá mais cócegas.
É possível, no entanto, ter sucesso nas cócegas por meio de um
intermediário – uma máquina, por exemplo, se ela traduzir os movimentos de
seus dedos por algum método indireto o suficiente para você não conseguir
antecipá-las. Embora a parte consciente de seu cérebro saiba da sensação de
cócegas partir de você mesmo, e não ser “realmente” inesperada, o cerebelo
não percebe isso e, então, sentirá cócegas.
Fazer cócegas em si mesmo é tão inútil quando tentar ficar mais rico
passando um cheque para você mesmo ou vendendo para você mesmo sua
casa pelo dobro do preço vigente do mercado. A situação não fica muito
melhor se você e um amigo passam cheques um ao outro ou se vendem suas
casas entre si.
Por alguns anos, conseguimos driblar a parte de nossos cérebros capaz
de nos alertar da impossibilidade de fazer cócegas em nós mesmos para ficar

53
ricos. Talvez os cidadãos comuns sempre tenham compreendido: quando
vendiam suas casas com ganhos reais, no fim das contas estavam lucrando à
custa de alguém. Este não pode comprar a casa antes, quando era mais
barata.
Só os economistas, estudando as lições das crises anteriores, caíram na
ideia de ninguém sair perdendo com o custo de oportunidade. Na verdade,
muitos economistas ficaram estúpidos com a ideologia da busca do auto
interesse individualista sempre proporcionar um mundo idílico do paraíso – ou
equilíbrio – na Terra.
As autoridades monetárias atuais, raciocinando com base na década de
30, parecem acreditar: criar confiança de certa forma não é igual a criar bons
motivos para se estar confiante. Os recentes “testes de estresse” dos bancos
europeus foram flagrantemente idealizados como uma medida de
fortalecimento da confiança, em vez de servirem como uma verdadeira
investigação de possíveis debilidades sistêmicas. Deixaram de incluir, por
exemplo, a possibilidade de inadimplência dos títulos de dívidas soberanas da
Grécia. Só.
Isso, é claro, é como testar seus novos alarmes contra ladrões após
arrombarem sua casa. Os resultados positivos persuadirão apenas se quem
aprendeu bem as lições dos anos 30 – e, depois, deixou de esquecê-las.

Os economistas não sabiam que sabiam...
Antônio Delfim Netto, professor emérito da FEA-USP, ex-ministro da
Fazenda, Agricultura e Planejamento no regime militar ditatorial brasileiro,
em artigo publicado em 15/06/2010, imagina todos – até a Rainha Elizabeth,
no famoso encontro na London School of Economics – lamentarem o fracasso
dos economistas.
A profissão teria sido incapaz de prever a crise financeira de 2007/08.
Ela arrastou atrás de si uma violenta desorganização produtiva e elevou o
nível de desemprego e da pobreza no mundo. O decano dos economistas
brasileiros considera isso ser “exatamente aquilo para o que [nós
economistas] fomos criados e deveríamos evitar”.
A explicação da crise (depois de ela ter ocorrido) foi debitada a dois
fatores principais:
1) à adoração ideológica de um modelo de equilíbrio geral
extremamente simplificador da realidade. Ele impôs, politicamente,
a desmontagem do sistema de regulação financeira construído
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depois da crise de 1929. Usou o forte argumento (“teórico”) de a
regulação estar impedindo o livre funcionamento das forças do
mercado, impulsionadoras da aceleração do desenvolvimento
econômico;
2) as principais inovações do sistema financeiro destinadas a reduzir os
custos de transação, melhorar a avaliação dos riscos e melhor
distribuí-los, haviam aumentado a segurança e estabilidade da rede
de relacionamento internacional entre todos os agentes do sistema
capitalista.
“Essa crença talvez tenha encontrado a sua mais completa expressão
no mundo ideal de Alan Greenspan. Nele os mercados financeiros funcionam
muito bem, têm uma moralidade ínsita e, portanto, dispensam a regulação
governamental. A Ciência Econômica escondia e fazia de conta que superara o
terrível tormento keynesiano da imprescrutabilidade do futuro. Transformouse num sofisticado, sutil e inútil exercício do cálculo abstrato de
probabilidades”.
Os problemas explodidos em 2007/08 vinham, de maneira subliminar,
construindo a crise sob os olhos laxistas dos Bancos Centrais e da
complacência das políticas fiscais dos governos. Todos surfaram a onda de
excesso de liquidez com baixas taxas de juros reais: assistiram ao aumento
das alavancagens financeiras – aumento da rentabilidade com empréstimos de
capital de terceiros além da rentabilidade com capital próprio – e gozaram os
benefícios (antes de revelarem seu poder destrutivo) das “inovações”
financeiras.
Hoje sabemos, por confissão dos próprios agentes (bancos centrais,
governos, agências de auditoria externa, de ratings, e profissionais das
finanças), eles não conheciam direito as complexas consequências dessas
inovações. Nem seus próprios criadores nem os mais sofisticados
especuladores profissionais as conheciam, o que nunca os impediu de
tentarem enganarem-se mutuamente.
Daí começaram alguns trabalhos de escavação arqueológica para
desenterrar contribuições ou advertências acadêmicas. Caso fossem lidos por
alguém, além do “blind referee”, e se tivessem encontrado repercussão
pública, teriam permitido evitar a tragédia caída sobre a economia mundial.
“É claro este ser um empreendimento cheio de perigos, mas uma
interessante entrevista do professor Eric Maskin (ganhador do Nobel de
Economia em 2007) a Sophie Roell (htpp://fivebooks.com/inter/eric-maskin)
explora”, na opinião de Delfim Netto, convincentemente, a ideia de “o
conhecimento já existia em algum lugar na Academia”. “Infelizmente não
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tinha sido incorporado ao conhecimento dos responsáveis pela política
econômica”, ironiza ele. Porém, o auto interesse de todos os participantes de
O Mercado os cega igualmente.
A história do professor Maskin começa com o famoso artigo de Diamond,
D.W. e Dybvig, P.H. ("Bank Runs, Deposit Insurance and Liquidity", publicado
em 1983 e republicado em 2000). Ele se tornou um clássico. Ele tornou claro o
efeito rede das instituições financeiras e a necessidade de um agente
salvador: o emprestador em última instância.
Isso, infelizmente, cria um risco de desvio de conduta (moral hazard).
Esse problema foi enfrentado por Holmstrom, B.R. e Tirole, J. ("Private and
Public Supply of Liquidity") com uma solução exigente do comprometimento
do capital do agente financeiro.
No livro de Dewatripont, M. e Tirole, J. ("The Prudencial Regulation of
Banks") eles avançam para mostrar existirem outras possibilidades de desvio
de conduta, porque os depositantes ou os investidores não têm como
controlar a aplicação dos seus agentes financeiros, isto é, fundos
multimercados (hedge funds). Nesta hora de crise sistêmica, os neoliberais
lembram da importância do Estado e clamam por uma regulação
governamental cuidadosa.
Como Delfim Netto, os neoliberais invertem o argumento e culpam a
ausência da polícia como a causa do crime – e não a motivação do criminoso.
“Foi a inexistência de regulação que permitiu as espantosas alavancagens do
sistema financeiro que produziu a crise. O sistema brasileiro resistiu bem a
ela porque nossa regulação é eficiente (em torno de dez vezes do patrimônio
líquido). Ainda hoje, depois da crise, ela é da ordem de 20 nos EUA e de 30 na
Eurolândia! Com a regulação em andamento, esses bancos terão de fazer
centenas de bilhões de dólares de captação de novo capital, para ajustar-se.”
Um fato importante não comentado pelo professor Maskin, é pesquisas
recentes (Thurner, S. - Farmer, J.D. - Geanakoplos, J. - "Leverage Causes Fat
Tails and Clustered Volatility" - Cowles Foundation Discussion Paper nº 1745,
Jan. 2010) parecem sugerir ter sido exatamente o excesso de alavancagem
financeira, o segredo do negócio capitalista – ganhar economia de escala ao
utilizar capital dos outros –, a causa do fracasso das análises de risco das
inovações financeiras.
Ora, ora, o risco é inerente ao capitalismo. Sua avaliação não impede,
de vez em quando, aquilo antes avaliado como arriscado, de fato, se deparar
com a baixa possibilidade prevista.

56

57

Parte II TEORIA DA
ALEATORIEDADE
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A Lógica do Cisne Negro: O Impacto do Altamente Improvável
Nassim Nicholas Taleb, no livro A Lógica do Cisne Negro: O Impacto do
Altamente Improvável (1. ed. - Rio de Janeiro: Best Seller, 2008), publicado
originalmente em inglês no ano 2007, quando se iniciou o processo da
esperada explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos, tornou-se logo um
livro famoso pela Teoria da Aleatoriedade nele apresentada. Embora seja um
ensaio de autor muito prolixo – e até repetitivo – quando se engata a leitura,
adequando-se ao seu estilo, ele contém insights muito incitantes.
Vou tentar sumariar alguns que serão úteis para meus cursos de
Metodologia de Análise Econômica e Economia Interdisciplinar.
“Antes da descoberta da Austrália, as pessoas do Antigo Mundo estavam
convencidas de que todos os cisnes eram brancos. Esta era uma crença
inquestionável por ser absolutamente confirmada por evidências empíricas.
Deparar-se com o primeiro cisne negro pode ter sido uma surpresa
interessante para alguns ornitólogos (e outras pessoas extremamente
preocupadas com a coloração dos pássaros), mas não é aí que está a
importância dessa história.
Ela simplesmente ilustra uma limitação severa no aprendizado por meio
de observações ou experiências e a fragilidade de nosso conhecimento. Uma
única observação pode invalidar uma afirmação originada pela existência de
milhões de cisnes brancos. Tudo que se precisa é de um único pássaro negro”.
Nassim Taleb transporta essa questão lógico-filosófica para uma
realidade empírica que me tem obcecado desde a infância. O que chamamos
aqui de Cisne Negro (com iniciais maiúsculas) é um evento com os três
atributos descritos a seguir.
Primeiro, o Cisne Negro é um outlier – representa os dados espúrios em
uma amostra estatística –, pois está fora do âmbito das expectativas comuns,
porque nada no passado pode apontar convincentemente para a sua
possibilidade.
Segundo, ele exerce um impacto extremo.
Terceiro, apesar de ser um outlier, a natureza humana faz
desenvolvermos explicações para sua ocorrência após o evento, tornando-o
explicável e previsível.
Taleb resume o terceto:
1.

raridade,
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2.

impacto extremo e

3.

previsibilidade retrospectiva (mas não prospectiva).

Um pequeno número de Cisnes Negros explica quase tudo no mundo, do
sucesso de ideias e de religiões às dinâmicas de eventos históricos e a
elementos de nossas vidas pessoais.
Tal combinação de baixa previsibilidade e grande impacto transforma o
Cisne Negro em um grande quebra-cabeça — mas isso ainda não é o foco
principal deste livro. Acrescente a esse fenômeno o fato de tendermos a agir
como se ele não existisse!
Taleb não está se referindo apenas a você e a mim, mas sim a quase
todos os “cientistas sociais”. Por mais de um século, operaram sob a crença
falsa de as ferramentas deles poderem medir a incerteza. Afirma isso porque
as aplicações das ciências da incerteza a problemas do mundo real tiveram
efeitos ridículos. Taleb teve o privilégio de testemunhar isso nas Finanças e na
Economia.
Pergunte ao gerente de sua carteira de títulos como ele definiria
“risco”, e são grandes as chances de ele fornecer a você uma medida
excludente da possibilidade do Cisne Negro, ou seja, isso não tem mais valor
preditivo superior à astrologia para avaliar os riscos totais. Taleb mostra como
eles enfeitam a fraude intelectual com Matemática. Esse problema é
endêmico em questões sociais.
É fácil ver: a vida é o efeito cumulativo de um punhado de choques
significativos.
A lógica do Cisne Negro torna o que você não sabe mais relevante se
comparado àquilo sabido por você. Muitos Cisnes Negros podem ser causados
ou exacerbados por serem inesperados.
A incapacidade de se prever outliers implica na incapacidade de se
prever o curso da história, dada a participação de tais eventos na dinâmica
dos acontecimentos.
No entanto, agimos como se fôssemos capazes de prever eventos
históricos, ou, ainda pior, como se fôssemos capazes de mudar o curso da
história. Produzimos projeções de déficits da previdência social e de preços
de petróleo para daqui a trinta anos, sem perceber sermos incapazes de
prevê-los até mesmo para o próximo verão. Nossos erros de previsão
cumulativos para eventos políticos e econômicos são gritantes!
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O que é surpreendente não é a magnitude de nossos erros de previsão,
mas sim nossa falta de consciência dela. Isso é ainda mais preocupante
quando nos envolvemos em conflitos mortais: as guerras são
fundamentalmente imprevisíveis – e esquecemos disso! Devido a essa
incompreensão das cadeias causais entre política e ações, podemos disparar
facilmente Cisnes Negros graças à ignorância humana.
A incapacidade de se fazer previsões em ambientes sujeitos ao Cisne
Negro, aliada à ausência geral de consciência dessa condição, significa certos
profissionais, apesar de acreditarem ser experts, na verdade não o são. Com
base em seu registro empírico, eles não sabem mais sobre a própria área de
estudos do que a população geral, mas são muito melhores em narrar — ou,
ainda pior, em impressionar com modelos matemáticos complicados. Eles
também são mais inclinados a usar gravatas.
Como os Cisnes Negros são imprevisíveis, precisamos nos ajustar à sua
existência (em vez de, inocentemente, tentar prevê-los). Existem muitas
coisas que podemos fazer se nos concentrarmos no anticonhecimento ou no
que não sabemos. Entre muitos outros benefícios, você pode se preparar para
colecionar Cisnes Negros serendipitosos (do tipo positivo) maximizando a
exposição a eles.
Na verdade, em alguns campos — como o da descoberta científica e o
de investimentos de risco —, o desconhecido oferece uma recompensa
desproporcional, já que, tipicamente, tem-se pouco a perder e muito a
ganhar com um evento raro.
Veremos que, contrário à sabedoria das Ciências Sociais, quase
nenhuma descoberta, nenhuma tecnologia importante, foi fruto de projetos e
de planejamento — foram apenas Cisnes Negros. A estratégia para os
descobridores e empreendedores é contar menos com um planejamento
estruturado, focalizar no máximo de experimentação e reconhecer as
oportunidades quando elas surgem.
Portanto, Taleb discorda dos seguidores de Marx ou de Adam Smith: o
motivo pelo qual o livre-comércio funciona é porque ele permite que as
pessoas tenham sorte, graças a tentativas e erros de caráter agressivo, e não
por conceder recompensas ou “incentivos” pela técnica. Logo, a estratégia é
experimentar o máximo possível e tentar colecionar o maior número possível
de oportunidades de Cisnes Negros.
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Falácia Narrativa (ou Historicismo): cada um tem a sua narrativa; faltam
ideias...
Nassim Nicholas Taleb, no livro “A lógica do Cisne Negro: O impacto do
altamente improvável”, adverte você precisa de uma boa história para
deslocar outra história. Infelizmente, metáforas e histórias são muito mais
potentes do que ideias. Elas também são mais fáceis de se lembrar e mais
divertidas de se ler. Se preciso seguir o que Taleb chama de disciplinas
narrativas. Sua melhor ferramenta é uma narrativa.
Ideias vêm e vão, histórias ficam.
No livro, Taleb não recorre ao método bestial de reunir “provas
corroborativas” seletivas. Chama o excesso de exemplos de empirismo
ingênuo: sucessões de anedotas selecionadas para encaixarem-se em uma
história não constituem provas. Qualquer pessoa que procure por
confirmações encontrará um número suficiente delas para enganar a si
próprio — e também, sem dúvida, a seus colegas.
Também é empirismo ingênuo apresentar, com o objetivo de sustentar
algum argumento, séries de citações confirmatórias e eloquentes de
autoridades mortas. Por meio de pesquisa, é sempre possível encontrar
alguém com uma declaração sonora de modo a confirmar seu ponto de vista —
e, em todo tópico, é possível encontrar outro pensador morto que disse
exatamente o contrário. Quase todas as citações usadas por Taleb são de
pessoas de quem discorda.
A ideia do Cisne Negro é baseada na estrutura da aleatoriedade da
realidade empírica.
Resumindo: neste ensaio (pessoal), Taleb declara, contra muitos de
nossos hábitos de pensamento, o mundo ser dominado pelo extremo, pelo
desconhecido e pelo muito improvável (improvável segundo nosso
conhecimento corrente). Entretanto, passamos o tempo todo envolvidos em
minúcias e concentrados no conhecido por ele sempre se repetir.
Isso implica na necessidade de se utilizar o evento extremo como ponto
de partida, e não o tratar como uma exceção que deve ser varrida para baixo
do tapete. Taleb também faz a alegação mais ousada (e incômoda) de que,
apesar do progresso e da expansão do conhecimento, o futuro será cada vez
menos previsível, enquanto tanto a natureza humana quanto as “ciências”
sociais parecem conspirar para esconder de nós essa ideia.
O economista historicista busca sempre contar histórias, adotando um
método de teorizar que junta fatos, generalizações de baixo nível de
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abstração e teorias de alto nível abstrato. No cozimento final, adiciona ainda
pitadas de julgamentos de valor em uma narrativa que imagina ser coerente.
Nassim Nicholas Taleb, no livro “A lógica do Cisne Negro: O impacto do
altamente improvável” comenta. “Nós gostamos de histórias, gostamos de
resumir e gostamos de simplificar, ou seja, de reduzir a dimensão das
questões”.
O primeiro dos problemas da natureza humana chamada de falácia
narrativa. Na verdade, é uma fraude, mas para ser mais educado Taleb
resolveu chamá-la de falácia.
A falácia está associada à nossa vulnerabilidade em relação à
interpretação excessiva e à nossa predileção por histórias compactas sobre
verdades cruas. Ela distorce gravemente nossa representação mental do
mundo, e é particularmente aguda quando se trata de um evento raro.
A falácia narrativa aborda nossa capacidade limitada de olhar para
sequências de fatos sem costurar uma explicação nelas, ou,
equivalentemente, forçar uma ligação lógica, uma flecha de relacionamento,
sobre elas. Explicações unem fatos. E tornam os fatos mais fáceis de se
lembrar; e os ajudam a fazer mais sentido. Essa propensão pode dar errado
quando aumenta nossa impressão de entendimento.
Esse problema aparece em disciplinas diferentes. O problema da
narratividade, apesar de extensamente estudado em uma de suas versões
pelos psicólogos, não é tão “psicológico”: alguma coisa na maneira pela qual
disciplinas são designadas mascara o fato de que é, de maneira mais geral,
um.
Apesar de a narratividade vir de uma necessidade biológica arraigada
de se reduzir a dimensionalidade, os robôs também estariam inclinados a
recorrer ao mesmo processo de redução. A informação deseja ser reduzida.
Para ajudar o leitor a localizar-se: ao estudar o problema da indução,
Taleb examinou o que poderia ser deduzido sobre o não visto, o que reside
fora do nosso conjunto de informações. Depois, olha para o visto, o que jaz
dentro do conjunto de informações, e examina as distorções no ato de
processá-lo. Seu ângulo de abordagem diz respeito à simplificação da
narrativa do mundo ao nosso redor e a seus efeitos em nossa percepção do
Cisne Negro e da incerteza incontrolável.
Caçar antilógicas é uma atividade prazerosa. Durante alguns meses,
experimenta-se a sensação titilante de que se acaba de entrar em um mundo
novo. Depois disso, a novidade esmaece e os pensamentos retornam aos
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assuntos de sempre. O mundo é novamente sem graça, até que se encontre
outro tema que seja excitante (ou consiga colocar outro figurão em um estado
de ira total).
Para Taleb, uma dessas antilógicas veio com a descoberta — graças à
literatura sobre cognição — de que, ao contrário do que todos acreditam, não
teorizar é um ato de força de vontade. Teorizar corresponde à ausência de
atividade voluntária, à opção “padrão”.
É necessário um esforço considerável para se ver fatos (e lembrar-se
deles) enquanto se abstém de julgamentos e resiste-se a explicações. E essa
doença da teorização está raramente sob nosso controle: ela é largamente
anatômica, parte de nossa biologia. Lutar contra ela exige se lutar contra o
próprio ser. Assim, os preceitos dos antigos céticos de se abster de
julgamentos vão contra nossa natureza. Falar é fácil, o que se torna um
problema da Filosofia aconselhadora.
Tente ser um cético verdadeiro em relação às suas interpretações e
ficará exausto em pouquíssimo tempo. Você também será humilhado por
resistir a teorizar. É impossível para nosso cérebro ver qualquer coisa de
maneira crua sem alguma interpretação. Podemos nem sempre estar
conscientes disso.
Por que é difícil evitar a interpretação? É fundamental notar que as
funções cerebrais frequentemente operam além da percepção. Você
interpreta quase tanto quanto executa outras atividades consideradas
automáticas e fora de seu controle, como respirar.
O que faz com não teorizar consumir muito mais energia do que
teorizar? Primeiro, existe a impenetrabilidade da atividade. Boa parte dela
acontece além de nossa percepção: se você não sabe que está fazendo a
inferência, como pode deixar de fazê-la a não ser que permaneça em um
estado de alerta constante? E se precisa estar constantemente alerta, isso não
é cansativo? Tente fazer isso por uma tarde e veja o que acontece.
Temos mais evidências fisiológicas de nossa busca enraizada por
padrões, graças ao conhecimento crescente acerca do papel de
neurotransmissores, as substâncias químicas que supostamente transportam
sinais entre partes diferentes do cérebro. Aparentemente, a percepção de
padrões aumenta com a concentração da substância dopamina no cérebro.
A dopamina também regula o humor e alimenta um sistema de
recompensa interno no cérebro (não é de surpreender que seja encontrada
em concentrações um pouco mais altas no lado esquerdo do cérebro de
pessoas destras do que no lado direito). Uma concentração mais alta de
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dopamina parece diminuir o ceticismo e resulta em uma vulnerabilidade maior
à detecção de padrões.
Uma injeção de levodopa, substância usada para tratar pacientes com
mal de Parkinson, parece aumentar esse tipo de atividade e diminuir a
suspensão de crença do indivíduo, que se torna vulnerável a toda sorte de
modismos, como astrologia, superstições, economia e leitura de cartas de
tarô.
Esses pacientes tendem a verem o que acreditam ser padrões claros em
números aleatórios, isso ilustra a relação entre conhecimento e
aleatoriedade. Alguns aspectos do chamado de “conhecimento” (e do que
Taleb chama de narrativa) são um mal.
Novamente, Taleb avisa o leitor de não estar se concentrando na
dopamina como a razão para nossa interpretação excessiva. Em vez disso, seu
ponto é haver um correlato físico e mental para tal operação. Nossas mentes
são, em grande parte, vítimas de nossa corporificação física. Nossas mentes
são como prisioneiras, cativas da biologia, a não ser que consigamos realizar
uma fuga inteligente.
O que Taleb está enfatizando é a ausência de controle sobre tais
inferências. Amanhã, alguém pode descobrir outra substância química ou base
orgânica para a percepção de padrões, ou rebater o que disse sobre o
interpretador do cérebro esquerdo demonstrando o papel de uma estrutura
mais complexa. Mas isso não negaria a ideia de a percepção de causação
possuir uma fundação biológica.
Existe outra razão ainda mais profunda para nossa inclinação a narrar, e
ela não é psicológica. Tem a ver com o efeito da ordem no armazenamento e
no acesso à informação em qualquer sistema. Taleb considera-os os problemas
centrais da probabilidade e da teoria da informação.
O primeiro problema é a informação custar caro para ser obtida.
O segundo problema é a informação também ser cara para ser
armazenada. Quanto mais ordenada, menos aleatória, mais padronizada e
submetida à alguma narrativa for uma série de palavras ou símbolos, mais
fácil será armazenar essa série na mente de alguém ou escrevê-la em um livro
para os netos lê-la algum dia.
Finalmente, custa caro manipular e recuperar informação. A memória
consciente, ou funcional, é aquela usada para ler estas linhas e compreender
seu significado. Compressão é vital para o desempenho de trabalho
consciente.
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Nós, membros da variedade humana dos primatas, temos uma fome por
regras porque precisamos reduzir a dimensão das questões para elas entrarem
em nossas cabeças. Ou melhor, infelizmente, para espremê-las em nossas
mentes.
Quanto mais aleatória a informação, maior é a dimensionalidade, e,
portanto, é mais difícil resumi-la. Quanto mais você resumir, mais ordem é
atribuída e menor será a aleatoriedade. Portanto, a mesma condição para
simplificar nos força a pensar o mundo ser menos aleatório do que realmente
é.
E o Cisne Negro é o deixado de fora na simplificação.

Previsão com Tecnologia: Planilhas do Excel
Nassim Nicholas Taleb, em “A lógica do Cisne Negro: O impacto do
altamente improvável”, diz que somos focados demais em questões inerentes
ao projeto para que levemos em consideração a incerteza externa, o
“desconhecido realmente desconhecido”, por assim dizer — o conteúdo dos
livros não lidos.
Também há o efeito nerd. Brota da eliminação mental de todos os
riscos alheios ao modelo, ou de se focalizar no que é conhecido. Você vê o
mundo de dentro de um modelo. Considere que a maioria dos atrasos e
estouros de orçamento são frutos de elementos inesperados que não entraram
no planejamento — ou seja, estão fora do modelo disponível —, como greves,
faltas de energia, acidentes, mau tempo ou rumores de invasões marcianas.
Os pequenos Cisnes Negros que ameaçam dificultar nossos projetos não
parecem ter sido levados em consideração. Eles são abstratos demais — não
sabemos que aparência têm e não podemos falar inteligentemente sobre eles.
Não podemos planejar de verdade porque não compreendemos o futuro
— mas isso não é necessariamente uma notícia ruim. Poderíamos planejar
tendo em mente essas limitações. Só é preciso ter coragem.
No passado não muito distante, digamos, na era pré-computador, as
projeções permaneciam vagas e qualitativas, era necessário fazer um esforço
mental para acompanhá-las e projetar cenários para o futuro era um
problema. Precisava-se de lápis, borrachas, resmas de papel e lixeiras
enormes para abraçar a atividade. Acrescente a isso o amor do contador por
trabalhos tediosos e lentos. Resumindo, a atividade de projetar era
desgastante, indesejável e prejudicada pela insegurança.
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Mas as coisas mudaram com a intrusão da planilha. Quando se põe uma
planilha do Excel em mãos que sabem usar um computador, obtém-se sem
esforço algum uma “projeção de vendas” que se estende ad infinitum!
Uma vez em uma página, ou em um monitor de computador, ou, pior
ainda, em uma apresentação de PowerPoint, a projeção adquire vida própria,
perdendo sua vagueza e abstração e tornando-se o que os filósofos chamam
de reificada, investida de concretude. Ela adquire vida nova como um objeto
tangível.
Talvez a facilidade com que se pode fazer projeções para o futuro
arrastando células nos programas de planilhas seja responsável pelos exércitos
de previsores que produzem previsões de prazo mais longo, mas sempre
“entrando em túneis” quanto às próprias pressuposições. Nós nos tornamos
piores previsores do que os planejadores soviéticos graças aos programas
poderosos de computador dados a pessoas incapazes de lidar com o próprio
conhecimento.
Um mecanismo mental clássico, chamado de ancoragem, parece estar
em funcionamento aqui. Você reduz a ansiedade acerca da incerteza
produzindo um número e em seguida “ancora-se” nele, como um objeto em
que se pode segurar no meio de um vácuo. O mecanismo de ancoragem foi
descoberto pelos pais da psicologia da incerteza, Danny Kahneman e Amos
Tversky, no princípio de seu projeto sobre heurística e viés.
Usamos pontos de referência em nossas mentes, por exemplo,
projeções de vendas, e começamos a construir crenças em torno deles porque
é necessário menos esforço mental para comparar uma ideia com um ponto de
referência do que avaliá-la de modo absoluto: o Sistema 1 em funcionamento!
Não conseguimos trabalhar sem um ponto de referência.
Portanto, a introdução de um ponto de referência na mente do previsor
fará maravilhas.
Uma propriedade sutil, mas extremamente consequencial da
aleatoriedade escalável, é incomumente contraintuitiva. Compreendemos mal
a lógica dos grandes desvios da norma.
Taleb se aprofunda nessas propriedades da aleatoriedade escalável na
Parte Três do livro “A lógica do Cisne Negro: O impacto do altamente
improvável”. Mas digamos por hora que elas desempenham um papel central
na compreensão errônea do ramo das previsões.
Volta-se para a anedota corporativa que sugere: “não atravesse um rio
se ele tiver (em média) um metro e vinte de profundidade”.
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Projeções corporativas e governamentais possuem uma falha adicional
que é fácil de ser detectada: elas não agregam um índice de erro possível aos
seus cenários. Mesmo na ausência de Cisnes Negros, tal omissão seria um erro.
Prever sem incorporar um índice de erro revela três falácias, todas
frutos da mesma concepção errônea acerca da natureza da incerteza.
A primeira falácia: a variabilidade é importante. O primeiro erro reside
em levar uma projeção a sério demais, sem que se preste atenção na
exatidão. Mas, para propósitos de planejamento, a exatidão na previsão é
muito mais importante do que a própria previsão.
Taleb explica a seguir: “não atravesse um rio se ele tiver, em média,
um metro e vinte de profundidade”. Você levaria uma seleção diferente de
roupas em uma viagem para algum destino remoto se eu lhe dissesse que se
espera que a temperatura seja de 21 graus centígrados, com uma margem de
erro presumida de 20 graus, do que se eu lhe dissesse que a margem de erro
fosse de apenas 4 graus.
As políticas necessárias para tomar decisões deveriam depender muito
mais da faixa de resultados possíveis do que do número final presumido.
Quando trabalhava para um banco, Taleb viu como as pessoas projetam fluxos
de capital para empresas sem envolvê-los nem mesmo com uma camada
muito fina de incerteza sequer.
Vá a um banco ou a um programa de treinamento de análise de títulos
e veja como ensinam os estagiários a fazer suposições. Eles não ensinam a
construir um índice de erros em torno dessas suposições — mas o índice de
erros deles é tão alto que chega a ser mais significativo do que a própria
projeção!
A segunda falácia reside em não se levar em consideração a degradação
da previsão à medida que o período projetado aumenta. Não percebemos
inteiramente a diferença entre o futuro próximo e o futuro distante. Mas a
degradação nesse tipo de previsão torna-se evidente ao longo do tempo por
meio de um simples exame introspectivo — sem que seja necessário recorrer a
artigos científicos, que são suspeitamente raros no que diz respeito ao tópico.
Considere previsões, sejam econômicas ou tecnológicas, feitas em 1905
para o quarto de século seguinte. Quão próximo das projeções acabou ficando
o ano de 1925? Para uma experiência convincente, leia 1984, de George
Orwell. Ou observe previsões mais recentes, feitas em 1975, sobre os
prospectos para o novo milênio. Muitos eventos aconteceram e novas
tecnologias surgiram sem que fizessem parte da imaginação dos previsores;
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muitas outras coisas que se esperava que fossem acontecer ou surgir não se
realizaram.
Nossos erros de previsão têm sido tradicionalmente enormes, e pode
ser que não haja razão para acreditarmos que estamos repentinamente em
uma posição mais privilegiada para ver o futuro em relação aos nossos
antecessores cegos. Previsões feitas por burocratas tendem a ser usadas para
alívio de ansiedade, e não para a fomentação adequada de políticas.
A terceira falácia, e talvez a mais grave, diz respeito ao entendimento
errado do caráter aleatório das variáveis que estão sendo previstas. Devido
ao Cisne Negro, essas variáveis podem acomodar cenários bem mais otimistas
— ou bem mais pessimistas — do que os atualmente esperados.
Há a especificidade do domínio de nossas intuições. Tendemos a não
cometer erros no Mediocristão mas a cometer grandes erros no Extremistão,
já que não percebemos as consequências do evento raro.
Qual é a implicação disso? Mesmo concordando com determinada
previsão, você precisa se preocupar com a possibilidade real de uma
divergência significativa. Essas divergências podem ser bem-vindas por um
especulador que não depende de uma renda estável. Um aposentado, no
entanto, com um conjunto estabelecido de atributos com um conjunto
estabelecido de atributos de risco, não pode se dar ao luxo de tais flutuações.
Ainda assim, a expressão atual não oferece consideração alguma a isso.
Nenhuma sequer.
Costuma-se dizer que “sábio é aquele que pode ver as coisas que estão
para acontecer”. Talvez o sábio seja quem saiba não poder ver coisas ainda
muito distantes.

Somos Incapazes de Conceber Invenções Futuras
Nassim Nicholas Taleb, no livro “A lógica do Cisne Negro: O impacto do
altamente improvável”, comenta também o ataque de Sir Doktor Professor
Karl Raimund Popper contra o historicismo. Esse foi seu insight mais
significativo, porém continua sendo o menos conhecido. Pessoas que não
conhecem realmente seu trabalho tendem a se concentrar na falsificação
popperiana, que aborda a verificação ou não verificação de alegações. O foco
obscurece sua ideia central: ele fez do ceticismo um método, transformou o
cético em alguém construtivo.
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Assim como Karl Marx escreveu, com grande irritação, uma diatribe
chamada A Miséria da Filosofia em resposta a A Filosofia da Miséria, de
Proudhon, Popper, irritado com alguns filósofos de seu tempo que acreditavam
na compreensão científica da história, escreveu, como uma paródia, A Miséria
do Historicismo.
O insight de Popper diz respeito às limitações nas previsões de eventos
históricos e à necessidade de se diminuir a importância de áreas “leves”,
como a História e as Ciências Sociais, a um nível um pouco acima do da
estética e do entretenimento, como colecionar borboletas ou moedas. O que
chamamos aqui de ciências históricas leves são estudos que dependem da
narrativa.
O argumento central de Popper é que, para que se possa prever
eventos históricos, é necessário prever inovações tecnológicas, o que por si só
é fundamentalmente imprevisível.
Esse ponto pode ser generalizado a todas as formas de conhecimento.
Na verdade, existe uma lei no ramo da estatística chamada de Lei das
Expectativas Reiteradas. Taleb a descreve em sua forma mais forte: “se tenho
esperança de esperar alguma coisa em alguma data no futuro, então já
aguardo essa coisa no presente”.
Considere novamente a roda. Se você é um pensador histórico da Idade
da Pedra a quem pedem que preveja o futuro em um relatório completo para
o planejador tribal principal, você precisa projetar a invenção da roda ou
perderá praticamente toda a ação. Agora, se você pode profetizar a invenção
da roda, já sabe qual é a aparência de uma roda e, portanto, já sabe como
construir uma roda, então já está encaminhado. O Cisne Negro precisa ser
previsto!
Mas existe uma forma mais fraca dessa Lei do Conhecimento Reiterado.
Ela pode ser redigida da seguinte forma: para que o futuro seja compreendido
a ponto de que se seja capaz de prevê-lo, é necessário incorporar elementos
desse futuro. Se você sabe a respeito da descoberta que fará no futuro, então
já quase a fez.
Presuma que você seja um acadêmico especial no Departamento de
Previsões da Universidade Medieval, especializado na Projeção da História
Futura (para nossos propósitos, o remoto século XX). Você precisaria topar
com as invenções da máquina a vapor, da eletricidade, da bomba atômica e
da internet, assim como da instituição da massagem a bordo de aviões e
aquela atividade estranha chamada reunião de negócios, na qual homens bem
alimentados, mas sedentários, restringem voluntariamente a própria
circulação sanguínea com um aparelho caro chamado gravata.
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Essa incapacidade não é trivial. O simples conhecimento de que algo foi
inventado costuma levar a uma série de invenções de natureza similar, apesar
de nenhum detalhe da invenção ter sido disseminado.
Na Matemática, uma vez que a prova de um teorema arcano é
anunciada, testemunhamos frequentemente a proliferação de provas similares
que surgem do nada, com acusações ocasionais de vazamentos de informações
e de plágio. Pode ser que não haja plágio algum: a informação de que a
solução existe é, por si só, uma grande parte da solução.
Pela mesma lógica, não somos facilmente capazes de conceber
invenções futuras (caso o fôssemos, elas já teriam sido inventadas). No dia
em que formos capazes de prever invenções, estaremos vivendo em um
estado em que tudo concebível já terá sido inventado!
Taleb resume seu argumento: fazer previsões exige conhecimento sobre
tecnologias a serem descobertas no futuro. Mas tal conhecimento iria permitir
quase automaticamente que começássemos a desenvolver essas tecnologias
imediatamente. Portanto, não sabemos o que saberemos.
Algumas pessoas podem dizer que o argumento, redigido dessa forma,
parece óbvio, que sempre pensamos que atingimos o conhecimento definitivo,
mas não percebemos que as sociedades passadas das quais rimos também
pensaram da mesma forma.
Seu argumento é trivial, então por que não o levamos em consideração?
A resposta está em uma patologia da natureza humana. Você se lembra das
discussões psicológicas sobre a assimetria na percepção de habilidades? Vemos
defeitos nos outros, mas não em nós mesmos. Mais uma vez, somos
maravilhosos com mecanismos de autoenganação.

Predição e Livre-arbítrio
Nassim Nicholas Taleb, no livro “A lógica do Cisne Negro: O impacto do
altamente improvável”, afirma que, se todas as condições possíveis de um
sistema físico forem conhecidas, é teoricamente possível (mas não na prática)
projetar seu comportamento no futuro. Mas isso só diz respeito a objetos
inanimados.
Tropeçamos em um obstáculo quando questões sociais estão envolvidas.
É outra questão projetar um futuro quando humanos estão envolvidos, se eles
forem considerados seres vivos dotados de livre-arbítrio.
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Se eu posso prever todas as suas ações, sob certas circunstâncias, então
você pode não ser tão livre quanto pensa que é. Você é um autômato que
responde a estímulos ambientais. Você é um escravo do destino. E a ilusão de
livre-arbítrio poderia ser reduzida a uma equação que descreve o resultado de
interações entre moléculas.
Seria como estudar o mecanismo de um relógio: um gênio com
conhecimento profundo das condições iniciais e das cadeias causais seria
capaz de estender o próprio conhecimento ao futuro de suas ações. Não seria
sufocante?
Contudo, se você acredita em livre-arbítrio, não pode acreditar
verdadeiramente em Ciências Sociais nem em projeções econômicas. Não se
pode prever como as pessoas agirão. Exceto, é claro, se houver um truque, e
ele é o cordão pelo qual a economia neoclássica é suspensa. Simplesmente,
presume-se que os indivíduos serão racionais no futuro e que, por isso, agirão
previsivelmente.
Existe uma ligação forte entre racionalidade, previsibilidade e
tratabilidade matemática. Um indivíduo racional desempenhará uma série
única de ações em circunstâncias específicas. Existe apenas uma única
resposta à questão de como agiriam as pessoas “racionais” satisfazendo seus
melhores interesses.
Agentes racionais precisam ser coerentes: não podem preferir maçãs a
laranjas, laranjas a peras e depois peras a maçãs. Se o fizessem, seria difícil
generalizar seu comportamento. Também seria difícil projetar seu
comportamento no tempo.
Na economia ortodoxa, a racionalidade tornou-se uma camisa de força.
Economistas platonizados ignoraram o fato de que as pessoas podem preferir
fazer algo diferente de maximizar seus interesses econômicos, o que levou a
técnicas matemáticas como a “maximização” ou “otimização”, sobre as quais
Paul Samuelson construiu boa parte de sua obra.
A otimização consiste em encontrar a melhor política matemática que
um agente econômico possa seguir. Por exemplo, qual a quantidade “ótima”
que você deve destinar a ações? Essa técnica envolve matemática complexa e,
portanto, levanta uma barreira que impede a entrada de acadêmicos sem
treinamento matemático.
A otimização gerou um retrocesso na Ciência Social, reduzindo-a da
disciplina intelectual e reflexiva em que estava se transformando para uma
tentativa de tornar-se uma “Ciência Exata”. Por “Ciência Exata” refere-se a
um problema de Engenharia de segunda classe para quem deseja fingir está

72
no Departamento de Física — a chamada inveja da Física. É uma fraude
intelectual.
A otimização é um caso de modelagem estéril. Ela não tinha qualquer
uso prático (nem mesmo teórico), portanto tornou-se principalmente uma
competição por posições acadêmicas, uma forma de fazer com que as pessoas
competissem com poderes matemáticos. A otimização manteve os
economistas platonizados longe dos bares, resolvendo equações à noite.
A tragédia é que Paul Samuelson, homem de pensamento rápido, é
supostamente um dos acadêmicos mais inteligentes de sua geração. Esse foi
claramente um caso de inteligência muito mal investida. De modo
característico, Samuelson intimidou aqueles que questionavam suas técnicas
afirmando: “Aqueles que podem, fazem Ciência, os outros fazem
Metodologia”.
Se você soubesse Matemática, poderia “fazer ciência”. Isso é
reminiscente dos psicólogos que silenciam os críticos acusando-os de terem
problemas com os pais. Infelizmente, no final das contas, era Samuelson, e a
maioria de seus seguidores que não sabiam muita Matemática, ou não sabiam
utilizar a Matemática estudada de modo a aplicá-la à realidade. Só sabiam da
Matemática o suficiente para serem cegados por ela.
Tragicamente, antes da proliferação de idiots savants e empiricamente
cegos, um trabalho interessante havia sido iniciado por pensadores
verdadeiros como J. M. Keynes, Friedrich Hayek e o grande Benoît Mandelbrot
— mas todos foram demovidos por terem distanciado a economia da precisão
da Física de segunda classe. Muito triste.
Um grande pensador subestimado é G. L. S. Shackle, hoje quase
completamente obscuro, que introduziu a ideia de “desconhecimento”, ou
seja, os livros não lidos na biblioteca de Umberto Eco. É muito incomum que a
obra de Shackle seja sequer citada, e Taleb teve que comprar seus livros em
sebos, em Londres.
Legiões de psicólogos empíricos das escolas heurísticas e de viés
mostraram que o modelo de comportamento racional sob incerteza não é
apenas grosseiramente inexato e sim simplesmente errado como forma de
descrição da realidade. Os resultados também incomodam economistas
platonizados porque revelam que existem muitas formas através das quais se
pode ser irracional.
Tolstoi disse: “as famílias felizes eram todas parecidas, enquanto cada
família infeliz é infeliz à própria maneira”. As pessoas cometem erros
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equivalentes, dependendo da relevância das questões apresentadas a elas. A
sequência da mesma apresentação resulta em respostas inconsistentes.
Além disso, como vimos com o exemplo da ancoragem, as estimativas
de qualquer coisa, feitas por pessoas submetidas a estudos, são influenciadas
pelo número aleatório recém apresentado a elas — a âncora. Dada a
aleatoriedade da âncora, teremos aleatoriedade nas estimativas.
Portanto, se pessoas fazem escolhas e decisões inconsistentes, o núcleo
central da otimização econômica não funciona. Não se pode mais produzir
uma “Teoria Geral”, e sem ela não se pode prever.
Você precisa aprender a viver sem uma teoria geral!

Síndrome do Peru de Natal
Em Finanças Comportamentais, adverte-se contra a adoção do passado
como guia do futuro. Há necessidade de ponderar racionalmente sobre cada
opção de investimento, analisando o cenário futuro, sem levar em conta os
ganhos (ou as perdas) anteriores. O que conta é: o valor que você tem hoje e
as opções disponíveis a partir de agora. O valor de aquisição do investimento
anterior não interessa mais para a atual decisão.
Para ilustrar, a narrativa é a respeito da Síndrome do Peru de Natal.
Durante vários dias seguidos, o peru recebe alimento fácil e farto. Como não
tem a visão ampla do seu futuro, ele acredita que é porque o admiram.
Quanto mais bem-sucedido, mais a falsa segurança aumenta. Prevenção:
questione se você está vendo apenas parte do problema e com excesso de
confiança. Quanto mais ampla for sua visão, mais realista será a decisão de
investimento.
Nassim Nicholas Taleb, no livro “A lógica do Cisne Negro: O impacto do
altamente improvável”, analisa o problema do peru. Você olha para o passado
e deriva alguma regra sobre o futuro. Bem, os problemas em se fazer
projeções a partir do passado é que os mesmos dados passados podem
confirmar uma teoria e seu contrário exato!
Se você sobreviver até amanhã, isso poderia significar que a) é mais
provável que seja imortal ou b) que está mais próximo da morte. Ambas as
conclusões se baseiam exatamente nos mesmos dados.
Se você é um peru sendo alimentado por um longo período, pode
presumir ingenuamente que a alimentação confirma sua segurança ou ser
astuto e considerar que ela confirma o perigo de ser transformado em jantar.
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Um comportamento lisonjeiro por parte de um conhecido no passado
pode indicar afeição genuína por mim e sua preocupação com meu bem-estar
— mas também pode confirmar seu desejo mercenário e calculista de algum
dia tomar meu negócio.
Assim, não apenas pode o passado gerar enganos, como também
existem muitos graus de liberdade na interpretação de eventos passados.
Para a versão técnica dessa ideia, considere uma série de pontos em
uma página representando um número ao longo do tempo. Digamos que seu
professor lhe peça para estender a série de pontos. Com um modelo linear, ou
seja, usando uma régua, você pode traçar uma linha reta, uma única linha
reta do passado para o futuro. O modelo linear é único. Existe uma única
linha reta que pode ser projetada de diversos pontos.
Mas a coisa pode ficar mais complicada. Se não se limitar a uma linha
reta, você descobrirá que existe uma família enorme de curvas que podem
cumprir a tarefa de ligar os pontos. Se projetar do passado de forma linear,
você dará continuidade a uma tendência. Mas possíveis derivações futuras do
curso do passado são infinitas.
Foi isso que o filósofo Nelson Goodman chamou de charada da indução:
projetamos uma linha reta somente porque temos um modelo linear em
mente — o fato de que um número aumentou durante mil dias consecutivos
deveria intensificar a confiança de que ele aumentará no futuro. Mas se tiver
um modelo não linear em mente, ele pode confirmar que o número deveria
declinar no 1.001º dia.
A charada da indução é outra versão da falácia narrativa — você encara
uma infinidade de “histórias” explicativas do visto: a história factual é a
mesma, mas os historiadores são diferentes.
A gravidade da charada da indução é a seguinte: se não houver mais
nem mesmo uma maneira única de se “generalizar” o que se vê, de se fazer
uma inferência sobre o desconhecido, então, como se deve operar? A
resposta, claramente, será você empregar o “bom senso”, mas seu bom senso
pode não ser tão bem desenvolvido no que diz respeito a algumas variáveis
extremas, ou seja, longe da média calculada do passado e extrapolada para o
futuro com a usual (e arbitrária) hipótese de “reversão à média”.
O “processo gerador” real pode ser extremamente simples, tipo um
ciclo com certa regularidade entre altas e baixas, mas não tem nada a ver
com um modelo linear! Algumas partes dele parecem ser lineares e somos
enganados quando o extrapolamos em uma linha direta.
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Os gráficos vistos parcialmente também ilustram uma versão estatística
da falácia narrativa — você encontra um modelo que se encaixa no passado.
“Regressão linear” ou “R-quadrado” pode acabar enganando você além da
conta, até não ter mais graça. Você pode encaixar a parte linear da curva e
alegar um R-quadrado alto, significando que seu modelo se encaixa muito
bem nos dados e possui grandes poderes preditivos. Tudo isso do nada: você só
encaixa o segmento linear da série. Lembre-se sempre de que o “R-quadrado”
é inadequado para valores extremos — só serve para promoção acadêmica...
Qual é o uso mais poderoso de nosso cérebro? Precisamente, a
capacidade de se projetar conjecturas no futuro e jogar o jogo contrafactual.
Supõe-se essa capacidade de se prevenir mentalmente com conjecturas seja
ela própria um produto da evolução.
Nesse caso, seria um contrassenso, pois seria como se a evolução
estivesse nós conduzindo, enquanto outros animais vivem submetidos à
dependência imediata do ambiente. Nossos cérebros são “máquinas de
expectativas”: a mente e a consciência humanas são propriedades
emergentes, necessárias para nosso desenvolvimento acelerado.
Por que damos ouvidos a especialistas e às suas previsões? Uma possível
explicação seria que a sociedade repousa na especialização, que é
efetivamente a divisão do conhecimento. Temos uma tendência natural a dar
ouvidos ao especialista, mesmo em campos onde é possível que não haja
especialistas.

Profecias Reversas
Nassim Nicholas Taleb, no livro “A lógica do Cisne Negro: O impacto do
altamente improvável”, lembra que psicólogos estudaram o tipo de erro de
predição em relação a eventos agradáveis e desagradáveis. Superestimamos
os efeitos dos dois tipos de futuro em nossas vidas. O real processo de
habituação é distinto do esperado.
Parecemos sofrer de um contratempo psicológico que faz com que
façamos isso. Esse contratempo é chamado de “utilidade antecipada” por
Danny Kahneman e de “previsão afetiva” por Dan Gilbert. Tendemos a prever
erroneamente a felicidade futura. Pior, não aprendemos recursivamente a
partir de experiências passadas. Temos evidências de um bloqueio mental e
de distorções porquanto deixamos de aprender com erros passados, ao
projetar o futuro de nossos estados afetivos.
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Por exemplo, o segundo casamento é a vitória da esperança sobre a
experiência. É também a prova da superação da razão pela emoção – ou
paixão...
Superestimamos grosseiramente a duração do efeito de infortúnios em
nossas vidas. Você pensa que a perda de sua fortuna ou de sua posição atual
será devastadora, mas provavelmente está errado. É mais provável que você
se adapte a qualquer coisa, como provavelmente fez depois de infortúnios
passados. Você pode sentir uma pontada de dor, mas ela não será tão ruim
quanto se espera.
Esse tipo de erro de predição pode ter um propósito: motivar-nos a
executar atos importantes (como comprar carros novos ou ficar rico) e evitar
que corramos certos riscos desnecessários. E isso é parte de um problema
mais geral: nós, humanos, devemos enganar um pouco a nós mesmos
ocasionalmente.
Segundo a Teoria da Autoenganação, elaborada por Trivers, isso deveria
nos orientar favoravelmente em direção ao futuro. Mas o autoengano não é
uma característica desejável fora de seu domínio natural. Ela previne
corrermos alguns riscos desnecessários.
Diferentemente de outros videntes, houve um capaz de prever o
passado com grande precisão — sem que lhe dessem qualquer detalhe sobre o
passado. Ele fazia previsões ao contrário.
Nosso problema não é apenas não sabermos qual será o futuro —
também não sabemos muito sobre o passado. Precisamos muito de alguém
como este vidente capaz de fazer profecias reversas, se quisermos conhecer a
história.
A primeira direção da previsão é chamada de “processo forward” (para
a frente). A segunda direção, o “processo backward” (para trás, inverso), é
muito, muito mais complicada. O processo forward é geralmente usado na
Física e na Engenharia; o processo backward em abordagens históricas não
experimentais e não repetíveis.
De certo modo, “as limitações que nos impedem de, por exemplo,
desfritar um ovo, também nos impedem de aplicar Engenharia reversa na
História”.
Taleb aumenta um pouquinho a complexidade do problema forwardbackward, presumindo que há não linearidade. Tomemos o que é geralmente
chamado de paradigma do bater-de-asas de uma borboleta que provoca
furação alhures segundo a Teoria do Caos. Um pequeno estímulo em um
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sistema complexo pode levar a resultados não aleatórios grandes, dependendo
de condições muito especiais.
Uma única borboleta batendo as asas em certo lugar pode ser a causa
certa de um furacão longe dali, apesar de o furacão só surgir dois anos depois.
Contudo, dada a observação de um furacão nesse lugar, é questionável se
poder decifrar as causas com qualquer precisão: existem bilhões de bilhões de
coisas pequenas como borboletas batendo asas em Timbuktu ou cachorros
selvagens espirrando na Austrália que poderiam ter causado o furacão. O
processo da borboleta ao furacão é muito mais simples do que o processo
reverso do furacão até a borboleta em potencial.
Na cultura geral, a confusão entre os dois processos é desastrosamente
difundida. Essa metáfora da borboleta na Teoria do Caos enganou muita
gente, encorajando as pessoas a se concentrarem nas pequenas coisas capazes
de mudar a direção de suas vidas.
“Ei, já que um evento pequeno (uma pétala caindo no chão e
chamando sua atenção) pode levar você a escolher uma pessoa e não outra
como companheira para toda a vida, você deveria se concentrar nesses
detalhes muito pequenos”. Ninguém percebe que está lidando com o processo
backward — existem trilhões dessas pequenas coisas no decorrer de um único
dia, e examinar todas elas está além de nosso alcance.
Pense em um computador pessoal. Você pode usar um programa de
planilhas para gerar uma sequência aleatória, uma sucessão de pontos que
podemos chamar de história.
Como? O programa de computador responde a uma equação muito
complicada de natureza não linear gerador de números aparentemente
randômicos. A equação é muito simples: se você souber qual é, poderá prever
a sequência. No entanto, é quase impossível para um ser humano aplicar
engenharia reversa na equação e prever outras sequências.
Taleb está alertando para os bilhões de eventos simultâneos
constituintes da história real do mundo. Mesmo a história sendo uma série não
aleatória gerada por uma “equação do mundo”, e aplicar engenharia reversa
a tal equação não parece estar ao alcance das possibilidades humanas, ela
deveria ser considerada aleatória e não ostentar o nome de “caos
determinístico”.
Os historiadores deveriam manter distância da Teoria do Caos e das
dificuldades da engenharia reversa, exceto para discutir as propriedades
gerais do mundo e aprender os limites do que não podem saber.
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Isso leva Taleb a um problema maior com o trabalho dos historiadores.
Coloca o problema fundamental da prática da seguinte maneira: enquanto,
teoricamente, a aleatoriedade é uma propriedade intrínseca, na prática, a
aleatoriedade é informação incompleta, o que chama de opacidade.
Um sistema aleatório verdadeiro é realmente aleatório e não possui
propriedades previsíveis. Um sistema caótico possui propriedades
inteiramente previsíveis, mas é difícil saber quais são.
Na prática, não existe diferença funcional entre os dois, porque nunca
conseguiremos distingui-los — a diferença é matemática e não prática. Se
vejo uma mulher grávida, o sexo da criança é uma questão inteiramente
aleatória para mim (uma chance de 50 por cento para cada sexo) — mas não
para o médico dela. Ele pode ter realizado um ultrassom. Na prática, a
aleatoriedade é, fundamentalmente, informação incompleta.
O simples fato de uma pessoa estar falando sobre a diferença entre
sistema aleatório e sistema complexo sugere ela nunca ter tomado uma
decisão significativa sob condições de incerteza. Por isso não percebe esses
sistemas serem indistinguíveis na prática.
Aleatoriedade, no final das contas, é apenas desconhecimento. O
mundo é opaco e as aparências enganam.

História sem Causação
A história é como um museu aonde podemos ir para ver o repositório do
passado e saborear o charme dos tempos antigos. Ela é um espelho
maravilhoso no qual podemos ver nossas próprias narrativas.
A história é útil pela emoção de se saber o passado e pela narrativa
(realmente), desde que permaneça uma narrativa inofensiva. Deve-se
aprender com extremo cuidado.
A história, certamente, não é um lugar para teorizar nem para derivar
conhecimento geral, tampouco deve ajudar no futuro, sem algum cuidado.
Podemos obter confirmação negativa da história, o que tem um valor
incalculável, mas obtemos com ela muitas ilusões de conhecimento.
O que traz Nassim Nicholas Taleb, em “A lógica do Cisne Negro: O
impacto do altamente improvável”, novamente, ao tratamento do problema
do peru [leia o post Síndrome do Peru de Natal] e como não ser um trouxa em
relação ao passado. A abordagem usada pelo empírico em relação ao
problema da indução foi saber história sem teorizar a partir dela.
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Aprenda a ler história, pegue todo o conhecimento que puder, não
esnobe a anedota, mas não crie nenhuma ligação causal, não tente fazer
engenharia reversa demais — mas, se fizer, não faça grandes alegações
científicas.
Lembre que os céticos empíricos tinham respeito pelo costume:
utilizavam-no como um padrão, uma base para a ação, e para nada mais além
disso. Eles chamavam essa abordagem limpa do passado de epilogismo. Podese ter uma Teoria do Epilogismo com o ditado: “Você pode observar muita
coisa apenas olhando”.
Mas a maioria dos historiadores tem outra opinião. Considere a
introspecção representativa O que é história?, de Edward Hallett Carr. Você
irá encontrá-lo perseguindo explicitamente a causação como um aspecto
central de seu trabalho.
Você pode ir mais alto. Herodotus, tido como o pai do assunto, definiu
seu propósito na abertura de sua obra: “Para preservar uma memória dos
feitos dos gregos e dos bárbaros, e em particular, além de tudo mais, para
atribuir uma causa [grifo de Taleb] para lutarem entre si”.
Vê-se o mesmo com todos os teóricos da história, seja Ibn Khaldoun,
Marx ou Hegel. Quanto mais tentamos transformar a história em qualquer
coisa que não uma enumeração de relatos a ser desfrutada com o mínimo de
teorização, mais temos problemas. Somos tão afligidos assim pela falácia
narrativa?
Podemos ter que esperar por uma geração de historiadores céticoempiristas capazes de compreender a diferença entre:
a)

um processo para a frente e

b)

um processo reverso.

Assim como Popper atacou os historicistas por fazerem alegações sobre
o futuro, Taleb apresentou as fraquezas da abordagem histórica no processo
de conhecer o próprio passado.
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DUAS FORMAS DE ABORDAR A ALEATORIEDADE

Empirismo Cético e a Escola
Aplatônica

Abordagem Platônica

Interessado no fora da obra platônica

Concentra-se no interior da obra platônica

Respeito por aqueles com coragem de
dizer “Eu não sei”

“Você continua criticando esses modelos.
Eles são tudo à mão”

Vê o Cisne Negro como uma forma
dominante de aleatoriedade

Vê flutuações ordinárias como fonte
dominante de incerteza, vendo os saltos
como uma reflexão posterior

Prática

Dogmática

Normalmente, não usaria ternos (exceto
em funerais)

Veste ternos escuros e camisas brancas;
fala em um tom monótono

Prefere estar certo de maneira geral

Precisamente errado

Mínimo de teoria, considera a teoria uma
doença a ser resistida

Tudo precisa se encaixar em um modelo
geral socioeconômico grandioso e no “rigor
da teoria econômica”; vê o “descritivo”
com desagrado

Não acredita se poder computar
probabilidades facilmente

Construiu todo o seu aparato em torno da
pressuposição de podermos computar
probabilidades

Modelo: Sextus Empiricus e a escola
empírica de Medicina, baseada em
evidências, com o mínimo de teoria

Modelo: Mecânica de Laplace, o mundo e a
economia como um relógio

Desenvolve intuições a partir da prática e
parte da observação para os livros

Baseia-se em artigos científicos e parte de
livros para a prática

Não é inspirado por qualquer ciência, usa
matemática confusa e métodos
computacionais

Inspirada pela Física, baseia-se em
matemática abstrata

Ideias baseadas no ceticismo, nos livros
não lidos na biblioteca

Ideias baseadas em crenças, naquilo que
acredita que sabe

Presume o ponto de partida ser o
Extremistão

Presume o ponto de partida ser o
Mediocristão

Técnica sofisticada

Ciência pobre

Procura estar aproximadamente certo,
abrangendo uma vasta gama de
eventualidades

Busca ser perfeitamente correto, em um
modelo estreito, sob pressuposições
precisas

Antifrágil: Coisas que se beneficiam com o Caos
Nassim Nicholas Taleb, depois de publicar o best-seller “A Lógica do
Cisne Negro”, escreveu o livro “Antifrágil: Coisas que se beneficiam com o
Caos” (tradução Eduardo Rieche; 1. ed. - Rio de Janeiro: Best Business, 2015).
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A aleatoriedade, a incerteza, o caos: você quer usá-los, e não fugir
deles. Isso resume a atitude insubmissa deste autor diante da aleatoriedade e
da incerteza. Queremos sobreviver à incerteza e, além disso, ter a última
palavra. O objetivo é saber domesticar, até mesmo dominar e conquistar o
invisível, o opaco e o inexplicável.
Como?
Algumas coisas se beneficiam dos impactos; elas prosperam e crescem
quando são expostas à volatilidade, ao acaso, à desordem e aos agentes
estressores, e apreciam a aventura, o risco e a incerteza. No entanto, apesar
da onipresença do fenômeno, não existe uma palavra para designar
exatamente o oposto de frágil. Vamos chamá-lo de antifrágil.
A antifragilidade não se resume à resiliência ou à robustez. O resiliente
resiste a impactos e permanece o mesmo; o antifrágil fica melhor. Essa
propriedade está por trás de tudo o que vem mudando com o tempo: a
evolução, a cultura, as ideias, as revoluções, os sistemas políticos, a inovação
tecnológica, o sucesso cultural e econômico, a sobrevivência das empresas, as
boas receitas, o surgimento de cidades e culturas, os sistemas jurídicos, as
florestas equatoriais, a resistência bacteriana... até mesmo a nossa própria
existência como espécie neste planeta.
E a antifragilidade determina o limite entre:
1.

o que é vivo e orgânico (ou complexo), como o corpo humano, e

2.

o que é inerte, digamos, um objeto físico qualquer.

O antifrágil aprecia a aleatoriedade e a incerteza, o que também
significa — acima de tudo — apreciar os erros, ou pelo menos certo tipo de
erro. A antifragilidade tem uma propriedade singular de nos capacitar a lidar
com o desconhecido, de fazer as coisas sem compreendê-las — e fazê-las
bem.
Somos muito melhores agindo do que pensando, graças à
antifragilidade. Taleb preferiria ser ignorante e antifrágil a extremamente
inteligente e frágil, em qualquer ocasião.
É fácil perceber coisas em torno de nós que apreciam um pouco de
estressores e de volatilidade: sistemas econômicos, seu corpo, sua nutrição
(diabetes e muitas doenças modernas similares parecem estar associados à
falta de aleatoriedade na alimentação e à ausência de um agente estressor, a
fome ocasional), sua psique. Há até mesmo contratos financeiros que são
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antifrágeis — explicitamente projetados para se beneficiar da volatilidade do
mercado.
A antifragilidade nos faz entender melhor a fragilidade. Da mesma
forma que não podemos melhorar a saúde sem reduzir a doença, ou aumentar
a riqueza sem, primeiro, diminuir os prejuízos, antifragilidade e fragilidade
são graus em um espectro.
Ao apreender os mecanismos da antifragilidade, podemos construir um
guia amplo e sistemático da tomada de decisões não preditiva, dominado pela
incerteza e aplicável nos negócios, na política, na medicina e na vida em
geral:
•

onde quer que reine o desconhecido,

•

em qualquer situação em que haja aleatoriedade, imprevisibilidade,
opacidade ou a compreensão incompleta das coisas.

É muito mais fácil descobrir se algo é frágil do que prever a ocorrência
de um evento capaz de prejudicá-lo. A fragilidade pode ser medida; o risco,
não (à exceção de cassinos ou da mente de pessoas que se dizem
“especialistas em risco”).
Isso oferece uma solução para o que Taleb chama de o problema do
Cisne Negro — a impossibilidade de calcular os riscos de importantes e raros
acontecimentos e prever sua ocorrência.
A sensibilidade aos danos causados pela volatilidade é remediável, mais
ainda do que a predição do evento que poderia causar o dano. Portanto,
propomos que nossas abordagens atuais para predições, prognósticos e
gerenciamento de risco sejam mantidas em sua mente.
Em cada domínio ou área de aplicação, propomos regras para conduzir
o frágil na direção do antifrágil, reduzindo a fragilidade ou aproveitando a
antifragilidade. E quase sempre conseguiremos detectar a antifragilidade (e a
fragilidade) usando um teste simples de assimetria: tudo o que surgir a partir
de eventos aleatórios (ou de certos impactos) e que apresentar mais
vantagens do que desvantagens será antifrágil; o inverso será frágil.
Basicamente, se a antifragilidade é uma propriedade de todos aqueles
sistemas naturais (e complexos) que sobreviveram, privar esses sistemas de
volatilidade, aleatoriedade e agentes estressores os prejudicará. Eles
enfraquecerão, morrerão ou serão destruídos.
Viemos fragilizando a economia, nossa saúde, a vida política, a
educação, quase tudo, ao suprimir a aleatoriedade e a volatilidade. Assim
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como passar um mês na cama causa atrofia muscular, os sistemas complexos
se enfraquecem e até mesmo morrem quando são privados de agentes
estressores.
Grande parte do nosso mundo moderno e estruturado tem nos
prejudicado com políticas de cima para baixo e mecanismos (apelidados neste
livro de “ilusões soviéticas de Harvard”) que fazem precisamente isto:
ofendem a antifragilidade dos sistemas.
Essa é a tragédia da modernidade: assim como os pais neuroticamente
superprotetores, aqueles que estão tentando ajudar são, muitas vezes, os que
mais nos prejudicam.
Se quase tudo aquilo que vem de cima para baixo fragiliza e bloqueia a
antifragilidade e o crescimento, tudo que vai de baixo para cima prospera sob
a quantidade certa de tensão e desordem. O processo de descoberta (ou de
inovação, ou de progresso tecnológico) em si depende de ajustes antifrágeis e
da assunção agressiva de riscos, mais do que da educação formal.
Taleb nos leva ao que mais fragiliza a sociedade e à maior geradora de
crises, a ausência da “pele em jogo”. Alguns se tornam antifrágeis à custa dos
outros, obtendo vantagens (ou ganhos) da volatilidade, das variações e da
desordem, e expondo as outras pessoas aos desvantajosos riscos das perdas ou
dos danos.
E tal antifragilidade-à-custa-da-fragilidade-dos-outros encontra-se
oculta — devido à cegueira em relação à antifragilidade por parte dos
“círculos intelectuais soviéticos de Harvard”, essa assimetria raramente é
identificada, e (até agora) nunca foi ensinada. [Taleb aqui demonstra bem sua
aversão à casta dos sábios da academia, que considera “esquerdista”, desde
que se situa melhor entre a casta dos comerciantes, pois foi durante muitos
anos operador do mercado financeiro].
Além disso, conforme descobrimos durante a crise financeira iniciada
em 2008, esses surtos de riscos-aos-outros ficam facilmente escondidos,
devido à crescente complexidade das instituições modernas e das questões
políticas. [Daron Acemoglu e James Robinson as denominam de instituições
extrativistas: extraem renda de uma maioria em favor da minoria da casta
dominante.]
Enquanto, no passado, as pessoas de certo nível ou status eram aquelas
— e somente aquelas — que assumiam riscos, que sofriam as desvantagens por
suas ações, e os heróis eram aqueles que o faziam para o bem dos outros,
hoje está ocorrendo exatamente o contrário.
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Estamos testemunhando o surgimento de uma nova classe de heróis ao
reverso, ou seja, os burocratas, os banqueiros, os membros da Associação
Internacional de Pessoas que Citam Nomes de Indivíduos Importantes para
Impressionar os Ouvintes que Frequentam Davos e os acadêmicos com muito
poder e nenhuma desvantagem real e/ou responsabilidade. Eles negociam o
sistema, enquanto os cidadãos pagam o preço.
Em nenhum momento da história tantas pessoas que não assumem
riscos, ou seja, aquelas sem qualquer exposição pessoal, exerceram tanto
controle.
A principal regra ética é a seguinte: não terás a antifragilidade à custa
da fragilidade dos outros.

O Antídoto para o Cisne Negro
Nassim Nicholas Taleb, no livro “Antifrágil: Coisas que se beneficiam
com o Caos” (RJ: Best Business, 2015), afirma: “quero viver feliz em um
mundo que não compreendo”.
Cisnes Negros (com letra maiúscula) são acontecimentos imprevisíveis e
irregulares em larga escala, com grandes consequências — imprevistas por
determinado observador, e esse não preditor é, normalmente, chamado de
“peru”, quando é, ao mesmo tempo, surpreendido e prejudicado por tais
eventos.
Taleb sustentou o argumento de que a maior parte da história tem
origem em acontecimentos do tipo Cisne Negro, enquanto nos preocupamos
em afinar nossa compreensão do trivial, e, portanto, desenvolvemos modelos,
teorias ou representações que não conseguem acompanhá-los ou mensurar a
possibilidade desses impactos.
Os Cisnes Negros capturam nosso cérebro, fazendo-nos sentir “como
se” ou “quase” os tivéssemos previsto, pois são retrospectivamente
explicáveis. Não percebemos seu papel em nossa vida por causa desta ilusão
de previsibilidade.
A vida é muito mais labiríntica do que lembramos em nossa memória —
nossa mente está ocupada em transformar a história em algo suave e linear, o
que nos faz subestimar a aleatoriedade. No entanto, quando a identificamos,
temos medo e reagimos de forma exagerada.
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Por causa desse medo [de arrependimento] e dessa necessidade de
ordem, alguns sistemas humanos, ao alterarem a lógica invisível ou não tão
visível das coisas, tendem a ser expostos a:
•

danos causados por Cisnes Negros e a

•

quase nunca se beneficiarem.

Chega-se à pseudo-ordem quando se busca a ordem; só se consegue
alguma ordem e controle quando se aceita a aleatoriedade.
Os sistemas complexos estão cheios de interdependências — difíceis de
se detectar — e de respostas não lineares. “Não linear” significa que, quando
se dobra a dose de, digamos, um medicamento, ou quando se dobra o número
de funcionários em uma fábrica, não se obtém o dobro do efeito inicial, mas
sim muito mais ou muito menos.
Dois fins de semana no Rio de Janeiro não são duas vezes tão
agradáveis quanto apenas um — falo por experiência própria. Quando a
resposta é colocada em um gráfico, não se apresenta como uma linha reta
(“linear”), e, sim, como uma curva. Neste cenário, associações causais
simples são equivocadas; é difícil perceber como as coisas funcionam
observando as partes isoladas.
[FNC: E assim é treinada a maioria dos economistas: buscando
extrapolar da microeconomia os fenômenos macroeconômicos, ou seja,
recaindo no sofisma da composição: macro não é mera agregação dos
fenômenos microeconômicos!]
Sistemas complexos criados pelo homem tendem a desenvolver
cascatas e cadeias descontroladas de reações que fazem diminuir e, inclusive,
eliminam a previsibilidade, além de gerarem um superdimensionamento dos
acontecimentos. Assim, o mundo moderno pode estar se aprimorando em
conhecimento tecnológico, mas, paradoxalmente, tem tornado as coisas
muito mais imprevisíveis.
Agora, por razões relacionadas ao aumento do que é artificial, ao
afastamento de modelos ancestrais e naturais e à perda de robustez devido a
complicações na concepção de tudo, o papel dos Cisnes Negros está
crescendo. Além disso, somos vítimas de uma nova doença, chamada, neste
livro, de neomania, que nos faz construir sistemas vulneráveis ao Cisne Negro
— o “progresso”.
Um aspecto desagradável do problema do Cisne Negro — na verdade, o
ponto principal e, em grande parte, desconsiderado — é que as probabilidades
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de acontecimentos raros, simplesmente, não são computáveis. Sabemos muito
menos sobre as inundações centenárias do que sobre as de cinco anos atrás —
o erro do modelo se amplia quando se trata de pequenas probabilidades.
Quanto mais raro o acontecimento, menos remediável, e menor nosso
conhecimento sobre a frequência de sua ocorrência — ainda assim, quanto
mais raro o acontecimento, mais confiantes têm se tornado os “cientistas”
envolvidos na previsão, na modelagem e no uso do PowerPoint em
conferências, com equações desenhadas em fundo colorido.
É de grande valia que a Mãe Natureza — graças à sua antifragilidade —
seja a maior especialista em acontecimentos raros, e a melhor administradora
dos Cisnes Negros; em seus bilhões de anos, ela conseguiu chegar até aqui
sem muitas instruções de comando e controle de algum diretor formado em
alguma universidade da Ivy League e nomeado por um comitê de seleção. J
A antifragilidade não é apenas o antídoto para o Cisne Negro.
Compreendê-la nos torna menos temerosos intelectualmente em aceitar o
papel desses acontecimentos como necessários para a história, a tecnologia, o
conhecimento e tudo mais.

Quando o Simples é mais Sofisticado
Nassim Nicholas Taleb, no livro “Antifrágil: Coisas que se beneficiam
com o Caos” (RJ: Best Business, 2015), afirma: um sistema complexo, ao
contrário do acreditado pelas pessoas, não necessita de regulamentos
complicados ou de políticas intricadas. Quanto mais simples, melhor.
As complicações levam a cadeias multiplicativas de efeitos inesperados.
Em função da opacidade, uma intervenção leva a consequências imprevisíveis,
que são acompanhadas por pedidos de desculpas pelo aspecto “imprevisível”
das consequências, e, em seguida, para outra intervenção destinada a corrigir
os efeitos secundários, conduzindo a uma explosiva série de respostas
“imprevisíveis” ramificadas, cada uma pior do que a precedente.
[FNC: denomina-se de dependência de trajetória caótica aquela que se
afasta cada vez mais das condições iniciais.]
No entanto, tem sido difícil implementar a simplicidade na vida
moderna, pois ela é contra o espírito de determinado tipo de pessoa, que
busca a sofisticação, de modo que possa justificar a profissão que tem.
Menos é mais e, geralmente, mais eficaz. Assim, Taleb apresenta um
pequeno número de truques, diretrizes e proibições:
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1.

como viver em um mundo que não compreendemos, ou melhor,

2.

como não ter medo de trabalhar com coisas sobre as quais, claramente
não entendemos e, mais importante do que isso,

3.

de que maneira devemos trabalhar com essas coisas.

Ou, melhor ainda, como nos atrevermos a encarar de frente nossa
ignorância e não termos vergonha de ser humanos — agressiva e
orgulhosamente humanos. Mas isso pode exigir algumas mudanças estruturais.
O que Taleb propõe é um roteiro para modificar nossos sistemas criados
pelo homem para deixar que o simples — e o natural — sigam seu curso.
Mas não é tão fácil alcançar a simplicidade. Steve Jobs descobriu que
“é preciso trabalhar duro para deixar seu pensamento limpo e torná-lo
simples”. Os árabes têm uma expressão para a prosa incisiva: nenhuma
habilidade para compreendê-la, domínio para escrevê-la.
Heurísticas são regras básicas simplificadas que tornam as coisas
simples e fáceis de se implementar. Mas sua principal vantagem é que o
usuário sabe que elas não são perfeitas, apenas convenientes, e ele se sente,
portanto, menos enganado por seus poderes. Elas se tornam perigosas quando
nos esquecemos disso.
[FNC: vieses heurísticos são “regras de bolso”, aprendidas na “escolada-vida”, para tomar decisões estressantes – como as financeiras – de maneira
rotineira, embora muitas vezes equivocadas...]

Jornada Não Linear para a Ideia da Antifragilidade
Um dia, de repente, Nassim Nicholas Taleb, no livro “Antifrágil: Coisas
que se beneficiam com o Caos” (RJ: Best Business, 2015), diz percebeu que a
fragilidade — ainda sem uma definição técnica — podia ser expressa como a
não apreciação da volatilidade. Quem não aprecia a volatilidade não aprecia
a aleatoriedade, a incerteza, a desordem, os erros, os agentes estressores
etc.
Se você classifica certos objetos como “frágeis”, então,
necessariamente, desejará serem deixados sozinhos, em paz, calma, de forma
ordenada previsivelmente. Tudo o que não aprecia a volatilidade não aprecia
também os agentes estressores, os danos, o caos, os eventos, a desordem, as
consequências “imprevisíveis”, a incerteza e, principalmente, o tempo. E a
antifragilidade deriva — de certa forma — dessa definição explícita de
fragilidade, invertendo-a.
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Corresponde à não linearidade: tudo não linear em sua resposta é frágil
ou antifrágil diante de determinada fonte de aleatoriedade.
Essa propriedade óbvia de tudo frágil odiar a volatilidade, e vice-versa,
tem estado completamente fora dos discursos científico e filosófico. O estudo
da sensibilidade das coisas à volatilidade é a estranha especialidade de
negócios onde Taleb passou a maior parte da minha vida adulta, duas décadas.
[FNC: ele foi operador de mercado futuro.]
Seu foco nessa profissão tem sido identificar itens “apreciadores da
volatilidade” ou “odientos da volatilidade”. Portanto, tudo a fazer é expandir
as ideias do domínio financeiro, no qual estava antes focado, para o conceito
mais amplo de tomada de decisão sob incerteza ao longo de vários campos, da
Ciência Política à Medicina.
Nessa profissão estranha de quem trabalha com a volatilidade, havia
dois tipos de pessoas:
1.

na primeira categoria, estão acadêmicos, redatores de relatórios e
comentaristas que estudam eventos futuros e escrevem livros e artigos;
e,

2.

na segunda, os profissionais sem perda de tempo de avaliar as chances
de possíveis eventos futuros; eles tentam estar atentos para a situação,
quando os eventos de fato acontecem, e então reagem à volatilidade.

Estes últimos profissionais estão, geralmente, muito ocupados,
trabalhando de maneira reativa, para poderem escrever seus livros, artigos,
documentos, discursos, equações, teorias e serem homenageados pelos
Membros Altamente Constipados e Honoráveis das Academias.
A diferença entre as duas categorias é fundamental: é muito mais fácil
entender se algo é prejudicado pela volatilidade — e, portanto, frágil — do
que tentar prever o tempo exato de acontecimentos potencialmente
prejudiciais, tais como eventuais Cisnes Negros de grandes dimensões. Mas
apenas os profissionais (ou as pessoas práticas executoras de coisas) tendem a
chegar espontaneamente ao ponto.
Um comentário técnico de Taleb: a fragilidade e a antifragilidade
remetem a um ganho ou um dano potenciais, diante da exposição a algo
relacionado à volatilidade. O que é esse algo? Simplesmente, fazer parte da
família estendida da desordem:
(i)

a incerteza;

(ii)

a variabilidade;
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(iii)

o conhecimento imperfeito, incompleto;

(iv)

o acaso;

(v)

o caos;

(vi)

a volatilidade;

(vii)

a desordem;

(viii) a entropia;
(ix)

o tempo;

(x)

o desconhecido;

(xi)

a aleatoriedade;

(xii)

a turbulência;

(xiii) o agente estressor;
(xiv) o erro;
(xv)

a dispersão de resultados;

(xvi) o desconhecimento.
Porém, a incerteza, a desordem e o desconhecido são completamente
equivalentes em seus efeitos: os sistemas antifrágeis (até certo ponto) se
beneficiam, enquanto os sistemas frágeis são penalizados por quase todos
eles. Por exemplo, alguns filósofos-astros nunca correram riscos reais na vida,
ou, pior, nunca tiveram uma vida de modo os assegurar, emocional e
racionalmente, a enfrentarem os acidentes inesperados.
Por que o item (ix), o tempo? O tempo é funcionalmente semelhante à
volatilidade: quanto mais tempo, mais acontecimentos, mais desordem. Se
você pode sofrer danos limitados, e se mostrar antifrágil diante de pequenos
erros, o tempo trará o tipo de erros ou erros reversos capazes de se tornarem
benéficos para ti. Isto é, simplesmente, o chamado por sua avó de
experiência. A fragilidade é perdida com o tempo. As “cicatrizes” ao longo da
vida o capacita a enfrentar novas dificuldades.
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Necessidade Humana de Ambiente com Variabilidade ou Aleatoriedade
Nassim Nicholas Taleb, no livro “Antifrágil: Coisas que se beneficiam
com o Caos” (RJ: Best Business, 2015), afirma: o leitor pode obter uma pista
do principal problema enfrentado com a adulteração de cima para baixo de
sistemas políticos ou sistemas complexos similares. O fragilista confunde a
economia com uma máquina. Ela precisa de manutenção mensal. Interpreta,
erroneamente, as propriedades de seu corpo e aquelas de um leitor de discos
compactos.
O próprio Adam Smith fez analogia entre a economia e um relógio de
pulso ou de parede. Este, uma vez posto em movimento, continua
trabalhando por conta própria. Se ele não chegou a pensar as questões sob
esses termos, analisou a economia em termos de organismos, mas lhe faltava
uma estrutura para expressar isso. Smith compreendia a opacidade dos
sistemas complexos, bem como as interdependências, uma vez que
desenvolveu a ideia da “mão invisível”.
Porém, infelizmente, ao contrário de Adam Smith, Platão não chegou a
compreender essa opacidade. Ele argumenta, em última análise, os únicos
homens aptos a se tornarem “capitães de navio” são os reis filósofos, homens
benevolentes com poder absoluto, supostamente com acesso à Forma do Bem.
Porém, de vez em quando, ouvem-se gritos: “Quem está nos governando?”.
Como se o mundo precisasse de alguém para governá-lo...
Os cientistas sociais usam o termo “equilíbrio” para descrever a linha
intermediária entre forças opostas, como a oferta e a demanda. Portanto,
pequenas perturbações ou desvios em uma direção, como os de um pêndulo,
seriam combatidos com um ajuste na direção oposta. Tudo deixado livre traria
as coisas de volta à estabilidade. Em suma, os liberais acreditam este ser o
objetivo de uma Economia.
Analisando mais profundamente no que esses cientistas sociais
pretendem nos envolver, tal objetivo pode ser a morte. Pois o teórico da
Complexidade, Stuart Kaufman, usa a ideia de equilíbrio para separar os dois
mundos diferentes:
•

para o não orgânico, o não complexo, digamos, um objeto qualquer, o
equilíbrio (como é tradicionalmente definido) acontece em um estado
de inércia.

•

para algo orgânico, o equilíbrio (nesse sentido) só acontece com a
morte.
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Considere um exemplo usado por Kaufman: um redemoinho começa a
se formar e ele vai continuar assim. Esse tipo de situação está
permanentemente “longe do equilíbrio”. Os organismos e os sistemas
dinâmicos existem em tal estado.
Para eles, um estado de normalidade requer certo grau de volatilidade,
de aleatoriedade, de troca contínua de informações e de estresse. Isso explica
os danos a que podem ser submetidos quando privados de volatilidade. Porém,
não somos apenas avessos aos agentes estressores, e não os compreendemos,
como, ainda, cometemos crimes contra a vida, os seres vivos, a ciência e a
sabedoria, em nome da eliminação da volatilidade e da variação.
Isso nos leva ao aspecto existencial da aleatoriedade. Se você não for
uma máquina ou um relógio — em outras palavras, se você estiver vivo —, algo
profundo em sua alma apreciará certa dose de aleatoriedade e desordem.
Há um sentimento de excitação associado à aleatoriedade. Gostamos
do mundo moderado (e altamente domesticado) dos jogos, dos espetáculos
esportivos, em que ficamos com a respiração suspensa em meio aos lances de
sorte.
O escritor deve tentar evitar a tirania de um planejamento preciso e
explícito, oriundo de uma fonte opaca dentro de si que o surpreende. A
escrita só vale a pena quando nos proporciona “o efeito de formigamento
aventureiro”. Por isso quem aprecia a elaboração de livros complexos, isto é,
com múltiplos componentes interativos, não aprecia qualquer “camisa de
força” de determinado número de caracteres dos artigos acadêmicos, cuja
importância dada pelo editor entedia ao máximo o verdadeiro escritor. E, vale
destacar, aquilo capaz de aborrecer o próprio autor ao escrever certamente
também aborrecerá o leitor.
Se cada um de nós pudesse prever como seria exatamente cada um de
nossos dia, nós nos sentiríamos um pouco mortos com a rotina. A
aleatoriedade é necessária para a vida real.
Existe o tipo de pessoa para quem a vida é uma espécie de projeto
predeterminado. Depois de conversar com elas, você deixa de se sentir bem
por algumas horas, porque a vida começa a ficar com gosto de “comida sem
sal”. Taleb, como todo ser humano em busca de emoção, tem um detector de
tédio, como se estivesse equipado com um filtro natural, avesso à monotonia.
“A vida ancestral não tinha lição de casa, não tinha chefe, não tinha
funcionários públicos, não tinha títulos acadêmicos, não tinha conversas com
o reitor, não tinha nenhum consultor com MBA, não tinha regras de
procedimentos, não tinha nenhum formulário de inscrição, nenhuma viagem
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para Nova Jersey, nenhum defensor gramatical, nenhuma conversa com
alguém que o aborrecesse: toda a vida era de estímulos aleatórios e nada, de
bom ou de ruim, se parecia, em algum momento, com trabalho. Perigoso,
sim, mas chato, nunca.”
Por fim, um ambiente com variabilidade (e, portanto, com
aleatoriedade) não nos expõe a lesões por estresse crônico, ao contrário de o
que acontece com os sistemas concebidos pelo homem. Se você andar sobre
um terreno irregular, não construído pelo homem, dois passos jamais serão
idênticos — compare isso com a máquina da academia de ginástica sem
aleatoriedade, oferecendo exatamente o oposto: forçando-o a fazer
repetições infinitas do mesmo movimento.
Grande parte da vida moderna é composta por lesões por estresse
crônico evitáveis.

TABELA • O MECÂNICO E O ORGÂNICO (BIOLÓGICO OU NÃO BIOLÓGICO)

MECÂNICO NÃO COMPLEXO

ORGÂNICO COMPLEXO

Precisa de reparos e
manutenção contínua.

Autorreparação.

Odeia a aleatoriedade.

Adora a aleatoriedade
(pequenas variações).

Não há necessidade de recuperação.

Necessidade de recuperação
entre os estressores.

Pouca ou nenhuma interdependência.

Alto grau de interdependência.

Agentes estressores causam
fadiga do material.

Ausência de agentes estressores
causam atrofia.

Envelhece com o uso por desgaste.

Envelhece com a falta de uso.

Sub compensação com impactos.

Sobre compensação com impactos.

O tempo traz apenas a senescência:
processo de tornar-se senil.

O tempo traz o envelhecimento
e a senescência.

Fonte: Nassim Nicholas Taleb. “Antifrágil”.
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“Não se deve repetir os erros do passado quando há tantos novos erros a
cometer”
Nassim Nicholas Taleb, no livro “Antifrágil: Coisas que se beneficiam
com o Caos” (RJ: Best Business, 2015), aborda os erros e como os lapsos de
algumas pessoas beneficiam as outras.
Podemos simplificar as relações entre fragilidade, erros e
antifragilidade como se apresentam a seguir.
•

Quando você está frágil, depende que as coisas sigam o exato curso
planejado, com um mínimo de desvio possível — pois os desvios são
mais prejudiciais do que úteis. É por isso que o frágil precisa ser muito
preditivo em sua abordagem, e, inversamente, os sistemas preditivos
causam fragilidade.

•

Quando você quer desvios, e não se preocupa com a possível dispersão
de resultados que o futuro pode trazer, já que a maioria será útil, você
é antifrágil.

Além disso, o elemento aleatório da tentativa e erro não é totalmente
aleatório se for conduzido de forma racional, utilizando os erros como fonte
de informação.
Se cada tentativa lhe fornecer informações sobre o que não funciona,
você começa a focar em uma solução — portanto, cada tentativa se torna
mais valiosa, mais como uma despesa do que como um erro. E é claro que
você fará descobertas ao longo do caminho.
Lembre-se de que este capítulo do livro de Taleb é sobre camadas,
unidades, hierarquias, estrutura fractal e a diferença entre os interesses de
uma unidade e de suas subunidades. Por isso, geralmente, são os erros dos
outros que beneficiam a todos nós — e, infelizmente, não a eles.
No contexto correto, os agentes estressores são informação. Para o
antifrágil, o dano provocado pelos erros deveria ser menor do que os
benefícios. Estamos falando de alguns, não de todos os erros, é claro; aqueles
que não destroem um sistema ajudam a prevenir calamidades maiores.
O engenheiro e historiador de engenharia Henry Petroski defende um
ponto de vista de que, se o acidente com o Titanic não tivesse ocorrido, tão
fatal quanto foi, teríamos continuado a construir transatlânticos cada vez
maiores, e o próximo desastre teria sido ainda mais trágico. Desse modo, as
pessoas foram sacrificadas em nome do bem maior, pois, indiscutivelmente,
elas salvaram mais vidas do que as que foram perdidas. A história do Titanic
ilustra a diferença entre
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(i)

os benefícios para o sistema e

(ii)

os danos para algumas de suas partes individuais.

Cada acidente aéreo nos deixa mais próximos da segurança, melhora o
sistema e faz com que o próximo voo seja mais seguro — aqueles que perecem
contribuem para a segurança global dos outros. Os sistemas aprendem se são
antifrágeis e configurados para explorar os pequenos erros; o mesmo, porém,
não pode ser dito sobre as quebras econômicas, uma vez que o sistema
econômico, como construído atualmente, não é antifrágil.
Por quê? Há centenas de milhares de voos todos os anos, e um acidente
com um avião não envolve os outros, por isso os erros permanecem isolados e
são altamente epistêmicos — ao passo que os sistemas econômicos
globalizados operam como um único elemento: os erros se propagam e se
combinam.
Mais uma vez, é fundamental lembrar que estamos falando de erros
parciais, não genéricos, pequenos, e não dos graves e terminais. Isso distingue
os sistemas bons e maus. Bons sistemas, tais como companhias aéreas, estão
configurados para ter pequenos erros, independentes uns dos outros — ou, na
verdade, negativamente correlacionados entre si, uma vez que os erros
diminuem as chances de erros futuros. Essa é uma maneira de perceber como
um ambiente pode ser antifrágil (aviação) e outro, frágil (a vida econômica
moderna com a interconectividade ao estilo “a Terra é plana”).
Se cada queda de avião reduz a probabilidade de outra, cada quebra
bancária aumenta a probabilidade de ocorrer outra. Precisamos eliminar o
segundo tipo de erro — o que produz contágio — em nossa construção de um
sistema socioeconômico ideal.
Examinemos, mais uma vez, a Mãe Natureza. O natural foi construído
de erro não sistêmico em erro não sistêmico: meus erros ao levantar pedras,
quando estou bem-estruturado, se traduzem em pequenas lesões que me
guiarão na próxima vez, quando tento evitar a dor — afinal, esse é o propósito
da dor.
Algumas empresas apreciam seus próprios erros. As companhias de
resseguro, que se concentram em riscos catastróficos (e são usadas por
companhias de seguros para “reassegurar” tais riscos não diversificáveis),
conseguem se sair bem depois de uma calamidade ou de um evento sombrio,
que faz com que batam seu recorde.
Se elas ainda estiverem em atividade e forem “prudentes” (poucas
conseguem se planejar para tal contingência), compensam aumentando
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desproporcionalmente os prêmios — os clientes reagem exageradamente e
pagam pelo seguro. Elas afirmam não ter ideia sobre o valor justo, ou seja,
sobre os preços adequados, em matéria de resseguro, mas sabem, com
certeza, que ele se torna muito caro em tempos de estresse, o que é
suficiente para que elas juntem dinheiro a longo prazo. Tudo o que precisam é
manter seus erros no menor nível possível, de modo que possam sobreviver a
eles.

Porque o Coletivo odeia o Individual
Nassim Nicholas Taleb, no livro “Antifrágil: Coisas que se beneficiam
com o Caos” (RJ: Best Business, 2015), afirma: na Biologia, a antifragilidade
funciona graças às camadas. Essa rivalidade entre suborganismos contribui
para a evolução: as células dentro de nossos corpos competem; e, dentro
delas, as proteínas competem o tempo todo.
Vamos traduzir a questão para os empreendimentos humanos. A
economia tem uma estratificação equivalente: indivíduos, artesãos, pequenas
empresas, departamentos dentro das corporações, corporações, indústrias,
economia regional e, no topo, a economia em geral. Tudo isso é componentes
interativos de um sistema complexo. Daí a emergência da economia sistêmica
e dinâmica.
Para que a economia ser antifrágil, e passar pela chamada evolução,
cada empresa deve necessariamente ser frágil, no sentido de ser exposta à
ruptura de inovação ou destruição criativa. Qualquer evolução precisa dos
organismos (ou seus genes) morrerem quando forem suplantados por outros:
(i)

a fim de conquistar alguma melhoria, ou

(ii)
para evitar a reprodução quando não estejam tão aptos quanto outro
indivíduo.
Assim, a antifragilidade de nível superior pode requerer fragilidade — e
sacrifícios — das de nível inferior.
Considere, ainda, as sociedades tradicionais. Lá também temos uma
estratificação semelhante: indivíduos, famílias imediatas, famílias estendidas,
tribos, pessoas usando os mesmos dialetos, etnias, grupos, castas de natureza
ocupacional, classes sociais de renda e riqueza.
Enquanto o sacrifício é comum, na natureza, Taleb está certo de os
empresários não estarem muito interessados em praticar harakiri para a
evolução da economia. Eles estão necessariamente preocupados em buscar a
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antifragilidade ou, pelo menos, algum nível de robustez, para si. Isso não é
necessariamente compatível com o interesse da coletividade — isto é, da
economia como um todo. Portanto, existe um problema de sofisma da
composição: a propriedade da soma (o agregado) é diferente da propriedade
de cada uma das partes. Na verdade, o todo deseja dano para certas partes
frágeis a serem substituídas por antifrágeis.
É doloroso pensar na crueldade como motor de melhoria.
Mas qual é a solução? Não há nenhuma, infelizmente, capaz de agradar
a todos — mas há maneiras de mitigar o dano causado aos muito fracos.
O problema é mais grave do que se pensa. As pessoas vão para as
escolas de negócios aprender a fazer o bem e, ao mesmo tempo, garantir sua
sobrevivência. Entretanto, o que a economia necessita eles fazerem,
coletivamente é não sobreviver, mas, ao contrário, eles próprios assumirem
riscos aparentemente imprudentes e fiquem cegos às adversidades. Suas
respectivas atividades melhoram de fracasso em fracasso.
Os sistemas naturais e similares à natureza querem alguma
superconfiança por parte dos agentes econômicos individuais, ou seja, a
superestimação de suas chances de sucesso e a subestimação dos riscos de
fracasso em seus negócios, embora desejem seu fracasso não afetar os outros.
Eles querem a superconfiança local, mas não a global.
O ramo de restaurantes, por exemplo, é maravilhosamente eficiente,
justamente porque os restaurantes, sendo vulneráveis, vão à falência logo.
Mas novos empresários ignoram tal possibilidade, pois acreditam terem a
capacidade de vencer as adversidades. Algum tipo de assunção de riscos
temerária, até mesmo “suicida”, é saudável para a economia sob a condição
de:
(i)

nem todas as pessoas assumirem os mesmos riscos e

(ii)

esses riscos permanecerem pequenos e localizados – e não se tornarem
sistêmicos.

Ora, ao romper o modelo com socorros financeiros os governos
normalmente favorecem determinada classe de empresas grandes o suficiente
para exigir serem salvas, a fim de evitar o contágio para outros negócios. Esse
é o oposto da assunção de riscos saudável. É a transferência de fragilidade do
inapto para o coletivo.
As pessoas têm dificuldade de perceber: a solução é construir um
sistema onde a queda de alguém não consiga arrastar os outros para o buraco.
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As falhas contínuas trabalham para preservar o sistema. Paradoxalmente,
muitas intervenções governamentais e muitas políticas sociais acabam
prejudicando os mais fracos e consolidando o estabelecido.

Arriscando a própria pele: Assimetrias ocultas no cotidiano
Nassim Nicholas Taleb é considerado um dos maiores especialistas em
probabilidade e incerteza. Foi trader na bolsa de Chicago e lecionou na
Universidade de Nova York durante sete anos. Seus livros, entre eles os bestsellers A lógica do Cisne Negro e Antifrágil, já foram publicados em mais de
35 idiomas. Dentro de sua prolixidade, encontram-se boas ideias nesses dois
livros, porém, o último – Arriscando a própria pele: Assimetrias ocultas no
cotidiano (Rio de Janeiro: Editora Objetiva; 2018) – soa à pura picaretagem
para usufruir do prestígio angariado com aqueles outros.
Este livro, embora possa ser lido de forma independente, é uma
continuação do projeto Incerto. Em sua arrogância pseudo engraçadinha,
Taleb descreve seu projeto como uma combinação de:
a)

discussões práticas,

b)

relatos filosóficos, e

c)

comentários científicos e analíticos sobre os problemas da
aleatoriedade e sobre como viver, comer, dormir, discutir, lutar, fazer
amigos, trabalhar, divertir-se e tomar decisões sob o domínio da
incerteza.

“Ainda que acessível a uma boa gama de leitores, não se deixe
enganar: o Incerto é um ensaio, e não uma popularização de obras
entediantes publicadas em outros lugares (deixando de lado o manual técnico
do Incerto).”
Trata de quatro tópicos em um:
a)

incerteza e confiabilidade do conhecimento (tanto prático como
científico, pressupondo que haja essa diferença), ou, em palavras
menos refinadas, detecção de baboseira e papo furado,

b)

simetria em assuntos humanos, isto é, imparcialidade, justiça,
responsabilidade e reciprocidade,

c)

compartilhamento de informações em transações e negociações, e

d)

racionalidade em sistemas complexos e no mundo real.
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Esses quatro não podem ser trabalhados separadamente. Isso é algo
óbvio quando uma pessoa… arrisca a própria pele. Taleb justifica: “Para
entender por que na vida real não é possível separar facilmente ética,
obrigações morais e habilidades individuais, leve em consideração o seguinte.
Quando você diz a alguém em uma posição de responsabilidade (o seu
contador, por exemplo): — “Eu confio em você”, você quer dizer que
1)

você confia na ética dele (ele não desviará seu dinheiro para o
Panamá),

2)

você confia na eficiência do trabalho dele ou

3)

ambos?

“A questão central deste livro é que, no mundo real, é difícil
desvencilhar os dois aspectos e colocar de um lado a ética e, do outro, o
conhecimento e a competência.”
Não é apenas o fato de se arriscar ser necessário para promover a
justiça, alcançar a eficiência comercial e um melhor gerenciamento de risco:
dar a cara a tapa é essencial para entender o mundo.
Em primeiro lugar, afirma Taleb, “este livro é sobre a importância de
identificar e filtrar a baboseira, o papo furado, isto é, a diferença entre
teoria e prática, conhecimento verdadeiro e cosmético, entre o mundo
acadêmico (no pior sentido da palavra) e o mundo real. Para expressar na
forma de um reflexivo ensinamento típico de Yogi Berra: na academia não
existe diferença entre o mundo acadêmico e o mundo real; no mundo real,
existe”. Com esse pleonasmo, o autor demonstra apenas seu complexo de
inferioridade em relação a acadêmicos camuflado com “ar de superioridade”.
Em segundo lugar, trata-se das distorções da simetria e da
reciprocidade na vida: se você obtém as recompensas, deve também correr
alguns riscos, e não permitir que outros paguem o preço pelos seus erros. Se
você inflige riscos a outras pessoas, e elas são prejudicadas, você deve pagar
um preço por isso. Assim como deve tratar as outras pessoas da maneira como
gostaria de ser tratado, você gostaria de compartilhar, sem má-fé,
parcialidade e desigualdade, a responsabilidade pelos eventos.
Se você dá uma opinião, e alguém a segue, você é moralmente
obrigado a ser exposto às consequências do que falou. Caso esteja emitindo
pontos de vista sobre economia: “Não me diga o que você ‘pensa’, apenas me
diga o que está em seu portfólio”. Como trader de O Mercado divino, ele
precifica as pessoas por suas riquezas.
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Em terceiro lugar, é sobre a quantidade de informação necessária para
uma pessoa compartilhar em termos práticos com os outros. Por exemplo, o
que um vendedor de carros usados deveria — ou não deveria — dizer sobre o
veículo no qual você está prestes a gastar um pedaço substancial de suas
economias.
Em quarto lugar, o livro gira em torno da racionalidade e do teste do
tempo. No mundo real a racionalidade não tem a ver com o que faz sentido
para o seu jornalista da revista New Yorker ou algum psicólogo usando
modelos ingênuos de lógica de primeira ordem, mas algo muito mais profundo
e estatístico, vinculado à sua própria sobrevivência.
Não confunda arriscar a própria pele — na definição dada neste livro e
aqui usada — com um mero problema de incentivo, tendo apenas uma parcela
dos benefícios. Este é um entendimento comum nas Finanças. Não. Trata-se
de simetria, mais no sentido de arcar com parte do dano, pagando um preço
se algo der errado.
“A mesma ideia estabelece o vínculo entre as noções de incentivos,
compra de carros usados, ética, teoria do contrato, aprendizagem (vida real
versus comunidade acadêmica), imperativo kantiano, poder municipal, ciência
do risco, contato entre intelectuais e realidade, a responsabilidade dos
burocratas, justiça social probabilística, teoria das opções, comportamento
íntegro, vendedores e fornecedores papos-furados, teologia… Por enquanto,
paro por aqui”. Chato ele, não?
Um título mais correto (embora mais canhestro) para o livro teria sido:
Os aspectos menos óbvios de arriscar a própria pele: as assimetrias ocultas e
suas consequências.
O “Doutor Sabe-Tudo”, de maneira autossuficiente, diz: “eu
simplesmente não gosto de ler livros que me informem o óbvio. Gosto de me
surpreender. Assim, de acordo com a reciprocidade do estilo-de-quem-arriscaa-própria-pele, não vou conduzir o leitor através de uma jornada previsível
tipo-palestra-de-faculdade, mas sim guiá-lo em meio ao tipo de aventura para
a qual eu gostaria de ser levado”.
Para tanta pretensão, o livro está organizado da seguinte maneira: não
demora além de sessenta páginas para o leitor entender a importância, a
preponderância e ubiquidade de arriscar a própria pele (ou seja, simetria) na
maior parte de seus aspectos. “Mas nunca se prenda a explicações
excessivamente detalhadas de por que algo importante é importante:
justificar incessantemente um princípio é degradá-lo”. O que?! Não consegue
ser didático e joga a responsabilidade no leitor exigir mais?!
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A “rota não tediosa” acarreta enfatizar o segundo passo: as implicações
surpreendentes — aquelas assimetrias ocultas impossíveis de vir de imediato à
mente —, bem como as consequências menos óbvias, algumas das quais são
bastante desconfortáveis, e muitas outras inesperadamente úteis.
“Compreender os mecanismos de arriscar a própria pele nos permite
compreender sérios enigmas subjacentes a uma matriz de realidade de
granulação fina". [?!]
Por exemplo:
Como é que as minorias tremendamente intolerantes mandam no
mundo e nos impõem o seu gosto?
Como o universalismo destrói as próprias pessoas que pretende ajudar?
Por que a economia comportamental não tem nada a ver com o estudo
do comportamento dos indivíduos — e Os Mercados [múltiplos deuses] têm
pouco a ver com as propensões e predisposições dos participantes?
Como a racionalidade é sobrevivência e somente sobrevivência?
Qual é a lógica fundamental da administração de riscos?
Mas, para este autor, arriscar a própria pele diz respeito principalmente
a justiça, honra e sacrifício, coisas fundamentais para a própria existência dos
seres humanos.
Arriscar a própria pele, aplicado como regra, reduz os efeitos das
seguintes divergências que se desenvolveram com a civilização:
1.

aquelas entre a ação e a conversa fiada (papo furado),

2.

a consequência e a intenção,

3.

a prática e a teoria,

4.

a honra e a reputação,

5.

a expertise e o charlatanismo,

6.

o concreto e o abstrato,

7.

o ético e o legal,

8.

o genuíno e o cosmético,

9.

o comerciante e o burocrata,
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10.

o empreendedor e o executivo-chefe,

11.

a força e a exibição,

12.

o amor genuíno e o interesse,

13.

Coventry e Bruxelas,

14.

Omaha e Washington, DC,

15.

os seres humanos e os economistas,

16.

os autores e os editores,

17.

as bolsas de estudo e o mundo acadêmico,

18.

a democracia e a governança,

19.

a ciência e o cientificismo,

20.

a política e os políticos,

21.

o amor e o dinheiro,

22.

o espírito e a letra, Consumo

23.

Catão, o Velho e Barack Obama,

24.

a qualidade e a publicidade,

25.

o comprometimento e a sinalização e,

26.

de modo decisivo, o coletivo e o individual.

“Vamos primeiro ligar alguns pontos dos itens na lista acima com duas
vinhetas, apenas para dar um gostinho de como a ideia transcende
categorias.”
Depois de ler esse amontoado de ideias mal ordenadas e confusas, na
Introdução do último livro de Nassim Nicholas Taleb, “Arriscando a própria
pele: Assimetrias ocultas no cotidiano”, algum leitor lúcido tem vontade de
ler o restante de sua prosa?

Complexidade e Regra da Minoria
Eu tive a paciência de folhear o chatíssimo livro de Nassim Nicholas
Taleb, “Arriscando a própria pele: Assimetrias ocultas no cotidiano”, e só
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achei uma ideia interessante – porém, já demais conhecida por mim, um reles
professor acadêmico.
A principal ideia por trás de sistemas complexos é o conjunto se
comportar de maneiras não previstas por análise apenas de seus
componentes. As interações importam mais em vez da natureza das unidades.
Estudar indivíduos quase nunca nos dará uma indicação clara de como
funciona a colônia. Isso é chamado de propriedade “emergente” do todo, pela
qual as partes e o todo diferem porque o que importa são as interações entre
essas partes. E as interações podem obedecer a regras muito simples.
A regra discutida por Taleb neste capítulo é a regra da minoria, “a mãe
de todas as assimetrias”. Basta uma minoria intransigente — por exemplo, a
extrema-esquerda ou a extrema-direita — capaz de arriscar de maneira
significante a própria pele (ou, melhor, “dedicada de corpo e alma”) para
alcançar um nível diminutamente pequeno, digamos 3% ou 4% da população
total, para a população inteira ter de se submeter a suas preferências.
“Ademais, uma ilusão de ótica vem a reboque com a dominação da
minoria: um observador ingênuo (observador da média padrão) ficaria com a
impressão de as escolhas e preferências serem as da maioria. Se parece
absurdo, é porque nossas intuições científicas não estão calibradas para isso
(deixa as intuições científicas e acadêmicas e os juízos precipitados pra lá;
eles não funcionam, e sua intelectualização padrão é um fiasco com sistemas
complexos, embora a sabedoria da sua avó não seja).”
Entre outras coisas, muitas outras coisas, a regra da minoria nos
mostrará como basta apenas um pequeno número de pessoas intolerantes e
virtuosas que arriscam a própria pele, na forma de coragem, para que a
sociedade funcione adequadamente.”
Uma ideia estranha ocorreu a Taleb. “A população kosher representa
menos de três décimos de 1% dos residentes dos Estados Unidos. No entanto,
parece que quase todas as bebidas são kosher. Por quê? Simplesmente porque
aderir 100% ao kosher permite que os produtores, supermercados, mercearias
e restaurantes não tenham que fazer distinção entre kosher e não kosher para
bebidas, com marcadores especiais, corredores separados, inventários
separados, diferentes instalações de estocagem. E a regra simples que altera
o todo é a seguinte: ‘O consumidor kosher nunca comerá alimentos não
kosher, mas um comedor não kosher não é proibido de comer comida
kosher’.”
Ou, reformulado em outros domínios: “uma pessoa com deficiência não
vai usar o banheiro regular, mas uma pessoa sem deficiência pode usar o
banheiro para pessoas com deficiência”; “uma pessoa honesta jamais
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cometerá atos criminosos, mas um criminoso se envolverá em atos legais”;
etc.
Chamemos tal minoria de grupo intransigente e a maioria de grupo
flexível. O relacionamento entre ambos depende de uma assimetria nas
escolhas.
A geografia do terreno, isto é, a estrutura espacial, importa um pouco;
faz grande diferença se os intransigentes estão em seu próprio distrito ou se
estão misturados com o restante da população. Se as pessoas seguidoras da
regra da minoria vivessem em guetos com uma pequena economia separada,
então a regra da minoria não se aplicaria.
Mas quando uma população tem uma distribuição espacial uniforme,
digamos, quando a proporção de tal minoria em um bairro é a mesma de todo
o vilarejo, e a do vilarejo é a mesma em todo o município, a do município é a
mesma em relação ao estado, a do estado é a mesma em todo o país, então, a
maioria (flexível) terá que se submeter à regra da minoria.
Além disso, a estrutura de custos é bastante importante. “Se a
fabricação de comida vegano, por exemplo, custar dez vezes mais, então a
regra da minoria não se aplicará, exceto talvez em alguns bairros muito
ricos.”
“Nos Estados Unidos e na Europa, empresas de alimentos ‘orgânicos’
estão vendendo mais e mais produtos precisamente por causa da regra da
minoria, e porque algumas pessoas podem considerar alimentos comuns e não
rotulados conterem pesticidas, herbicidas e organismos transgênicos
geneticamente modificados, com, segundo elas, riscos desconhecidos (o que
chamamos de organismos geneticamente modificados neste contexto significa
alimentos transgênicos, implicando a transferência de genes de um organismo
estranho ou espécies que não teriam ocorrido na natureza). Ou poderia ser
por alguma razão existencial, comportamento cauteloso ou conservadorismo
burkeano (isto é, seguindo as ideias de precaução de Edmund Burke) — alguns
podem não querer se aventurar e não correr o risco de se afastar demais do
tipo de alimento de seus avós. Rotular algo como “orgânico” é uma maneira
de dizer que não contém nenhum OGM transgênico”.
Ao promover alimentos geneticamente modificados por meio de todo
tipo de lobby, compra de congressistas e ostensiva propaganda científica (com
campanhas difamatórias contra pessoas discordantes), grandes empresas
agrícolas acreditavam tolamente que tudo de que precisavam era ganhar a
maioria. Não, seus idiotas. Seu apressado e precipitado julgamento
“científico” é ingênuo demais para esse tipo de decisão.
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Os consumidores de OGM s transgênicos comerão alimentos não OGM s,
mas não o contrário. Assim, talvez baste haver uma porcentagem minúscula —
digamos, não mais de 5% — de uma população uniformemente distribuída em
termos espaciais de consumidores de alimentos não modificados
geneticamente para toda a população ter de comer alimentos não OGM s.
Outro exemplo: a propagação de carros com câmbio automático não foi
necessariamente devida a uma preferência da maioria. Quem sabe dirigir
veículos com câmbio manual consegue dirigir carros automáticos, mas o
inverso não é verdadeiro.
O método de análise aqui empregado é chamado de “grupo de
renormalização”, um poderoso aparato em Física Matemática capaz de nos
permitir ver como as coisas aumentam (ou diminuem). Sem matemática
significa a renormalização se dar através da aceitação progressiva dos gostos
ou comportamentos da minoria intransigente por parte da maioria flexível não
disposta a arriscar a própria pele.
A mesma ilusão existe nas discussões políticas, difundida por
“cientistas” políticos: muitos acham porque algum partido de extrema direita
ou esquerda tem, digamos, o apoio de 10% da população, o candidato desse
partido receberá 10% dos votos. Não: esses eleitores da base do partido
devem ser classificados como “inflexíveis” e sempre votarão em sua facção.
Mas alguns dos eleitores flexíveis também podem votar nessa facção
extremista, assim como pessoas não veganas podem comer veganos.
Com essas pessoas se deve tomar cuidado, pois elas [“a vanguarda”
política] podem aumentar o número de votos para seu partido extremista.
Esse modelo de análise da regra de minoria produziu um punhado de efeitos
contraintuitivos na Ciência Política — e as previsões se mostraram bem mais
próximas dos resultados reais em vez do consenso ingênuo.
No grupo de renormalização há o efeito de “veto”: uma pessoa em um
grupo pode dirigir as escolhas. É uma estratégia de buscar o ideal, em solução
pacificadora para evitar conflitos, entre opções não necessariamente
formidáveis. Tolerância da maioria com a intolerância da minoria é a busca de
conciliação.

Ergodicidade
Como trader, o aconselhamento final de Nassim Nicholas Taleb, no livro
“Arriscando a própria pele: Assimetrias ocultas no cotidiano”, é baseado na
velha Hipótese do Mercado Eficiente: “quando você ler material escrito por
professores de Finanças, gurus do mercado financeiro ou seu banco local
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fazendo recomendações de investimentos com base nos retornos de longo
prazo do mercado, cuidado. Mesmo que as previsões deles fossem verdadeiras
(não são), nenhum indivíduo pode obter os mesmos retornos que O Mercado, a
menos que tenha bolsos infinitos e não tenha hora de parar. Isso é fundir a
probabilidade de conjunto e a probabilidade de tempo.
Se mais dia, menos dia o investidor tiver de reduzir sua exposição por
causa das perdas, ou por causa da aposentadoria, ou porque se divorciou para
se casar com a mulher do vizinho, ou porque de repente desenvolveu um vício
em heroína após sua hospitalização em decorrência de uma apendicite, ou
porque mudou de ideia sobre a vida, seus retornos serão dissociados daqueles
de O Mercado, ponto final. Qualquer um que tenha sobrevivido no negócio de
assumir riscos por alguns anos tem alguma versão do nosso agora já conhecido
princípio de que ‘para ter sucesso, você deve primeiro sobreviver’.”
“Efetivamente organizei toda a minha vida em torno do fundamento de
que a sequência é importante e a presença da ruína desqualifica as análises
de custo-benefício; mas nunca me ocorreu que a falha na teoria da decisão
fosse tão profunda. (...) Praticamente tudo nas Ciências Sociais que tem a ver
com a probabilidade é falho. Profundamente falho. Profundissimamente falho.
Terminalmente falho. Pois, no quarto milênio desde uma formulação inicial de
tomada de decisão sob incerteza pelo matemático Jacob Bernoulli, que desde
então se tornou padrão, quase todas as pessoas envolvidas no campo
cometeram o grave erro de não compreender o efeito da diferença entre
conjunto e tempo. Todo mundo? Não é bem assim: todo economista talvez,
mas nem todo mundo”.
Nassim Nicholas Taleb, no livro “Arriscando a própria pele: Assimetrias
ocultas no cotidiano”, afirma: “construímos toda a nossa carreira nos
negócios em torno dessa diferença (misteriosamente, acertei em cheio nos
meus textos e quando eu fazia transações no mercado financeiro e quando
tomava decisões, e percebo bem no fundo quando a ergodicidade é violada) e
até abrimos uma empresa inteiramente devotada a ajudar investidores a
eliminar a hora de parar de modo a poderem obter o retorno do mercado.
Embora eu tenha me aposentado para perambular um pouco mundo afora,
meu sócio continuou implacavelmente (e com sucesso) na sua empresa de
gerenciamento de riscos. Ficamos frustrados por economistas que, sem
compreender a ergodicidade, continuam dizendo que se preocupar com as
caudas é ‘irracional’.”
A ideia apresentada por Taleb é muito, muito simples. Mas como é que
ninguém, durante 250 anos, percebeu? Faltou arriscar a própria pele,
obviamente.
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É preciso ter muita inteligência para entender coisas probabilísticas
quando não se arrisca a própria pele. Mas, para um não praticante superinstruído, essas coisas são difíceis de compreender. A menos que a pessoa seja
um gênio, isto é, tenha a clareza mental para enxergar através da lama, ou
tenha um domínio suficientemente profundo da Teoria da Probabilidade para
romper à força a barreira de baboseiras.
“Para fazer um balanço: uma situação é considerada não ergódica
quando probabilidades passadas observadas não se aplicam a processos
futuros. Há uma “parada” em algum lugar, uma barreira absorvente que
impede que pessoas que arriscam a própria pele saiam dela — e para a qual o
sistema invariavelmente tenderá. Vamos chamar essas situações de “ruína”,
já que não há reversibilidade fora da condição. O problema essencial é que,
se houver uma possibilidade de ruína, as análises de custo-benefício não serão
mais possíveis.”
Como Taleb não explica nada por completo, vale reler o conceito. Em
Física e Termodinâmica, a hipótese de ergodicidade estabelece, sobre um
período prolongado de tempo, o tempo de permanência em uma dada região
do espaço de fase de microestados com a mesma energia é proporcional ao
volume da região, ou seja, todos os microestados acessíveis são igualmente
prováveis ao longo de um período de tempo prolongado. O pouco provável
pode acontecer, não é improvável...
Em Matemática, a Teoria Ergódica é um ramo com foco sobre sistemas
dinâmicos. Satisfazem uma versão desta hipótese, formulada de acordo com a
linguagem da Teoria da Medida.
Ergodicidade é um termo muito utilizado na literatura pós-keynesiana
nas obras de Victoria Chick, Jan Kregel, Paul Davidson, etc. Está relacionado a
sistemas nos quais a evolução futura pode ser prevista através de cálculos
probabilísticos, caso o evento possa ser repetido. Os pós-keynesianos
argumentam: a teoria de Keynes é não-ergódica, admite entropia (perda de
energia,) e é sensível às condições iniciais, assim se aproximando da Teoria do
Caos. O tempo do sistema é irreversível.
Em Economia, um sistema ergódigo é aquele no qual se pode prever
eventos futuros por meio da estimação estatística da probabilidade de
recorrência de eventos passados. Essa regularidade só seria possível se não
houvesse nenhuma mudança estrutural.
Quanto maior a ergodicidade, menor a incerteza apresentada pelo
sistema. Por exemplo, uma reversão à média ser entendida com uma Lei da
Estatística se torna uma camisa-de-força para economistas ortodoxos
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pensarem: ao fim e ao cabo, a economia de livre-mercado converge para o
equilíbrio!

O Andar do Bêbado: Como o acaso determina nossa vida
Nas últimas décadas, surgiu novo campo de investigação acadêmica.
Pesquisa o modo como as pessoas fazem julgamentos e tomam decisões
quando defrontadas com informações imperfeitas ou incompletas. Face às
situações quando ocorre o acaso, nossos processos cerebrais costumam ser
deficientes.
Essa área reúne muitas disciplinas, não só a Matemática e as ciências
tradicionais, como também a Psicologia Cognitiva, a Economia
Comportamental e a Neurociência moderna. Embora um de seus principais
autores, Daniel Kahneman, tenha ganhado Prêmio Nobel de Economia, em
2002, suas lições, em grande parte, ainda não são conhecidas do grande
público.
O livro de Leonard Mlodinow, O Andar do Bêbado: Como o Acaso
Determina Nossa Vida (Rio de Janeiro, Jorge Zahar Educação., 2009, 249
páginas), esteve na lista dos mais vendidos de Não Ficção, no Brasil. Ele é
uma tentativa de popularizar a Teoria da Aleatoriedade.
Investiga se há princípios no surgimento do acaso – por definição é uma
variável aleatória, analisa o desenvolvimento dessas ideias e a maneira pela
qual elas atuam em Política, Negócios, Medicina, Economia, Esportes, Lazer e
outras áreas da atividade humana. Também trata do modo como tomamos
decisões e dos processos condizentes com julgamentos equivocados e decisões
ruins quando confrontados com a aleatoriedade ou a incerteza.
Doutor em Física pela Universidade da Califórnia, Berkeley, Leonard
Mlodinow hoje ensina as Teorias da Aleatoriedade no Instituto de Tecnologia
da Califórnia. Por puro acaso, ele estava no World Trade Center na hora dos
ataques terroristas do 11 de setembro de 2001, e, também por puro acaso,
sobreviveu. Antes, já tinha escrito livros de sucesso, inclusive com Stephen
Hawking, Uma Nova História do Tempo.
O título O Andar do Bêbado vem da analogia adotada para descrever o
movimento aleatório. Serve como metáfora para a nossa vida. Podemos
empregar as ferramentas usadas na compreensão do andar do bêbado para
entendermos os acontecimentos da vida diária.
Outro autor de prestígio em Finanças Comportamentais, Richard Thaler,
tinha dito o seguinte. “Um bêbado andando em um campo pode criar um
caminho aleatório, embora ninguém possa chamar sua escolha de direção

108
racional. Se os preços dos ativos dependem do trajeto adotado por bêbado,
seria boa ideia estudar como bêbados se orientam”.
Essa afirmação, ironicamente, faz referência ao “caminho aleatório” da
Hipótese do Mercado Eficiente. Como os investidores não adivinham se o
conteúdo da nova notícia será positivo, isto é, favorável à alta, ou negativa,
levando à baixa das cotações, esse “caminho aleatório” recomenda a melhor
atitude ser acompanhar um índice representativo de todo o mercado e não
tentar superá-lo. Nenhum investidor conseguiria isso de maneira sistemática,
ao longo de vários anos. Esse “random walk”, paradoxalmente, é seguido
pelas Finanças Racionais...
O objetivo do livro de Mlodinow é ilustrar o papel do acaso no mundo
circundante e mostrar como podemos reconhecer sua atuação nas questões
humanas. Gostei mais do décimo (e último) capítulo, justamente, o intitulado
O Andar do Bêbado.
Nele, Mlodinow começa criticando a doutrina do determinismo: a ideia
de o estado do mundo no momento presente determinar precisamente a
maneira como o futuro se desenrolará. Na vida cotidiana, o determinismo
pressupõe nossas qualidades pessoais e as propriedades de qualquer situação
ou ambiente levarem, direta e inequivocamente, a consequências precisas.
Nesse suposto mundo ordenado, tudo pode ser antecipado, computado,
previsto. Mlodinow se pergunta, pelo contrário, sobre o quanto a
aleatoriedade contribui para a situação encontrada na vida, e com qual
precisão somos capazes de prever para onde nos dirigimos.
Os cientistas, seguindo a Teoria do Caos, investigavam se as condições
iniciais de algum sistema fossem ligeiramente alteradas, sua evolução
também se alteraria apenas ligeiramente ou se pequenas diferenças levariam
a alterações significativas no resultado. O fenômeno conhecido como “Efeito
Borboleta” tem base na ideia de ínfimas alterações atmosféricas, como as
causadas pelo bater das asas de uma borboleta, poderem ter grande efeito
nos subsequentes padrões atmosféricos globais.
Uma sequência cinematográfica fantástica para ilustrar como eventos
aleatórios, aparentemente inconsequentes, podem levar a grandes mudanças
pessoais está no filme “O Curioso Caso de Benjamin Button”. Envolve a cena
quando a personagem Daisy, a bailarina interpretada por Cate Blanchett, é
atropelada em Paris.
Na verdade, o determinismo se mostra incapaz de satisfazer as
condições de previsibilidade nas questões humanas. Além de ser imprevisível,
o comportamento humano é, frequentemente, irracional, agindo inclusive de
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modo contrário aos próprios interesses, como demonstrado por Kahneman e
Tversky.
Mesmo caso conseguíssemos descobrir as leis dos assuntos humanos,
seria impossível conhecermos ou controlarmos precisamente as circunstâncias
de nossas vidas. As questões humanas envolvem demasiada complexidade
devido aos inúmeros componentes envolvidos direta ou indiretamente. Mesmo
compreendendo as leis e possuindo todas as informações do passado ao
presente, dificilmente conseguiríamos realizar os cálculos de probabilidades
de ocorrências com exatidão porque o universo futuro está em aberto a novos
eventos aleatórios. Por isso, o determinismo é guia equivocado para descrever
a experiência humana. Como o ganhador de Prêmio Nobel, Max Born, disse, “o
acaso é conceito mais fundamental se comparado à causalidade”.
Nos estudos científicos dos processos aleatórios, o “andar do bêbado” é
o arquétipo. Os eventos aleatórios nos empurram, continuamente, em uma
direção e, depois, em outra. O futuro de cada indivíduo é impossível de
prever. Todos devemos muito mais ao acaso sem sermos capazes de perceber.
Não temos como evitar certas forças inesperadas e imprevisíveis. Essas forças
aleatórias e as reações individuais a elas são responsáveis por muito do
trajeto particular seguido na vida por cada qual.
Entretanto, na vida cotidiana, o passado parece óbvio, mesmo quando
não tivéssemos a possibilidade de haver previsto. Em qualquer série complexa
de eventos na qual cada evento se desenrola com algum elemento de
incerteza, existe assimetria fundamental entre o passado e o futuro. O
movimento sem rumo prossegue em alguma direção. Até atingir alguma
posição significativa. Finalmente, chama nossa atenção. Então, investigamos o
motivo da ocorrência desse acontecimento inesperado.
Em retrospecto, somos capazes de dar uma explicação clara da razão
do passado ter ocorrido de determinada forma, embora não tenhamos
previsto de antemão o trajeto. Isso teria envolvido número quase inimaginável
de cálculos probabilísticos, série muito maior, em escopo e dificuldade, se
comparada à lista de eventos necessária para entendermos o passado. Essa
assimetria fundamental pode ser expressa por ditado como “depois da onça
morta, todo o mundo é caçador”. Aparecem os “engenheiros de obra feita”
com “a fácil sabedoria ex-post”.
Há processo probabilístico cujo futuro é difícil de prever, mas cujo
passado é fácil de entender. A sucessão lógica de eventos, deduzida a
posteriori, é o modo como racionalizamos os acontecimentos em retrospecto,
tendo pouca relevância na previsão de eventos futuros. A ordem do passado se
dissolve quando extrapolada para o futuro.
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Sistematicamente, deixamos de enxergar o papel do acaso no sucesso
de empreendimentos e de pessoas. Acreditamos, irracionalmente, os erros do
passado serem consequências da ignorância ou da incompetência de outros
(acima das nossas). Confiamos demais nas previsões excessivamente precisas
de pessoas, desde comentaristas políticos ou esportivos até especialistas em
Finanças, passando por consultores de negócios, cujo histórico supostamente
demonstra serem grandes conhecedores desse assunto. Os palpites se
transformam em fórmulas, cujas soluções possuiriam precisão de várias casas
decimais, mas os resultados esperados são, na verdade, grandes “chutes”!
Os historiadores, cuja profissão consiste em estudar o passado, sugere
não ser possível prever a maneira como decorrerão as coisas. Aliás o viés do
historiador é organizar uma causalidade supostamente racional a posteriori,
sugerindo supostas razões dos acontecimentos. É a ilusão de inevitabilidade.
Pior, após qualquer tragédia, surge sempre o jogo de culpas no qual
pessoas, geralmente do governo, são acusadas por não terem previsto o que
estava por acontecer. Os eventos, vistos em retrospecto, certamente parecem
apontar em direção óbvia: o de fato ocorrido. Se começarmos a analisar bem
antes do fato e acompanharmos os eventos progressivamente, a sensação de
inevitabilidade se dissolve rapidamente. Afirma Mlodinow: “o estudo da
aleatoriedade nos mostra que enxergar os eventos por bola de cristal é
possível, mas, infelizmente, apenas depois que eles já aconteceram”.
O conhecimento de porque aconteceu algo é vazio, ou seja, tem pouca
utilidade se quisermos saber o que acontecerá no futuro. É fácil construir
histórias para explicar o passado ou convencer de algum desdobramento
futuro duvidoso. Para nos imunizarmos contra os erros da intuição, temos de
enxergar tanto as explicações a posteriori como as profecias com ceticismo.
Em vez de confiarmos em nossa capacidade de prever os acontecimentos
futuros, com base em nosso arcabouço determinístico automático, devemos
nos concentrar na capacidade de reagir a eles.
A nova Teoria dos Acidentes codifica o argumento central de Mlodinow:
em sistemas complexos, entre os quais a nossa vida, devemos esperar
inclusive fatores menores, geralmente ignorados, causarem grandes acidentes
em função do acaso. Os sistemas complexos são formados por milhares de
partes, incluindo seres humanos falíveis e as decisões tomadas por eles. Elas
se inter-relacionam de maneiras impossíveis de rastrear e prever
individualmente. Os acidentes acabarão por ocorrer, sem causas claras, sem a
presença de erros evidentes e vilões irresponsáveis, tão perseguidos por
Comissões Parlamentares de Inquéritos na busca de “bodes expiatórios”.
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Há também a visão determinística do mercado, segundo a qual o
sucesso é governado principalmente pelas qualidades intrínsecas da pessoa ou
do produto. Porém, há a visão não determinística, segundo a qual há muitos
livros, cantores e atores de alta qualidade, porém desconhecidos, e o
destaque de cada um deles é, em grande parte, conspiração de fatores
pequenos e aleatórios, isto é, a sorte. Talvez a explicação do sucesso de “O
Andar do Bêbado” seja apenas isso: sorte de ter sido lançado no momento
certo com demanda forte para buscar entender a aleatoriedade do mundo.
Nossa sociedade se apressa em transformar os ricos em heróis e os
pobres em culpados pela própria sorte – ou azar. Obviamente, é errado
julgarmos o brilhantismo das pessoas em proporção à sua riqueza. Não
enxergamos o potencial individual, apenas os resultados finais, supondo estes
necessariamente refletir a capacidade de cada indivíduo – e não a sorte do
berço e do estabelecimento de certa rede de relacionamentos interpessoais.
A Teoria do Acidente Normal não nos mostra, na vida, a conexão entre
ações e resultados ser aleatória. Mostra sim as influências aleatórias serem
tão importantes quanto nossas qualidades e ações. As pessoas superestimam a
capacidade de inferir a habilidade de determinada pessoa em função de seu
sucesso. Aliás, qual é seu significado: ser rico? Ser celebridade? Ter reputação
profissional diante de seus pares?
As classificações de popularidade não concordam com a qualidade
intrínseca determinada por avaliadores isolados. A aparente popularidade
influencia os futuros compradores. Depois de ouvirem alguns elogios, os
futuros consumidores/expectadores tendem a gostar mais daquele produto.
Pequenas influências casuais criam “bola de neve”, gerando o “efeito
borboleta” para seu sucesso. Daí a maioria das pessoas não consegue evitar o
julgamento intuitivo enganoso: o que ganha o produtor se correlaciona ao seu
valor pessoal.
Por exemplo, os autores devem ser julgados por seu modo de escrever
ou pelas vendas de seus livros? O almejado é ser sucesso de crítica ou sucesso
de público? Depende, para um intelectual, as pessoas devem ser julgadas mais
por suas habilidades em vez de ser por seu êxito comercial. E se a pessoa só
almeja ganhar dinheiro, aproveitando-se da debilidade mental da maioria do
público?
A linha de união entre a habilidade e o sucesso é tênue. A habilidade
não garante conquistas, e as conquistas não são proporcionais à habilidade.
Não se pode esquecer o papel do acaso: ser “a pessoa à mão” no lugar e no
tempo apropriados.
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Quando desistimos de algum projeto por acreditarmos no julgamento
dos outros, ou do mercado, em vez de acreditarmos em nós mesmos, trata-se
realmente de uma tragédia. O que Mlodinow aconselha é “seguir em frente,
pois a grande ideia é, como o acaso efetivamente participa de nosso destino,
um dos mais importantes fatores capazes de levar ao sucesso está sob o nosso
controle: o número de vezes quando nos arriscamos, ou seja, aumentar o
número de oportunidades para aproveitarmos”.
Devemos identificar e agradecer a sorte obtida e reconhecer os eventos
aleatórios caso eles contribuam para nosso sucesso. Temos de aprender a
aceitar também os eventos fortuitos capazes de nos causar sofrimento. Mas,
acima de tudo, é importante apreciar a ausência de azar, a ausência de
eventos capazes de nos derrubar e a ausência das doenças, das guerras, da
fome e dos acidentes, caso ainda não nos acometeram.
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Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar
Comprei o livro Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar no dia
19/08/2012, na livraria do Aeroporto Santos Dumont. Qualquer desavisado
poderia confundir o título como típico de literatura de autoajuda superficial.
Eu sabia, porém, ser a obra de divulgação das ideias do autor, Daniel
Kahneman, minha referência teórica para vários cursos de Finanças
Comportamentais já ministrados no IE-UNICAMP.
Daniel Kahneman nasceu em Tel Aviv, em 5 de março de 1934. Ele foi
vencedor em 2002 do Prêmio do Banco da Suécia em Ciências Económicas em
memória de Alfred Nobel, designado por vezes como o Prêmio Nobel da
Economia, apesar de ser um psicólogo e não um economista. De fato,
Kahneman nunca cursou qualquer cadeira em Economia e afirma que aquilo
que ele sabe sobre o assunto foi o que ele e Tversky aprenderam com
colaboradores como Richard Thaler e Jack Knetsch. É conhecido por sua
colaboração com Amos Tversky e outros, estabelecendo uma base cognitiva
para os erros humanos comuns, usando a heurística e desenvolvendo a
prospect theory [Teoria da Perspectiva ou do Prospecto].
Ele é um teórico da Behavioural Finance, a qual combina a Economia
com a Ciência Cognitiva para explicar o comportamento aparentemente não
racional da gestão do risco pelos seres humanos.
Kahneman viveu sua infância em Paris, França e regressou para a
Palestina em 1946. Ele fez a licenciatura (B.Sc.) em matemática e psicologia
na Universidade Hebraica de Jerusalém em 1954, após o qual ele serviu nas
forças de defesa israelitas, principalmente no seu departamento de
psicologia. Em 1958 ele foi para os Estados Unidos e fez o doutoramento em
Psicologia pela Universidade da Califórnia, Berkeley em 1961. Atualmente é
professor da Universidade de Princeton e um membro (fellow) da Universidade
Hebraica.
Deixei o Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar acomodado na pilha
de livros da minha mesa de cabeceira por um ano. Por que? Toda vez que
tentava iniciar sua leitura verificava que tinha de ser uma leitura devagar – e
eu gosto de fazê-la rápida! O Sistema 2 de meu cérebro não conseguia
controlar a ansiedade do Sistema 1. Tinha outros interesses, cursos e
pesquisas a fazer no período.
No fim das férias docentes de julho de 2013, consegui domar meus
instintos. Com maior vagar enfrentei as 610 páginas recheadas de metodologia
científica: levantamentos e testes de hipóteses. Sempre achei, na literatura
de Finanças Comportamentais escrita por “psicólogos econômicos”, as partes
ocupadas por descrições de experimentações de “laboratórios humanos”
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muito chatas. Reconheço que minha mente abomina complexidades. Acho que
é porque, no meu caso, a extensa rede neural possui apenas “2
neurônio” (sem S)...
Terminada a árdua tarefa, cabe registrar por escrito o que aprendi. Ih,
esqueci... Estou perdendo os neurônios da minha rede neural periférica, que
lembra nomes e datas, só me resta a memória sistêmica. Por isto, ainda
consigo enganar em sala-de-aula, quando a uso.
Então, um ótimo recurso é escrever uma série de posts sobre o livro.
Com isso, compartilho esse conhecimento e sintetizo as ideias-chave sem as
longas descrições de experimentações. Enfim, enriqueço esse “banco de
dados e informações” que é este modesto blog. Cumpre o papel de ser minha
memória virtual a qual recorro constantemente.
Vamos iniciar essa série pela última frase das Conclusões do livro. Os
tomadores de decisões farão escolhas melhores quando esperarem que sua
decisão seja julgada pelo modo como foi tomada, não apenas pelas
consequências que acarretou. Portanto, trata-se de uma Teoria das Decisões,
isto é, Microeconômica, e não das resultantes das pluralidades das decisões
particulares, ou seja, Macroeconômica.
Kahneman jamais se apresenta como um Economista Comportamental,
no máximo, como um Psicólogo Econômico. Para entender seu propósito, seu
penúltimo parágrafo (p. 523) é esclarecedor: “uma linguagem mais rica é
essencial para a prática da crítica construtiva. Muito ao modo da Medicina, a
identificação de erros de julgamento é uma tarefa diagnóstica, que exige um
vocabulário preciso. (...) Similarmente, nomes como ‘efeitos de ancoragem’,
‘enquadramento estreito’ ou ‘coerência excessiva’ trazem juntos à memória
tudo que sabemos sobre um viés, suas causas, seus efeitos e o que pode ser
feito a respeito dele”. Em outras palavras, suas proposições constituem,
praticamente, uma nova linguística, no sentido de ser um novo conjunto
vocabular que temos de esforçar nossa mente (Sistema 2) para aprendê-lo.
Memorizo e aprendo mais quando escrevo e ensino a respeito. ‘Taí meu
segredo docente (ou indecente): eu ensino o que não sei para aprender.
Daniel Kahneman, em seu livro Rápido e Devagar: Duas Formas de
Pensar, espera “enriquecer o vocabulário que as pessoas usam quando
conversam sobre os julgamentos e escolhas dos outros ou as decisões de
investimento de algum colega”.
Por que damos ouvidos a fofocas? Porque é muito mais fácil, além de
ser muito mais prazeroso, identificar e classificar os erros dos outros em vez
de reconhecer nossos próprios erros. A qualidade e o conteúdo desses
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julgamentos antecipados fazem diferença. A autocrítica séria melhora as
próprias tomadas de decisão no trabalho e na vida pessoal.
Assim como aprender Medicina consiste em parte em aprender a
linguagem dos médicos, uma compreensão mais profunda de julgamentos e
escolhas exige também um vocabulário mais rico em lugar do disponível na
linguagem do dia a dia. Há distintos padrões nos erros cometidos por pessoas.
Erros sistemáticos são conhecidos como vieses, e se repetem de forma
previsível em circunstâncias particulares. Por exemplo, quando vemos um
orador bem-apessoado e confiante subir no palco, desde logo, o público
julgará melhor sua palestra caso ele fizer por merecer. A disponibilidade de
uma classificação para esse viés – o efeito halo – torna mais fácil antecipar,
reconhecer e compreender.
Um pensamento consciente não é o único modo como a mente
funciona, nem tampouco é de fato o modo típico. O trabalho mental gera
impressões, intuições e diversas decisões que ocorrem silenciosamente em
nossa cabeça.
Grande parte da discussão no livro Rápido e Devagar: Duas Formas de
Pensar refere-se a vieses de intuição. Em inglês, a palavra bias é utilizada
tanto no âmbito da Estatística e da Psicologia Cognitiva, campos onde se
consagrou traduzi-la por “viés”, palavra pouco usada no português, como na
linguagem corrente. É também os casos de tendency, inclination, propensity,
prone, tend, trend, etc. para designar tendenciosidade, preconceito,
tendência, propensão, inclinação, etc. Portanto, nessa linguagem, usa-se as
noções de biased como parcial, viesado ou tendecioso.
O foco no erro não denigre a inteligência humana. A maioria de nossos
julgamentos e ações é apropriada na maior parte do tempo. Normalmente,
nos permitimos nos guiar por impressões e sentimentos, e a confiança tida em
nossas crenças e preferências intuitivas é justificada. Mas nem sempre. Muitas
vezes estamos confiantes mesmo quando estamos errados. Um observador
objetivo tem maior probabilidade de detectar nossos erros em vez de nós
mesmos.
Kahneman pretendeu, em seu livro Rápido e Devagar: Duas Formas de
Pensar, aperfeiçoar a capacidade de identificar e compreender erros de
julgamento e escolha, nos outros e, afinal, em nós mesmos, propiciando uma
linguagem mais rica para discuti-los. Um diagnóstico acurado pode sugerir
uma intervenção para limitar o dano ocasionado por julgamentos e escolhas
ruins.
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Julgamento sob Incerteza: Heurísticas e Vieses
O livro Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar apresenta o atual
entendimento sobre o julgamento e a tomada de decisões, que foi moldado
pelas descobertas das últimas décadas no campo da Psicologia. Amos Tversky
(16 de Março de 1937 - 2 de Junho de 1996) foi um pioneiro da ciência
cognitiva, um colaborador de longa data de Daniel Kahneman, e uma figura
chave na descoberta do enviezamento humano sistemático. Trabalharam
juntos durante 14 anos, até a morte deste último com 59 anos.
O método de suas pesquisas era uma conversa, na qual inventavam
perguntas e examinavam, conjuntamente, suas respostas intuitivas. O
objetivo era identificar e analisar a resposta intuitiva, a primeira vinda à
mente de um e de outro. Acreditavam, corretamente, qualquer intuição
compartilhada por ambos seria partilhada também por muitas outras pessoas,
demonstrando então seus efeitos nos julgamentos.
Descobriram que os participantes de seus experimentos ignoravam os
fatos estatísticos relevantes e se apoiavam exclusivamente na semelhança ou
estereótipo cultural. Usavam a semelhança como uma heurística
simplificadora para fazer um julgamento difícil. Heurística é o método de
investigação com base na aproximação progressiva de um problema, de modo
que cada etapa é considerada provisória. A confiança na heurística provocava
vieses previsíveis ou erros sistemáticos nas previsões.
Por exemplo, a impressão intuitiva talvez se deva inteiramente à pauta
da imprensa e à confiança na heurística da disponibilidade na mente, pois “a
memória é curta” e fica impressionada pela última notícia. As transgressões
dos políticos têm muito maior probabilidade de serem noticiadas do que as
transgressões de outros profissionais. Será que o adultério é mais comum
entre políticos do que entre esses outros, devido ao pressuposto efeito
afrodisíaco do poder e as tentações da vida longe de casa?!
Amos Tversky e Daniel Kahneman passaram muito anos estudando e
documentando vieses de pensamento intuitivo em tarefas variadas:
1.

Determinar a probabilidade de eventos;

2.

Prognosticar o futuro;

3.

Avaliar hipóteses; e

4.

Estimar frequências.

No quinto ano de sua colaboração, publicaram na revista Science o
artigo, reproduzido na íntegra ao final do livro Rápido e Devagar: Duas Formas
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de Pensar, intitulado Julgamento sob Incerteza: Heurísticas e Vieses. Ele
descrevia os atalhos simplificadores do pensamento intuitivo e explicava cerca
de vinte vieses como manifestações dessas heurísticas no julgamento.
Continua sendo um dos trabalhos em Ciência Social mais amplamente citados.
Os cientistas sociais da década de 1970 aceitavam, amplamente, duas
ideias sobre a natureza humana.
1.

As pessoas são, no geral, racionais, e suas opiniões normalmente são
sólidas.

2.

Emoções como medo, afeição e ódio explicam a maioria das ocasiões
em que as pessoas se afastam da racionalidade.

O citado artigo desafiava ambas as pressuposições. Documentava erros
sistemáticos na opinião de pessoas normais e localizava esses erros no projeto
do mecanismo cognitivo, mais do que um desvirtuamento do pensamento pela
emoção.
A heurística da disponibilidade ajuda a explicar porque algumas
questões são muito proeminentes na mente do público, ao passo que outras
são negligenciadas. As pessoas tendem a estimar a importância relativa das
questões pela facilidade com que são puxadas da memória – e isso é
amplamente determinado pela extensão da cobertura na mídia. Por sua vez, o
que a mídia decide cobrir corresponde à opinião que ela tem sobre o que
passa na cabeça do público. Como o interesse público é mais facilmente
estimulado por eventos dramáticos e celebridades, frenesis – estados de
exaltação violenta que põem o indivíduo fora de si com desvario, exaltação,
arrebatamento de sentimentos, atividade intensa, agitação –, alimentados
pela mídia, são comuns.
Os leitores podiam reconhecer como seus próprios pensamentos eram
sabotados por vieses cognitivos. Viam como era fácil ignorar fatos estatísticos
relevantes. Pesquisadores de diversas disciplinas, notadamente economistas,
tiveram uma oportunidade incomum de observar possíveis falhas em suas
próprias opiniões. Tendo visto a si mesmo falhar, eles ficaram inclinados a
questionar a pressuposição dogmática, dominante na época, de que a mente
humana é racional e lógica.
A intuição do especialista parece magia, mas não é. Na verdade, todo
mundo realiza prodígios de perícia intuitiva [intuitive expertise] várias vezes
ao dia. Nossas capacidades intuitivas do dia a dia não são menos maravilhosas
do que os insights impressionantes dos peritos, mas apenas mais comuns.

119
A Psicologia da Intuição precisa não envolve mágica alguma. Herbert
Simon critica a mitificação da intuição especializada: “a situação forneceu um
indício; esse indício deu ao especialista acesso à informação armazenada em
sua memória, e a informação fornece a resposta. A intuição não é nada mais,
nada menos que reconhecimento”.
Intuições válidas se desenvolvem quando os especialistas aprenderam a
reconhecer elementos familiares em uma nova situação e a agir de um modo
que seja apropriado a isso. Infelizmente, nem todas as intuições profissionais
surgem da especialização genuína. Apesar da precisão na escolha das ações, é
razoável acreditar que, muitas vezes, ele não sabe o que está fazendo.
A emoção hoje assoma muito maior em nossa compreensão de
julgamentos e escolhas intuitivos do que o fazia no passado. Por exemplo, na
heurística afetiva, os julgamentos e as decisões são orientados diretamente
por sentimentos como gostar ou não gostar, com pouca deliberação ou
raciocínio.
Quando confrontado com um problema como decidir-se por investir em
determinadas ações, o mecanismo do pensamento intuitivo faz o melhor que
pode. Se o indivíduo tem uma especialização relevante, ele vai reconhecer a
situação, e a solução que vem à sua mente é provavelmente correta. Quando
a questão é difícil e uma solução apta não se acha disponível, a intuição ainda
tem sua oportunidade: uma resposta pode vir rapidamente à mente, mas não
é uma resposta à questão original. Nas heurísticas intuitivas, quando
confrontados como uma questão difícil, muitas vezes respondemos a uma mais
fácil em lugar dela, normalmente sem perceber a substituição.
A busca espontânea por uma solução intuitiva às vezes fracassa, pois
nenhuma solução especializada e nenhuma resposta heurística vêm à mente.
Em tais casos, muitas vezes nos pegamos passando a uma forma de pensar
mais lenta, mais deliberada e trabalhosa. Este é o pensamento vagaroso do
título Rápido e Devagar: Duas Formas de Pensar. Pensar rápido inclui ambas as
variações de pensamento intuitivo – o especializado e o heurístico –, bem
como as atividades mentais inteiramente automáticas da percepção e
memória.
A distinção entre pensamento rápido e devagar tem sido explorada por
inúmeros psicólogos ao longo do último ¼ de século. Daniel Kahneman
descreve a vida mental com a metáfora de dois agentes, chamados Sistema 1
e Sistema 2. Produzem, respectivamente, o pensamento rápido e o lento. Fala
das características do pensamento intuitivo e do deliberado como se fossem
traços e disposições de dois personagens na sua mente. No retrato que
emerge da pesquisa recente, o Sistema 1, intuitivo, é mais influente do que
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sua experiência lhe diz que é, e é o autor secreto de muitas escolhas e
julgamentos que você faz. A maior parte do livro Rápido e Devagar: Duas
Formas de Pensar é sobre operações do Sistema 1 e as influências mútuas
entre ele e o Sistema 2.
Na parte I, ele tenta dar uma ideia da complexidade e riqueza dos
processos automáticos e muitas vezes inconscientes que subjazem ao
pensamento intuitivo e de como esses processos automáticos explicam as
heurísticas de julgamento. Um dos seus objetivos é apresentar uma linguagem
para pensar e falar sobre a mente.
Na parte II, Kahneman afirma que pensamos associativamente com
facilidade, pensamos metaforicamente, pensamos causalmente. Porém,
estatísticas requerem que pensemos sobre muitas coisas de uma vez, coisa
que nosso Sistema 1 não está preparado para fazer.
Na parte III, ele alerta a respeito da nossa confiança excessiva no que
acreditamos saber, e nossa aparente incapacidade de admitir a verdadeira
extensão da nossa ignorância e a incerteza do mundo em que vivemos. Somos
inclinados a superestimar quanto compreendemos sobre o mundo e subestimar
o papel do acaso nos eventos. A super confiança é alimentada pela certeza
ilusória da percepção tardia. Devemos explorar com inteligência as lições a
serem aprendidas com o passado, ao mesmo tempo resistindo à tentação da
percepção tardia e da ilusão de certeza.
O foco da parte IV é um diálogo com a disciplina da Economia sobre a
natureza da tomada de decisões e sobre a pressuposição de que os agentes
econômicos são racionais. Aborda os vários modos como as escolhas humanas
se desviam das regras da racionalidade. Trata da infeliz tendência em tratar
os problemas de forma isolada, e dos efeitos do enquadramento, em que as
decisões são moldadas por características irrelevantes dos problemas de
escolha. Essas observações apresentam um profundo desafio à pressuposição
de racionalidade por parte da Economia Neoclássica e suas derivações.
A parte V descreve a pesquisa recente que introduziu uma distinção
entre “dois eus”, o eu que vivencia a experiência e o eu que se lembra, os
quais não partilham os mesmos interesses. A formação automática de
lembranças – característica do Sistema 1 – tem suas regras (a negligência com
a duração e a regra do pico-fim), de modo que acontece de o pior episódio
entre duas experiências dolorosas deixar uma lembrança melhor. Quando as
pessoas, posteriormente, escolhem que episódio repetir, são, naturalmente,
guiadas pelo eu recordativo – uma reconstrução do Sistema 2 – e expõem-se,
isto é, ao seu eu experiencial, a uma dor desnecessária. Essa distinção
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relaciona-se à medição do bem-estar: o que torna o eu experiencial feliz não
é exatamente o mesmo que satisfaz o eu da lembrança.
Essa contradição dificulta a avaliação das políticas públicas que
objetivam o bem-estar da população. As regras que governam a avaliação do
passado são guias ruins para nossa tomada de decisão, pois o tempo importa,
e muito. Surge um viés que favorece antes um curto período de intensa
alegria do que um longo período de felicidade moderada. Esse viés de
negligência com a duração e regra do pico-fim nos torna propensos a aceitar
um longo período de desprazer moderado porque o fim será melhor. Chegamos
mesmo a abrir mão de uma oportunidade para um período prolongado e feliz
se houver a probabilidade que ele tenha um final ruim, ou seja, seguimos o
conselho: “não faça isso, você vai se arrepender”. O arrependimento
antecipado é o veredito do eu recordativo. Irracionalmente, aceitamos tal
julgamento como definitivo e conclusivo!

Heurística da Representatividade
É difícil o relacionamento entre as nossas mentes e as estatísticas. O
Sistema 1 é altamente proficiente em certa forma de pensamento –
automaticamente, e sem esforço, ele identifica ligações causais entre
eventos, às vezes mesmo quando a ligação é espúria. Contudo, de acordo com
o livro de autoria de Daniel Kahneman, Rápido e Devagar: Duas Formas de
Pensar, o Sistema 1 é inepto quando confrontado com fatos “meramente
estatísticos”, que mudam a probabilidade de resultados, mas não faz com que
aconteçam.
Um evento aleatório, por definição, não se presta a explicação, mas
grupos de eventos aleatórios de fato se comportam de um modo altamente
regular. Essa relação constitui um fato matemático, permitindo se prever o
resultado da amostragem repetida de uma urna quase com o mesmo grau de
precisão com que prevê o que vai acontecer no universo.
Há explicação estatística para resultados extremos, tanto altos como
baixos, terem maior probabilidade de serem encontrados em amostras
pequenas do que nas grandes. Essa explicação não é causal. A população
menor permite que certa incidência seja muito mais elevada (ou muito
menor) do que em uma população maior. Logo, não há nada para explicar, pois
se trata apenas de um acidente de amostragem.
Não são fatos, mas sim o que os cientistas chamam de artefatos,
observações que são produzidas inteiramente por algum aspecto do método
de pesquisa. Nesse caso, pelas diferenças no tamanho da amostra. Os
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resultados de grandes amostras merecem mais confiança do que amostras
menores de acordo com a chamada Lei dos Grande Números.
“Saber” não é um negócio sim-não. Temos que aplicar algum esforço
mental para perceber que as duas seguintes afirmações significam
exatamente a mesma coisa:
1.

Amostras grandes são mais precisas do que amostras pequenas.

2.

Amostras pequenas fornecem resultados extremos com mais frequência
do que amostras grandes o fazem.

Mesmo pesquisadores sofisticados têm intuições fracas e uma
compreensão incerta de efeitos de amostragem. Variação de amostragem não
é uma curiosidade; é um obstáculo custoso, que transforma o
empreendimento de todo projeto de pesquisa em uma aposta. Usar uma
amostra suficientemente grande é o único modo de reduzir o risco.
Pesquisadores que pegam uma amostra pequena demais se põem à mercê do
acaso da amostragem.
O risco de erro pode ser estimado para qualquer dado tamanho da
amostra mediante procedimento razoavelmente simples. Porém, muitos
pesquisadores não usam cálculos para decidir sobre um tamanho da amostra.
Eles usam seus julgamentos, que comumente é falho. As decisões sobre o
tamanho da amostra refletem enganos intuitivos predominantes sobre a
extensão da variação de amostragem.
Muitos resultados inesperados são, na verdade, artefatos do método de
pesquisa. Raramente se escolhe um tamanho da amostra por cálculo. Até os
especialistas prestam atenção insuficiente ao tamanho da amostra,
permitindo-se falar que “intuições sobre amostragem aleatória parecem
satisfazer a Lei dos Pequenos Números, que afirma que a Lei dos Grandes
Números se aplica aos números pequenos também”. Desconfiem das
“intuições estatísticas”!
Na realidade, as pessoas não são adequadamente sensíveis ao tamanho
da amostra. Qualquer mensagem sobre pesquisa contém informações de dois
tipos: a notícia e a fonte da notícia. Naturalmente, você se concentra mais na
notícia do que na confiabilidade de resultados.
Seu Sistema 1 consegue distinguir graus de crença? O princípio do
WYSIATI - What You See Is All There Is: O Que Você Vê É Tudo Que Há – sugere
que não.
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O Sistema 1 não é propenso a duvidar. Ele suprime a ambiguidade e,
espontaneamente, constrói histórias que são tão coerentes quanto possível. A
menos que a mensagem seja imediatamente desaprovada, a associação que
ela evoca se espalhará como se a mensagem fosse verdadeira. O Sistema 2 é
capaz de duvidar, pois consegue manter possibilidades incompatíveis ao
mesmo tempo. Entretanto, sustentar uma dúvida é um trabalho mais árduo do
que passar, suavemente, a uma certeza.
O forte viés em acreditar que amostras pequenas se parecem muito
com a população da qual são extraídas também é parte de uma história
maior: tendemos a exagerar a consistência e a coerência do que vemos. O
efeito halo [brilho que emana de alguém ou algo] dá a sensação que muitas
vezes temos de conhecer e compreender uma pessoa sobre a qual, na
verdade, sabemos muito pouco. O Sistema 1 se antecipa aos fatos ao construir
uma imagem rica com base em fragmentos de evidência. Sendo uma “máquina
de tirar conclusões precipitadas”, age como se acreditasse na Lei dos
Pequenos Números, produzindo uma representação da realidade sem sentido.
A associação de ideias procura causas. A dificuldade que temos com as
regularidades estatísticas é que elas pedem uma abordagem diferente. Em
vez de se concentrar no modo como o evento em questão veio a acontecer, o
modo de ver estatístico o relaciona com o que poderia ter acontecido em
lugar dele. Nada em particular ocasiona o acontecimento – o acaso seleciona o
evento dentre as alternativas que se apresentam. Nossa predileção pelo
pensamento causal nos expõe a graves enganos ao estimar a aleatoriedade de
eventos verdadeiramente aleatórios.
Desprezamos fatos contraintuitivos. Somos ávidos por padrões, temos
fé em um mundo coerente, em que as regularidades não aparecem por
acidente, mas como resultado de uma causalidade mecânica ou da intenção
de alguém. Não esperamos ver a regularidade produzida por um processo
aleatório, e quando detectamos o que parece ser uma regra, rapidamente
rejeitamos a ideia de que o processo seja verdadeiramente aleatório.
Processos aleatórios produzem muitas sequências que convencem as
pessoas de que o processo afinal de contas não é aleatório. A pressuposição de
causalidade teria apresentado vantagens evolutivas. Ela é parte da vigilância
geral que herdamos de nossos ancestrais.
A percepção amplamente equivocada da aleatoriedade relaciona-se
com a facilidade com que as pessoas veem padrões onde eles não existem.
Para o olho não treinado, a aleatoriedade se apresenta como regularidade ou
tendência de agrupamento.
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O acaso, em muitos casos, é a resposta mais provável. Uma busca
aleatória por uma causa não aparente é algo infrutífero. Por exemplo, embora
alguns jogadores sejam mais precisos do que outros, a sequência de sucessos
e fracassos satisfaz a todos os testes de aleatoriedade. A idolatria está
inteiramente nos olhos de quem vê, que é invariavelmente muito mais rápido
em perceber ordem e causalidade no aleatório. A mitificação é uma ilusão
cognitiva maciça e popular.
Aí de quem falar contra! Não adianta contrapor fatos e argumentos
contra a cegueira coletiva. A reação geral é de descrença. A tendência a ver
padrões na aleatoriedade é esmagadora – certamente mais impressionante
que um desconhecido fazendo um estudo estatístico.
A ilusão de padrão afeta nossas vidas de muitas maneiras. Se você
segue sua intuição, vai cometer com frequência o erro de classificar
equivocadamente um evento aleatório como sistemático. Daniel Kahneman
mostra uma inclinação grande demais em rejeitar a crença de que grande
parte do que vemos no mundo é aleatório.
A Lei dos Pequenos Números é parte de duas histórias maiores sobre as
operações da mente.
1.

A fé exagerada em amostragens pequenas é apenas um exemplo de uma
ilusão mais geral: prestamos mais atenção ao conteúdo das mensagens
do que à informação sobre sua confiabilidade, e como resultado
terminamos com uma visão do mundo em torno de nós que é mais
simples e mais coerente do que os dados justificam. Pular para
conclusões equivocadas é um esporte mais seguro no mundo de nossa
imaginação do que é na realidade.

2.

As estatísticas produzem muitas observações que parecem pedir por
explicações causais, mas que não prestam a tais explicações. Muitos
fatos do mundo devem-se ao acaso, incluindo acidentes de
amostragem. Explicações causais de eventos ao acaso estão,
inevitavelmente, erradas.

Efeito de Ancoragem, Heurística da Disponibilidade e Regressão à Média
O Efeito de Ancoragem acontece quando as pessoas consideram um
valor particular para uma quantidade desconhecida antes de estimar essa
quantidade. Qualquer número, quando lhe pedem para considerar uma
solução possível para um problema de estimativa, induzirá um Efeito de
Ancoragem. Os julgamentos das pessoas são influenciados por um número
obviamente não informativo.
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Quanto à psicologia do Efeito de Ancoragem, dois mecanismos
diferentes produzem-no – um para cada Sistema mental. Há uma forma de
ancoragem ocorrida em um processo deliberado de ajuste, uma operação do
Sistema 2 (racional). E há uma ancoragem ocorrida por um Efeito de Priming,
uma manifestação automática do Sistema 1 (intuitivo).
Efeito de Priming [Priming Effect] utiliza-se, no inglês, do verbo prime,
traduzido por evocar, estimular, dependendo da construção da frase. Ideias
evocadas têm certa capacidade de evocar outras ideias. Essa ativação se
difunde por uma pequena parte da vasta rede de ideias associadas. O
mapeamento dessas “ondulações”, comparadas com marolas em um lago, é
atualmente um dos desafios da pesquisa psicológica. O notável fenômeno de
priming, quando uma ideia influencia uma ação, é conhecido como Efeito
Ideomotor.
A heurística de ajuste-e-âncora apresenta-se como estratégia para
estimar quantidades incertas: comece por um número de ancoragem, avalie
se ele é alto demais ou baixo demais e, gradualmente, ajuste sua estimativa,
movendo-se “mentalmente” a partir da âncora. O ajuste normalmente
termina de modo prematuro. As pessoas param quando não têm mais certeza
de deverem (ou referência para) seguir adiante.
Daniel Kahneman e Amos Tversky pensaram na Heurística da
Disponibilidade quando se perguntaram o que as pessoas realmente fazem
quando desejam estimar a frequência de uma categoria. A resposta era
inequívoca: exemplos da classe serão recuperadas da memória e, se a
recuperação for fácil e fluente, a categoria será avaliada como abrangente.
Definiram, então, a Heurística da Disponibilidade como o processo de julgar a
frequência segundo a “facilidade de as ocorrências virem à mente”.
Ambos os sistemas mentais (1 e 2) estão envolvidos nessa heurística.
Ela é tanto uma estratégia deliberada de resolução de problemas, quanto
uma operação automática.
A Heurística da Disponibilidade, como outras heurísticas de
julgamento, substitui uma questão por outra: você deseja estimar o tamanho
de uma categoria ou a frequência de um evento, mas sua decisão se dá pela
impressão de facilidade das ocorrências vire à mente. A substituição de
perguntas, inevitavelmente, produz erros sistemáticos.
Um evento proeminente, caso tenha chamado sua atenção, será
facilmente recuperado da memória. Um evento dramático aumenta,
temporariamente, a disponibilidade de sua categoria. Experiências pessoais,
exemplos vividos e fotos são mais disponíveis do que incidentes acontecidos
com outros, ou meras palavras, ou estatísticas.
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Denomina-se Heurística do Afeto aquela manifestação em que as
pessoas fazem julgamentos e tomam decisões consultando suas emoções. Em
muitos domínios da vida, as pessoas formam opiniões e fazem escolhas de
acordo com uma expressão direta de seus sentimentos e sua tendência básica
de abordar ou evitar, muitas vezes sem se dar conta de o que estão fazendo. A
Heurística do Afeto é um caso de substituição, quando a resposta para uma
pergunta fácil (“Como me sinto em relação a isso?”) serve como resposta para
uma questão muito mais difícil (“O que penso sobre isso?”).
As estimativas emocionais de resultados, feitas por pessoas, e os
estados físicos e tendências de se aproximar ou se afastar, associados a eles,
todos desempenham um papel central em orientar a decisão. Neurocientistas
observaram pessoas sem exibirem emoções apropriadas antes de decidir, às
vezes devido a algum dano cerebral, apresentam também uma capacidade
prejudicada de tomar boas decisões. Uma incapacidade de ser guiado por um
“medo saudável” de consequências ruins é uma falha desastrosa.
Especialistas são claramente superiores em lidar com números e
quantidades se comparados a cidadãos comuns. No entanto, especialistas
exibem diversos dos mesmos vieses, tais como o restante dos mortais, embora
de uma forma atenuada. Porém, muitas vezes seus julgamentos e suas
preferências sobre riscos divergem dos das outras pessoas.
Há um nome para o mecanismo por meio do qual os vieses fluem para
as políticas públicas: a cascata de disponibilidade [availability cascade]. É um
conceito expandido de heurística, quando a disponibilidade – e não a
frequência – fornece uma outra heurística para os julgamentos. Em particular,
a importância de uma ideia é muitas vezes julgada pela fluência (e carga
emocional) dessa ideia vir à mente. Uma cascata de disponibilidade é uma
cadeia de eventos autossustentável, tipo manchetes na mídia por um pânico
público, provocadora de ação governamental.
Chamamos de representatividade a similaridade da descrição de
estereótipos, ignorando tanto as taxas-base como as dúvidas acerca da
veracidade da descrição. Para o leigo, probabilidade é uma noção vaga,
relacionada à incerteza, propensão, plausibilidade e surpresa. Embora seja
comum, a previsão por representatividade não é estatisticamente o ideal. Por
isso, em vez de prever o sucesso profissional em parte por constituição e
aparência, é melhor selecionar candidatos segundo estatísticas de
desempenho anterior.
Julgar a probabilidade com base na representatividade tem
importantes virtudes: as impressões intuitivas produzidas são,
frequentemente, mais precisas se comparadas às conjecturas fortuitas.
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Em alguns casos, há alguma verdade nos estereótipos capazes de
governarem os julgamentos de representatividade. As previsões de acordo
com essa heurística podem ser acuradas.
Em outras situações, os estereótipos são falsos e a Heurística da
Representatividade induzirá a erro, sobretudo, se levar as pessoas a
negligenciar a informação de taxa-base apontada para outra direção. Mesmo
quando a heurística tem alguma validade, a confiança exclusiva nela está
associada a graves pecados contra a lógica estatística.
Você não deve se permitir acreditar em qualquer coisa vinda à sua
mente. Para serem úteis, suas crenças devem ser restringidas pela lógica da
probabilidade. As “regras” relevantes são fornecidas pela estatística
bayesiana: a lógica de como as pessoas devem mudar de ideia à luz da
evidência. A regra de Bayes especifica como crenças prévias (“taxas-base”)
devem ser combinadas com o diagnóstico da evidência, isto é, o grau a
favorecer a hipótese sobre a alternativa.
Regressão à Média refere-se a flutuações aleatórias na qualidade do
desempenho. Um desempenho acima da média pode ser devido à sorte em
uma tentativa particular, sendo provável piorar em nova tentativa. Quando o
desempenho for singularmente ruim, há probabilidade de melhorar,
independentemente uma instrução qualquer. Mas o instrutor tende a vincular
uma interpretação causal (ao seu próprio esforço) às flutuações inevitáveis de
um processo aleatório.
Um fato significativo da condição humana é o feedback ao qual a vida
nos expõe ser perverso. A sorte muitas vezes contribui para o sucesso.
Regressão ocorre quando você prediz um evento anterior a partir de um
evento posterior. A regressão não constitui uma explicação causal. Os Efeitos
da Regressão são ubíquos, ou seja, estão ou existem ao mesmo tempo e em
toda parte, são onipresentes. Desse modo, induzem a erro as histórias causais
contadas para explicá-los.
Uma superconfiança e a pressão para atender as altas expectativas são,
em geral, oferecidos como explicações de sucesso. Mas há uma explicação
mais simples para o declínio de desempenho: antes contou com um pequeno
empurrão da sorte – e a sorte é volúvel.
O principal motivo para a dificuldade de explicação de regressão à
média é um tema recorrente do livro Rápido e Devagar: Duas Formas de
Pensar: nossa mente é fortemente propensa a explicações causais e não lida
bem com “meras estatísticas”. Quando nossa atenção é exigida por algum
evento, a memória associativa procura sua causa – mais precisamente, a
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ativação vai se propagar automaticamente para qualquer causa já
armazenada na memória. Explicações causais serão evocadas quando a
regressão é detectada, mas estarão erradas. A regressão à média possui uma
explicação, mas não possui uma causa verdadeira.
No mundo real, O Mercado paga muito bem a algumas pessoas para
fornecer explicações interessantes dos efeitos da regressão. No entanto, se
um consultor de empresas anunciar, corretamente, “os negócios foram
melhores este ano porque foram mal no ano passado”, muito provavelmente,
ele estará com os dias contados...
Sem instrução especial, relacionamento entre correlação
(interdependência de duas ou mais variáveis) e regressão (dependência
funcional entre duas ou mais variáveis aleatórias) permanece obscuro. O
Sistema 2 (racional) acha difícil compreender e aprender. Isto se deve em
parte à demanda insistente por interpretações causais. Esta é uma
característica do Sistema 1 (intuitivo).
Interpretações causais incorretas dos Efeitos de Regressão não estão
restritos aos leitores dos jornais. Pesquisadores eminentes cometem o mesmo
engano, confundindo mera correlação com causação. Efeitos de Regressão são
uma fonte comum de dificuldade em pesquisa. Cientistas experientes
desenvolvem um medo saudável da armadilha da inferência causal
injustificada.
A mera ideia de regressão à média é estranha e difícil de transmitir e
entender. Nesse caso, a racionalidade exige treinamento especial. Equiparar
previsões com a evidência não é apenas algo feito intuitivamente, mas parece
também ser a coisa razoável a fazer.
Não aprenderemos a compreender a regressão a partir da experiência.
Mesmo quando uma regressão é identificada, ela receberá uma interpretação
causal. Quase sempre ela está errada.
Sobre Previsão de Regressão à Média, vale relembrar “a fascinante
história do risco”, subtítulo do livro Desafio aos Deuses de Peter Bernstein.
“Nenhuma observação individual é exemplo perfeito da generalidade.
Ao revelar a distribuição normal, a Curva em Sino transforma essa confusão
em ordem. Seu principal objetivo não é indicar a exatidão, mas o erro. Criouse o conceito de Desvio Padrão. Daí, com esses dois conceitos, foi um passo
para o que popularmente se conhece como a Lei das Médias – o processo
sistemático pelo qual a maioria das pessoas realiza escolhas e chega a
decisões. São ingredientes essenciais das técnicas modernas de quantificação
do risco. Sempre que tomamos decisão baseados na expectativa de que as
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coisas voltarão ao ‘normal’, estamos empregando a noção de regressão à
média.”
Mas Peter Bernstein questiona esse procedimento.
1.

O que queremos dizer por “normal”?

2.

Até qual ponto uma média específica define a normalidade?

3.

Quando as observações se afastam da média do passado, quais as
probabilidades de regressarem àquela média no futuro?

4.

E se regressarem, pararão na média ou a ultrapassarão?

“A linha de análise da regressão, ou reversão, à média culmina no
conceito de correlação, que é a medição do grau de proximidade com que
duas séries variam entre si.” Transformar correlação em causalidade tem sido
a sina de economistas não científicos…
“A regressão à média transforma a noção de probabilidade de um
conceito estático, baseado na aleatoriedade e na Lei dos Grandes Números,
em um processo dinâmico em que os sucessores dos indivíduos atípicos estão
predestinados a aderir à multidão no centro. (…) Dados os imperativos desse
processo, nenhum resultado além da distribuição normal é concebível. A força
propulsora é sempre rumo à média, rumo à restauração da normalidade, rumo
ao homme moyen” (1997, p. 169). Rumo ao agente representativo,
acrescento. A regressão à média motiva quase toda variedade de
enfrentamento de riscos e de previsão.
“Os poucos investidores que ganharam fortuna apostando na regressão
à média, contrariando as apostas da maioria ao comprarem na baixa e
venderem na alta, ganharam também fama com essa posição do contra. Mas
quem ouviu falar dos investidores que tentaram a mesma coisa e fracassaram,
quer por terem agido cedo demais ou não terem simplesmente agido, quer
porque a média à qual esperavam que os preços das ações retornassem não foi
a média à qual eles efetivamente retornaram?”

Ilusão de Compreensão
O conceito de Falácia Narrativa descreve como histórias distorcidas de
nosso passado moldam nossas visões do mundo e nossas expectativas para o
futuro. Falácias narrativas surgem, inevitavelmente, de nossa tentativa
contínua de extrair sentido do mundo.
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As histórias explicativas que as pessoas consideram atraentes são
simples:
1.

são mais concretas que abstratas;

2.

atribuem papel maior ao talento, estupidez e intenções do que à sorte;
e

3.

focam antes em uns poucos eventos notáveis ocorridos do que nos
incontáveis eventos que deixaram de ocorrer.

Todo evento proeminente recente é um candidato a se tornar o núcleo
de uma narrativa causal. Os humanos se iludem, constantemente, construindo
relatos inconsistentes do passado e acreditando que são verdadeiros.
Boas histórias fornecem um relato simples e coerente acerca das ações
e intenções das pessoas. O Efeito Halo ajuda a manter as narrativas
explanatória simples e coerentes, exagerando a consistência das avaliações:
pessoas boas fazem apenas coisas boas e pessoas ruins são todas ruins.
Predomina o maniqueísmo.
As inconsistências ou as dubiedades reduzem o conforto de nosso
pensamento e a clareza de nossos sentimentos. Uma narrativa convincente
fomenta uma ilusão de inevitabilidade.
Nenhuma história é capaz de incluir a miríade de eventos que teriam
causado um desfecho diferente. A mente humana não lida bem com não
eventos.
O fato de que muitos dos importantes eventos que realmente
ocorreram envolvem escolhas constitui uma tentação ainda maior para que
você exagere o papel da capacidade pessoal e subestime o papel que a sorte
desempenhou no resultado. Como toda decisão crítica teve um final feliz, a
crônica sugere uma presciência quase infalível – mas um golpe de sorte
poderia ter interrompido qualquer um dos passos bem-sucedidos.
A sentença “eu já sabia” (antes de acontecer) contém esse verbomágico (sabia) altamente censurável, que deveria ser removido de nosso
vocabulário ao discutirmos grandes eventos. Pensa-se na possibilidade de
algum evento futuro, mas não se sabe disso. Só se sabe depois que o evento,
de fato, aconteceu. Aquele é o uso incorreto de um conceito importante:
saber.
Na linguagem corriqueira, aplicamos o verbo saber apenas quando o
que era sabido é verdadeiro e pode ser provado como verdadeiro. Podemos
saber de algo apenas se isso é tanto verdadeiro quanto sabível.
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O perverso no uso de saber ex-ante não é que alguns indivíduos
recebam crédito por uma presciência que não merecem. É que a linguagem
implique que o mundo é mais conhecível do que é. Isso ajuda a perpetuar uma
ilusão perniciosa.
O cerne da ilusão é que acreditamos compreender o passado, o que
implica que o futuro também deva ser conhecível, mas, na verdade,
compreendemos o passado menos do que acreditamos compreender. Saber
não é a única palavra que fomenta essa ilusão. No uso comum, as palavras
intuição e premonição também estão reservadas para pensamentos passados
que se revelaram ser verdadeiros.
A mente que formula narrativas sobre o passado é um órgão criador de
sentido. Uma limitação geral da mente humana é sua capacidade imperfeita
de reconstruir estados passados de conhecimento, ou crenças que depois
mudaram. Adotada uma nova visão do mundo, perde-se muito da capacidade
de recordar em que costumava acreditar antes de mudar de ideia.
O que acontece quando as pessoas mudam de ideia? Solicitadas a
reconsiderar suas antigas crenças, as pessoas lembram-se em vez disso de
suas atuais – um caso de substituição – e muitas não conseguem acreditar que
um dia acharam outra coisa.
Sua incapacidade para reconstruir crenças passadas, inevitavelmente, o
levará a subestimar em que medida você foi surpreendido por eventos
passados. Esse é o Efeito “Eu-Sempre-Soube”, ou Viés Retrospectivo
[hindsight bias]. Se um evento ocorreu de fato, as pessoas exageram a
probabilidade que haviam indicado para aquilo anteriormente. Se o evento
possível ainda não ocorreu, os “videntes”, erroneamente, recordam que
sempre o haviam considerado improvável. As pessoas são impelidas a exagerar
a precisão não só de suas previsões originais, mas também a das que eram
feitas pelos outros. A tendência de revisar o histórico de crenças pessoais à
luz do que realmente aconteceu gera uma robusta ilusão cognitiva.
O Viés Retrospectivo apresenta efeitos perniciosos nas estimativas dos
tomadores de decisões. Avalia-se a qualidade de uma decisão sem considerar
se o processo foi sólido, mas sim se o desfecho foi bom ou ruim.
A percepção tardia é particularmente cruel com tomadores de decisões
que desempenham o papel de agentes para outros, tipo consultores
financeiros, políticos ou treinadores de futebol. Somos propensos a culpar os
tomadores de decisões por boas decisões que funcionaram mal e a lhes dar
pouco crédito por medidas bem-sucedidas que parecem óbvias apenas após o
ocorrido. Há um claro Viés de Resultado [outcome bias].
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Quando os resultados são ruins, os clientes muitas vezes culpam seus
agentes por não enxergarem os sinais claros de desgraça, esquecendo que os
sinais estão escritos em uma tinta invisível que só se torna legível após o
ocorrido. Atitudes que pareciam prudentes quando vistas previamente podem
parecer de uma negligência irresponsável quando vistas retrospectivamente.
Quanto piores as consequências, maior o Viés Retrospectivo.
Como a adesão a procedimentos operacionais padronizados é difícil de
ser analisada a posteriori, os tomadores de decisões que esperam submeter
suas decisões a um exame retrospectivo são motivados por soluções
burocráticas – e a uma relutância extrema em assumir riscos. Por exemplo,
como processos por negligência se tornaram mais comuns, os médicos se
protegem com pedidos de mais exames, encaminhando para outros
especialistas, aplicando tratamentos convencionais mesmo sem serem
eficazes. Isso tudo é mais proteção contra “erros médicos” do que ajuda
efetiva aos clientes.
O mecanismo criador de sentido do Sistema 1 faz com que vejamos o
mundo como mais ordenado, simples, previsível e coerente do que na
realidade é. A ilusão de que se compreende o passado alimenta a ilusão
adicional de que se pode prever e controlar o futuro. Essas ilusões são
tranquilizadoras, reduzindo a ansiedade que sentiríamos caso admitíssemos as
incertezas da existência.
Todos temos necessidade de mensagem tranquilizadora de que ações
tem consequências apropriadas, e de que o sucesso recompensa a sabedoria e
a coragem. Publicam-se livros de negócios com casos bem-sucedidos sob
medida para satisfazer essa necessidade. São descrições entusiásticas de
práticas de grandes executivos que, na média, se saem apenas um pouco
melhor que se sairiam por puro acaso.
Os consumidores dessa literatura de autoajuda empresarial necessitam
ter esperança nos determinantes do sucesso e medo do fracasso nos negócios.
Precisam de histórias que ofereçam uma sensação de compreensão, por mais
ilusória que seja.
A demanda por certeza ilusória é atendida em dois populares gêneros
de livros de negócios:
1.

histórias de ascensão (normalmente) e da queda (ocasionalmente) de
indivíduos e empresas particulares, e

2.

análises das diferenças entre empresas bem-sucedidas e não tão bemsucedidas.
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Histórias de sucesso e fracasso, invariavelmente, exageram o impacto
do estilo de liderança e de práticas gerenciais nos resultados da empresa. A
reputação do executivo-chefe (CEO) de uma empresa gera um Efeito Halo.
Devido a esse efeito, compreendemos a relação causal do modo inverso:
ficamos inclinados a acreditar que a empresa fracassa porque seu CEO é
inflexível, quando a verdade é que o CEO parece inflexível porque a empresa
está indo mal. É assim que nascem as ilusões de compreensão.
A comparação de empresas que foram mais ou menos bem-sucedidas é,
em grau significativo, uma comparação entre empresas que tiveram mais ou
menos sorte. Na presença da aleatoriedade, padrões regulares altamente
consistentes são apenas miragens. Como a sorte desempenha um grande
papel, a qualidade da liderança e das práticas de gerenciamento não pode ser
inferida de modo confiável das observações temporárias de casos extremos,
seja de sucesso, seja de fracasso, principalmente quando não se observa o
período subsequente ao estudo.
Em vez de se esforçar para pensar em explicações causais para
empresas bem-sucedidas, deve-se lembrar que a disparidade média deve
diminuir, pois a disparidade original foi devida em boa parte à sorte, o que
contribuiu tanto para o sucesso das principais empresas como o desempenho
ruim das demais. Enfim, é um fato estatístico da vida: regressão à média.
Histórias de ascensão e quedas oferecem aquilo de que a mente
humana necessita: uma mensagem simplificada de triunfo e fracasso que
identifica causas claras e ignora o poder determinante da sorte e a
inevitabilidade da regressão. Essas histórias induzem e mantêm uma ilusão de
compreensão.

Ilusão de Validade
O Sistema 1 é projetado para tirar conclusões precipitadas com base
em pouca evidência. Devido a WYSIATI [What You See Is All There Is], Daniel
Kahneman afirma que o que conta é a evidência imediatamente disponível.
Devido à confiança por coerência, a confiança subjetiva que depositamos em
nossas opiniões reflete a coerência da história que o Sistema 1 e o Sistema 2
construíram. A quantidade de evidência e sua qualidade não contam muito,
pois evidência escassa pode constituir uma história muito boa.
Para algumas de nossas crenças mais importantes, não temos evidência
alguma, exceto o fato de que pessoas que amamos e em que confiamos
possuem essas crenças. Considerando o pouco que sabemos, a confiança que
temos em nossas crenças é absurda – e também essencial.
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Nossas previsões costumam ser pouco melhores do que chutes
aleatórios, mas continuamos a sentir e agir como se cada uma de nossas
previsões específicas fosse válida. Kahneman denominou essa primeira ilusão
cognitiva de Viés da Validade ou Heurística da Auto Validação.
São previsões completamente não regressivas, nas quais não temos
qualquer reserva em predizer o fracasso ou um sucesso notável com base em
evidência insuficiente. Podemos ter impressões convincentes do
comportamento observado, mas nenhum modo bom de representar nossa
ignorância dos fatores que acabariam por determinar até que ponto, por
exemplo, um candidato a emprego se sairá bem em seu futuro profissional.
Nosso conhecimento dessa regra geral – a de que somos incapazes de
prever com precisão – não tem efeito algum em nossa confiança nos casos
individuais. As pessoas muitas vezes se mostram relutantes em inferir o
particular a partir do geral.
Confiança subjetiva em um julgamento não é uma avaliação
raciocinada da probabilidade de que esse julgamento esteja correto.
Confiança é um sentimento que reflete a coerência da informação e o
conforto cognitivo de processá-la. É sábio levar a sério as admissões de
incerteza, mas as declarações de confiança elevada informam acima de tudo
que um indivíduo construiu uma história coerente em sua mente, não
necessariamente que essa história seja verdadeira.
Amos Tversky e Daniel Kahneman, ambos psicólogos, reuniram-se com o
economista Richard Thaler para organizar as ideias do que ficou conhecido
como Psicologia Econômica pelos primeiros e Economia Comportamental pelos
economistas. Desse ramo da história do pensamento econômico enraizaram-se
as Finanças Comportamentais.
Para discutir o papel dos vieses de julgamento em investimento
financeiro, as perguntas iniciais foram:
•

o que fazia uma pessoa comprar e a outra vender?

•

o que os vendedores achavam que sabiam que os compradores não
sabiam?

Essas perguntas sobre o mercado de capitais consolidaram-se em
enigma ainda maior: uma enorme indústria parece estar erguida,
preponderantemente, na Ilusão de Habilidade. A maioria dos compradores e
vendedores sabe que possui as mesmas informações. Mas eles negociam as
ações, principalmente, porque têm diferentes opiniões. Os compradores
acham que o preço está baixo demais e com boa probabilidade de subir,
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enquanto os vendedores acham que o preço está alto e com boa probabilidade
de cair. O enigma é compreender porque tanto compradores como vendedores
acham que o preço atual não está bem fundamentado. O que os leva a crer
que sabem mais do que O Mercado sobre qual deveria ser o preço? Para a
maioria deles, essa crença é uma ilusão.
Em suas linhas gerais, a teoria clássica de como o mercado de ações
funciona, de acordo com as Finanças Racionais, é aceita por todos os
participantes do meio. A ideia central do caminho aleatório [random walk] é
de que o preço de um grupo de ações incorpora todo o conhecimento
disponível sobre o valor da empresa e as melhores previsões sobre o futuro
das ações. O caráter positivo ou negativo de nova informação é aleatório,
ninguém sabe de antemão.
Se algumas pessoas acreditam que o preço de uma ação será maior no
dia seguinte, elas compram mais dessa ação hoje. Isso, em processo massivo
de retroalimentação, fará com que o preço de fato suba.
Se todos os ativos de um mercado estão com o preço correto, ninguém
pode esperar ganhar ou perder negociando. Preços justos (ou bem
justificados) não deixam margem para esperteza, mas também protegem os
tolos de sua própria tolice. Hoje sabemos, porém, que essa teoria não está
inteiramente correta. Muitos investidores individuais perdem,
constantemente, ao negociar.
Testando as hipóteses, observou-se que, em média, as ações que os
investidores venderam saíram-se melhor do que as que eles compraram, por
uma margem substancial acima e além dos custos significativos de executar as
transações. Isso é uma constatação entre médias. Apesar disso, ficou claro
que, para a grande maioria dos investidores individuais, não fazer nada teria
sido uma política melhor do que por em prática as ideias que lhe vieram à
mente.
Investir é perigoso para sua riqueza. Em média, os investidores mais
ativos obtiveram os piores resultados, ao passo que os investidores que
fizeram menos operações conquistaram os retornos mais altos.
Sempre tem alguém do outro lado de cada transação. Em geral, tratase de instituições financeiras e investidores profissionais, que buscam tirar
vantagem dos erros que os investidores individuais cometem ao escolher um
estoque para vender e outro para comprar.
Há outros erros contumazes. Investidores individuais gostam de aplicar
seus ganhos em longo prazo vendendo “ações vencedoras”, isto é, que
valorizaram desde que foram adquiridas, e ficando com as “perdedoras”,
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aquelas que estão em baixa. Infelizmente, em curto prazo, vencedoras
recentes tendem a se sair melhor do que perdedoras recentes, de modo que
os investidores individuais negociam as ações erradas.
Eles também compram as ações erradas. Investidores individuais,
previsivelmente, afluem para empresas que chamam sua atenção porque
estão no noticiário. Investidores profissionais, considerando-se possuidores de
“dinheiro inteligente” [smart money], são mais seletivos em reagir às
notícias.
Para uma grande maioria de gestores de Fundos de Investimento
Financeiro, a seleção de ações está mais para um lance de dados (sorte) do
que um jogo de pôquer (habilidade). A correlação ano a ano entre os
resultados dos Fundos Mútuos é muito pequena, pouco maior que zero. Os
fundos bem-sucedidos em qualquer ano determinado são mais sortudos, ou
seja, tiveram um bom lance de dados.
Praticamente, todos os traders, quer saibam, quer não, estão
disputando um jogo de azar. No entanto, a experiência subjetiva dos
investidores é de que estão fazendo conjecturas informadas e sensatas em
situação de grande incerteza. Em mercados altamente eficientes, isto é, com
informações perfeitas ou simétricas, contudo, conjecturas sensatas não são
mais precisas do que chutes aleatórios.
Quando se examina a ilusão de habilidade financeira de perto,
encontra-se pouca evidência de continuidade desse talento. As correlações
consistentes que indicariam diferenças de habilidade não são encontradas. Os
resultados parecem o que seria de esperar de uma disputa com dados, não de
uma disputa de habilidades.
Pior, nenhum dirigente de instituições financeiras parece ter
consciência da natureza do jogo que seus traders estão jogando. A empresa
recompensa sorte como se fosse habilidade. A ilusão de habilidade é mais do
que uma mera aberração individual; ela está profundamente arraigada na
cultura do mercado financeiro.
Fatos que desafiam tais pressupostos básicos – e desse modo ameaçam
o meio de vida e a autoestima dos profissionais – simplesmente não são
absorvidos. A mente não os digere. Estudos estatísticos de desempenho são
ignorados quando vão de encontro a suas impressões pessoais obtidas com
experiência.
A própria experiência de “exercer julgamentos cuidadosos sobre
problemas complexos” é considerada muito mais convincente para os gestores
profissionais do que um obscuro fato estatístico observado sobre “sei lá
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quem”... Retrucam: “estou ganhando muito bem com bônus e ninguém vai
tirar isso de mim!” Ficam indiferentes à constatação de que o sucesso se
deveu na maior parte ao acaso.
Ilusões cognitivas podem ser mais renitentes do que ilusões visuais.
Aceitamos os fatos, intelectualmente, porém isso não tem impacto em nossos
sentimentos, nem em nossas ações subsequentes.
Por que os investidores tanto amadores quanto profissionais acreditam
teimosamente que podem fazer melhor do que a média do mercado,
contrariamente à própria teoria econômica, que a maioria deles aceita, e ao
que poderiam aprender com uma avaliação desapaixonada de sua experiência
pessoal? Os vieses cognitivos resenhados antes voltam a aparecer na
explicação da prevalência e persistência de uma ilusão de habilidade no
mundo das finanças.
A causa psicológica mais potente da Ilusão de Habilidade é,
certamente, as pessoas ao escolherem ações pensam estar exercendo
habilidades de alto nível, devido à análise de balanços, da gestão, do setor,
do mercado e da macroeconomia. Tudo isso é um trabalho sério exigente
treinamento intenso e extenso em Contabilidade, Administração Financeira e
Economia. As pessoas capazes de se titularem nisso tudo (e obterem alguma
experiência imediata) se julgam muito superiores ao “resto do mundo”. Em
Viés de Auto Validação, consultam apenas os pares, isto é, os próprios colegas
profissionais que, como esperado, lhes confirmam essa impressão subjetiva de
que “todos eles são mesmo fodas!”
Infelizmente, habilidade em avaliar as perspectivas de negócios de uma
empresa não é suficiente para transações bem-sucedidas com ações, nas quais
a questão-chave é se a informação sobre a empresa já está incorporada ao
preço de sua ação. Falta aos investidores aparentemente a habilidade (ou a
humildade?) para responder a essa pergunta crucial, tendo empatia para se
colocar no lugar de outros. Eles imaginam todos os outros serem “grandes
ignorantes” e parecem ser ignorantes de sua ignorância!
As ilusões de validade e habilidade são apoiadas por uma poderosa
cultura profissional. As pessoas podem manter uma fé inabalável em qualquer
proposição, por mais absurda que seja, quando ela é sustentada por uma
comunidade de crentes que pensam igual – vade retro, satanás! Dada a
cultura profissional da comunidade financeira, não é de surpreender que
grande número de indivíduos nesse mundo acredite estar entre os poucos
escolhidos capazes de fazer o que acreditam que os outros não podem. Afinal,
só eles enriqueceram...
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Intuições versus Fórmulas
O placar na disputa entre algoritmos e humanos, informando
comparações entre previsões clínicas, baseadas nas impressões subjetivas de
profissionais treinados, e previsões estatísticas, feitas com a combinação de
algumas pontuações ou classificações segundo uma regra, é amplamente
favorável a estas últimas. Há precisão significativamente maior em relação
aos algoritmos, segundo Daniel Kahneman afirma no livro Rápido e Devagar:
Duas Formas de Pensar.
Em todos os “ambientes de baixa validade”, domínios que envolvem um
significativo grau de incerteza e imprevisibilidade, a precisão dos
especialistas é equiparada ou superada por um simples algoritmo. Confirma-se
o poder das simples estatísticas em superar especialistas de renome mundial,
por exemplo, na capacidade de predizer os preços futuros, antecipando em
quanto subirão ou cairão.
Converte-se conhecimento convencional em uma fórmula estatística
que prevê o preço segundo algumas características-chave do ativo. Em alguns
casos, é possível a fórmula fornecer prognósticos de preço precisos, para anos
e até décadas no futuro. Isso é um desafio tanto para as capacidades dos
especialistas cujas opiniões ajudam a moldar o preço inicial, quanto para
teoria econômica segundo a qual os preços devem refletir toda a informação
disponível.
Por que especialistas são inferiores aos algoritmos? Um dos motivos é
os humanos tentarem ser inteligentes ao pensar “fora da caixa”. Consideram
combinações complexas de características para fazer suas previsões. A
complexidade pode funcionar em um ou outro caso, mas na maioria das vezes
reduz a validade. Combinações simples de características são melhores.
Os tomadores de decisões humanos são inferiores a uma fórmula de
previsão mesmo quando informados sobre a pontuação sugerida pela fórmula!
Eles acham que são capazes de levar a melhor sobre a fórmula porque contam
com informação adicional sobre o caso, mas na maior parte das vezes estão
errados. Há poucas circunstâncias sob as quais é boa ideia substituir uma
fórmula pelo julgamento. Este costuma considerar como determinante algum
evento muito raro – uma exceção à regra geral – e acaba não acertando.
Outro motivo para a inferioridade do julgamento dos especialistas é
que humanos são, incorrigivelmente, inconsistentes em fazer julgamentos
sumários de informações complexas. Quando alguém lhes pede para avaliar a
mesma informação duas vezes, eles frequentemente dão respostas diferentes,
mesmo quando um caso é reavaliado no período de poucos minutos.
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Julgamentos pouco confiáveis não podem ser prognosticadores válidos de
coisa alguma.
A inconsistência disseminada deve-se, provavelmente, à extrema
dependência de contexto do Sistema 1. A partir de estudos de priming
[evocação], sabemos que estímulos despercebidos em nosso ambiente têm
substancial influência em nossos pensamentos e ações. Como você possui
pouco conhecimento direto do que acontece em sua mente, nunca vai saber
que poderia ter feito um julgamento diferente ou chegado a uma decisão
diferente sob circunstâncias muito ligeiramente diferentes. Fórmulas não
sofrem com tais problemas. Dado um mesmo input, elas sempre fornecem a
mesma resposta. Quando a previsibilidade é fraca, a inconsistência é
destrutiva para qualquer validade prognosticadora.
Para maximizar a precisão do prognóstico, decisões finais devem ser
deixadas para fórmulas, especialmente em ambientes de baixa validade. Por
exemplo, em decisões de admissão de candidatos, a evidência é fragmentária,
mas há bases mais sólidas para uma conjectura. No entanto, os
entrevistadores são superconfiantes em suas intuições, dando pesos maiores a
suas impressões pessoais e peso de menos a outras fontes de informações,
diminuindo a validade.
A prática estatística dominante nas Ciências Sociais é designar pesos
para diferentes prognosticadores seguindo um algoritmo, chamado de
regressão múltipla. Hoje está compilado em um software convencional. A
lógica da regressão múltipla é incontestável: ela encontra a melhor fórmula
montando uma combinação ponderada de prognosticadores. O algoritmo
estatístico complexo agrega pouco ou nenhum valor.
É possível desenvolver algoritmos úteis sem qualquer estatística prévia.
Fórmulas simples de ponderação equivalente baseadas em estatísticas
existentes ou no bom-senso são com frequência muito boas prognosticadoras
de resultados significativos. Por exemplo, a estabilidade conjugal é bem
prevista pela fórmula: frequência de atividade sexual - frequência de brigas.
Se o resultado for negativo, o casamento periga...
O ser humano possui a ilusão de habilidade quanto à sua própria
capacidade de fazer prognósticos de longo prazo. O problema é que os
julgamentos corretos envolvem previsões de curto prazo, habilidade em que
os profissionais têm muitos anos de prática. As tarefas que eles tipicamente
falham exigem previsões de longo prazo sobre o futuro. Essas são bem mais
difíceis, mesmo as melhores fórmulas saem-se apenas modestamente bem, e
são ainda tarefas que muitos profissionais nunca tiveram oportunidade de
aprender adequadamente, pois teriam de esperar anos pelo feedback.
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Eles sabem que são habilidosos, mas não necessariamente sabem os
limites de suas habilidades. Não surpreende, assim, que a ideia de uma
combinação mecânica de algumas variáveis sobrepujar a sutil complexidade
do julgamento humano pareça os experientes obviamente errada.
O debate sobre as virtudes dos prognósticos humano e estatística
sempre tiveram uma dimensão moral, condenando o método estatístico e
enaltecendo o método clínico. Quando um humano compete com uma
máquina, nossas simpatias são dirigidas ao nosso semelhante humano. A
aversão a algoritmo tomando decisões capazes de afetar animais humanos
está enraizada na forte preferência de muitas pessoas pelo natural sobre o
sintético ou artificial.
Há profunda resistência à desmistificação da expertise. O preconceito
contra algoritmos é intensificado quando as decisões são significativas. É
antiético apoiar-se em julgamentos intuitivos para decisões importantes se
um algoritmo com maior chance de cometer poucos erros está disponível.

Teoria do Prospecto ou da Perspectiva: o que se espera
Há profunda diferença entre os mundos intelectuais dos psicólogos e
dos economistas. Para um psicólogo, é evidente que as pessoas não são nem
completamente racionais, nem completamente egoístas, e que seus gostos
não são estáveis.
Ao contrário do Homo Economicus, os Humanos que os psicólogos
conhecem tem um Sistema 1. A visão de mundo deles é limitada pela
informação que está disponível em um dado momento (WYSIATI: What You See
Is All There Is) e, desse modo, não podem ser tão consistentes e lógicos
quanto o Homo Economicus. São às vezes altruístas, e com frequência estão
dispostos a contribuir para o grupo ao que estão ligados. Fazem pouca ideia
sobre do que irão gostar no futuro.
A carreira profissional de Daniel Kahneman foi definida por essa
conversa através das fronteiras disciplinares. A Teoria do Prospecto ou da
Perspectiva [Prospect Theory] sobre o que se espera na tomada de decisões
foi modelada proximamente à Teoria da Utilidade Esperada, que serviu de
base para o modelo de agente racional. Esta não foi formulada para ser um
modelo psicológico; foi uma lógica da escolha, baseada em regras
elementares de racionalidade para fazer apostas a partir de alguns axiomas.
Os economistas adotaram a Teoria da Utilidade Esperada fazendo-a
cumprir um papel duplo:
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1.

Como lógica que prescreve como as decisões devem ser tomadas; e

2.
Como uma descrição como o Homo Economicus, idealmente, faz suas
escolhas.
Daniel Kahneman e Amos Tversky, porém, eram psicólogos e queriam
compreender como os Humanos, de fato, fazem escolhas arriscadas a partir
das preferências intuitivas sem presumir nada acerca da racionalidade delas.
As apostas representam o fato de que as consequências das escolhas nunca
estão certas. Toda escolha significativa que fazemos na vida vem
acompanhada de alguma incerteza – motivo pelo qual os estudiosos de tomada
de decisões esperam que algumas lições aprendidas na situação-modelo sejam
aplicáveis a problemas do dia a dia.
Eles não tentaram imaginar a opção mais racional ou vantajosa.
Queriam descobrir a escolha intuitiva, a que parecesse mais imediatamente
tentadora. O modelo deles era puramente descritivo, e seu objetivo era
documentar e explicar violações sistemáticas dos axiomas de racionalidade
em escolhas entre opções de risco. Publicaram também um relato dos Efeitos
de Enquadramento [Framing Effects]: as grandes mudanças de preferência,
eventualmente são causadas por variações irrelevantes no modo como um
problema de escolha é apresentado, isto é, a dependência da forma (ou
ordem) de apresentação.
Observando como as pessoas realmente tomam decisões, registraram
um punhado de fatos sobre escolhas entre opções de risco em direta
contradição com a Teoria da Utilidade Esperada. A abordagem de Kahneman e
Tversky estava no domínio da psicologia chamada de Psicofísica, ou seja,
relação entre mente e matéria.
Desenvolvimentos recentes na teoria psicofísica sugeriram que se você
quer estudar o valor subjetivo da riqueza, deve fazer perguntas diretas sobre
riqueza, não sobre mudanças de riqueza. Por exemplo, na Teoria da
Diversificação de Riscos em Portfólio, elaborada por Harry Markowitz, as
utilidades eram mais ligadas a mudanças de riqueza do que a estados de
riqueza.
A Teoria da Perspectiva que Daniel Kahneman e Amos Tversky definiria
os resultados como ganhos e perdas, não como estados de riqueza. Tanto o
conhecimento da percepção como a ignorância sobre a Teoria da Decisões
contribuíram para um grande passo diante na pesquisa deles. A ideia de
deduzir atitudes para pequenas mudanças a partir da utilidade da riqueza
parecia ser indefensável. Mas levaram anos para explorar as implicações de
pensar nos resultados como ganhos e perdas.
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Na Teoria da Utilidade Esperada, a utilidade de um ganho é aferida
comparando-se as utilidades de dois estados de riqueza. Se você possui grande
quantia, a desutilidade de perder pequena quantia é, igualmente, a diferença
entre as utilidades de dois estados de riqueza. Ela não considera o fato de que
a desutilidade de perder pode ser maior do que a utilidade de ganhar a
mesma quantia. Possíveis diferenças entre ganhos e perdas não foram nem
esperadas, nem estudadas. Presumiu-se que a distinção entre ganhos e perdas
não importava.
Kahneman e Tversky estavam preocupados, principalmente, com as
diferenças entre apostas com probabilidade de ganho alta ou baixa. A familiar
“aversão ao risco” foi substituída por “busca de risco” quando mudavam o
foco. A perda certa é muito aversiva, e isso impulsiona você a correr risco.
As pessoas se tornam favoráveis ao risco quando todas as suas opções
são ruins, mas a cegueira induzida pelo pressuposto de aversão ao risco
prevalecera. Como a teoria dominante não forneceu um modo plausível de
acomodar diferentes atitudes em relação ao risco para ganhos e perdas, o
fato de que as atitudes diferiam teve de ser ignorado.
A decisão de Kahneman e Tversky de ver resultados como ganhos e
perdas levou-os a focar precisamente essa discrepância. A observação de
atitudes de risco contrastantes com perspectivas favoráveis e desfavoráveis
logo rendeu um modo de demonstrar o erro central no modelo de escolha de
Bernoulli. Em termos de estados finais de riqueza – tudo que importava para a
teoria de Bernoulli – dois problemas devem elicitar preferências semelhantes.
Você pode ter a certeza de permanecer tão rico quanto é, atualmente,
ou aceitar uma aposta em que tem iguais chances de ficar rico em valor
igualmente menor ou maior do que é na atualidade. Nessa escolha, uma
grande maioria prefere a coisa segura. A mesma escolha, colocada em outros
termos, leva a uma grande maioria preferir a aposta.
A ideia central da teoria de Bernoulli é: se a utilidade de riqueza é tudo
que importa, então afirmações transparentemente equivalentes do mesmo
problema devem produzir escolhas idênticas. A comparação dos mesmos
problemas com enunciados distintos enfatiza o papel crucial do ponto de
referência a partir do qual as opções são avaliadas.
Você sabe de alguma coisa sobre suas preferências que teóricos da
utilidade não sabem – que suas atitudes em relação ao risco não seriam
diferentes se o seu patrimônio líquido fosse mais alto ou mais baixo
significativamente. Suas atitudes em relação a ganhos ou perdas não são
derivadas da avaliação de sua riqueza. O motivo para você gostar de ganhar
certa quantia e não gostar da ideia de perder a mesma quantia não é que
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essas quantias mudam sua riqueza. Você, simplesmente, gosta de ganhar e
não gosta de perder – e quase certamente não gosta de perder em intensidade
emocional maior do que gosta de ganhar.
A variável que falta à sabedoria convencional é o ponto de referência, o
estado anterior relativo ao qual ganhos e perdas são avaliados. Na teoria de
Bernoulli você precisa saber apenas o estado da riqueza para determinar sua
utilidade, mas na Teoria da Perspectiva você precisa saber também o estado
de referência. Essa parte móvel torna a Teoria da Perspectiva mais complexa
do que a Teoria da Utilidade. Em Ciência, complexidade é considerada um
custo, que deve ser justificado por um conjunto suficientemente rico de
previsões novas e (preferencialmente) interessantes de fatos que a atual
teoria não pode explicar.
Há três características cognitivas no hardcore da Teoria da Perspectiva,
que desempenham um papel essencial na avaliação dos resultados financeiros
e são comuns a diversos processos automáticos de percepção, juízo e emoção.
Elas devem ser vistas como características operantes do Sistema 1.
1.

A avaliação é relativa a um Ponto de Referência neutro, denominado
também de “nível de adaptação”. Para resultados financeiros o ponto
de referência usual é o status quo, mas também pode ser o resultado
do que você espera, ou talvez o resultado ao qual se sente no direito,
por exemplo, o aumento ou o bônus que seus colegas estão recebendo.
Resultados que são melhores do que os pontos de referência são
ganhos. Abaixo do ponto de referência eles são perdas.

2.

Um Princípio da Sensibilidade Decrescente se aplica tanto às dimensões
sensoriais como à avaliação de mudanças de riqueza. Por exemplo, a
diferença subjetiva entre US$ 900 e US$ 1.000 é muito menor do que a
diferença entre US$ 100 e US$ 200.

3.

O terceiro princípio é Aversão à Perda. Quando comparadas, as perdas
assomam como maiores do que os ganhos. Essa assimetria entre o poder
das expectativas ou experiências positivas ou negativas tem um
histórico evolucionista: organismos que tratam ameaças como mais
urgentes do que as oportunidades têm uma melhor chance de
sobreviver e se reproduzir.

O valor psicológico de ganhos e perdas são os portadores de valor na
Teoria da Perspectiva, ao contrário da Teoria da Utilidade, em que estados de
riqueza são os portadores de valor. A reação às perdas é mais forte do que a
reação aos ganhos correspondentes. Isso é aversão à perda.
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Muitas das opções que enfrentamos na vida são “mistas”: há um risco
de perda e uma oportunidade para ganho, e devemos decidir se aceitamos a
aposta ou a rejeitamos. A rejeição da aposta é uma ação do Sistema 2, mas os
inputs críticos são reações emocionais geradas pelo Sistema 1. Kahneman e
Tversky concluíram com base em inúmeras observações que “as perdas
assomam como maiores do que os ganhos” e que “as pessoas são avessas à
perda”.
Algumas pessoas são muito menos avessas à perda do que outras. Os
tomadores de risco profissionais que atuam nos mercados financeiros são mais
tolerantes a perdas, provavelmente, porque não respondem emocionalmente
a qualquer flutuação.
O coeficiente de aversão à perda tende a aumentar quando as apostas
são altas. Todas as apostas são suspensas se a perda possível é potencialmente
danosa, ou se o estilo de vida é ameaçado. Há riscos em que não se aceita,
independentemente da riqueza extraordinária que se possa candidatar a
ganhar se tiver sorte.
•

Em apostas mistas, onde tanto um ganho como uma perda são
possíveis, a aversão à perda provoca escolhas extremamente avessas ao
risco.

•

Em escolhas ruins, onde uma perda certa é comparada a uma perda
maior que é meramente provável, a sensibilidade decrescente causa
atração pelo risco.

A dor de perder US$ 900 é maior do que 90% da dor de perder US$
1.000. esses dois insights são a essência da Teoria da Perspectiva. As
tentativas de explicar aversão à perda pela utilidade da riqueza são absurdas
e estão fadadas a fracassar.
Os conceitos neoclássicos são ensinados aos alunos de Economia podem
ser explicados como mais facilidade presumindo-se que o Homo Economicus
não comete erros tolos. Essa pressuposição didática seria solapada
apresentando-se a Teoria da Perspectiva aos Humanos, cujas avaliações de
resultados são irracionalmente míopes.
Os cursos dão prioridade em ajudar os alunos a adquirir as ferramentas
ortodoxas da disciplina. Adotam as pressuposições simplificadas e irrealistas
sobre a natureza dos agentes econômicos mesmo à medida que interagem no
mercado.
Além do mais, segundo Kahneman (2012: 357), “o fracasso da
racionalidade que está incorporado à Teoria da Perspectiva é muitas vezes
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irrelevante para as previsões da Teoria Econômica convencional. (...) Em
alguns contextos, porém, a diferença se torna significativa: os Humanos
descritos pela Teoria são guiados pelo impacto emocional imediato de ganhos
e perdas, não por perspectivas de longo prazo de riqueza e utilidade global”.
A Teoria da Perspectiva não pode lidar com o fato de que a alta
probabilidade de ganhar uma soma elevada estabelecer um novo ponto de
referência provisório. Relativamente à expectativa, nesse caso, não ganhar
nada será vivenciado como uma grande perda, considerado como custo de
oportunidade. Mas essa Teoria não admite que o valor de um resultado (nesse
caso não ganhar nada) mude quando ele é altamente improvável, ou quando a
alternativa é muito valiosa. Enfim, a Teoria da Perspectiva não sabe lidar com
a decepção. Decepção e antecipação de decepção são reais e devem ser
levados em conta.
A Teoria da Perspectiva e a Teoria da Utilidade fracassam também em
admitir o arrependimento. Nele, a experiência de um resultado depende de
uma opção que você poderia ter adotado, mas não adotou.
As emoções de arrependimento e decepção são reais e os tomadores de
decisões, certamente, antecipam essas emoções quando fazem suas escolhas.
O problema é que as Teorias do Arrependimento fazem poucas previsões
notáveis que as distinguiriam da Teoria da Perspectiva.
Uma teoria é fecunda ou progressiva quando prevê observações que a
teoria em degeneração ou regressiva não pode explicar. Suposições mais
fecundas e mais realistas não bastam para tornar uma teoria bem-sucedida.
Não basta ela ser mais “verdadeira”, ela tem de produzir novas previsões que
se revelem ser verdadeiras, o que depende também de sorte.

Efeito Dotação
Mapas de indiferença convencionais e a representação de resultados
como estados de riqueza compartilham uma suposição equivocada: sua
utilidade para um estado de coisas depende somente desse estado e não é
afetada pelo seu histórico. Corrigir esse equívoco foi uma das conquistas da
Economia Comportamental.
A origem do que hoje é conhecida como Economia Comportamental
pode ser determinada com precisão. No início dos anos 1970, Richard Thaler,
então um aluno de graduação (FNC: como eu era na época), começou a ter
pensamentos heréticos. Compilava observações de comportamentos não
contemplados na premissa da racionalidade encontrada em todas as teorias
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econômicas ortodoxas. Levantava, então, a evidência de irracionalidade
econômica entre seus professores!
Richard Thaler encontrou muitos exemplos do chamado por ele de
Efeito Dotação [Endowment Effect], especialmente para bens que não são
regularmente comercializados. Colecionadores recusam-se a vender exemplar
de sua coleção mesmo por preço muito mais elevado do que o da aquisição.
Possuir o bem parecia aumentar seu valor.
Quando ele conheceu a Teoria da Perspectiva percebeu que a função do
valor avesso à perda podia explicar o Efeito Dotação e alguns outros mistérios
de sua compilação. A predisposição a comprar ou vender depende do ponto de
referência – possuindo ou não o bem no momento. Se o colecionador o possui,
ele considera a dor de abrir mão dele. Se não o possui, considera a satisfação
de tê-lo. Os valores eram desiguais devido à aversão à perda: é mais doloroso
abrir mão do que é gratificante adquirir. Uma perda é mais forte do que a
resposta a um ganho correspondente.
Richard Thaler e Daniel Kahneman se conheceram e iniciaram a
conversa interdisciplinar entre Economia e Psicologia na Universidade de
Stanford. Descobriram o Efeito Dotação não ser universal. Não há aversão à
perda de nenhum lado em uma troca comercial rotineira. Os bens mantidos
“para troca”, ou seja, cuja finalidade é ser negociado por outros bens,
diferenciam-se de bens mantidos “para uso”, a fim de serem consumidos. Seu
tempo de lazer e o padrão de vida sustentado por sua renda também não são
destinados à venda ou troca.
Os bens negociados nos mercados são mais valiosos para algumas
pessoas do que para outras. A mágica do mercado não funciona para um bem
que os donos esperam usar. A diferença está na emoção do momento. O alto
preço que os vendedores determinam reflete a relutância em abrir mão de um
objeto que eles já possuem. A aversão à perda está incorporada às avaliações
automáticas do Sistema 1.
Vender bens que a pessoa usaria, normalmente, ativa regiões do
cérebro que estão associadas ao nojo e à dor. Comprar também ativa essas
áreas, mas somente quando os preços são percebidos como elevados demais –
quando você sente que um vendedor está pegando dinheiro que excede o
valor de troca. Imagens do cérebro indicam também que comprar a preços
especialmente baixos é um acontecimento prazeroso.
Ao contrário das previsões da teoria econômica convencional, o efeito
de aumento de preço – perdas relativamente ao preço de referência – é cerca
de duas vezes tão grande quando o efeito de ganhos.
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As ideias fundamentais da Teoria da Perspectiva são de que pontos de
referência existem e de que as perdas avultam como maiores do que os
ganhos correspondentes. Para um agente racional, o preço de compra é um
histórico irrelevante – o atual valor de mercado é tudo que importa. Não é
bem assim para Humanos, por exemplo, em um mercado imobiliário em baixa.
Proprietários com um ponto de referência elevado e que assim enfrentam
perdas mais elevadas estabelecem um preço mais elevado para sua moradia,
gastam um tempo maior tentando vender sua casa e acabam por receber mais
dinheiro.
A demonstração original de uma assimetria entre preços de venda e
preços de compra – ou entre vender e escolher – foi muito importante na
aceitação inicial das ideias de ponto de referência e aversão à perda.
Contudo, é bastante evidente que pontos de referência são lábeis, sobretudo
nas incomuns situações de laboratório, e que o Efeito de Dotação pode ser
eliminado com uma mudança do ponto de referência.
Nenhum Efeito Dotação é esperado quando os donos veem seus bens
como portadores para futuras permutas, uma atitude disseminada no
comércio rotineiro e nos mercados financeiros. Ele desaparece com a
experiência de negociar. Em um ambiente mercadológico em que negociar é a
norma, os vendedores não exibem a menor relutância em comerciar.
Manipulações sutis fazem o Efeito Dotação desaparecer. Os
consumidores exibem algum Efeito Dotação apenas se estiveram fisicamente
de posse do bem por algum tempo antes que a possibilidade de negociar fosse
mencionada. No entanto, economistas adeptos da teoria padrão criticam a
manipulação experimental que focaliza as variáveis que os economistas e
psicólogos comportamentais esperam que sejam importantes.
Os negociadores veteranos fazem a pergunta certa para calcular o custo
de oportunidade, ou seja, até que ponto querem ter alguma coisa em
comparação com outras coisas que poderiam ter em lugar dela. Essa é a
pergunta racional feita pelo Homo Economicus. Com esta pergunta não há
qualquer Efeito Dotação, porque a assimetria entre o prazer de ter e a dor de
abrir mão torna-se irrelevante.
Os pobres são outro grupo em que não se espera encontrar o Efeito
Dotação. Ser pobre, na Teoria da Perspectiva, é viver abaixo do próprio ponto
de referência. Pequenas quantias de dinheiro que recebem são percebidas
como redução de prejuízo, não como ganho.
Pessoas pobres pensam como negociantes, mas não são indiferentes às
diferenças entre ganhar alguma coisa e abrir mão de alguma coisa. O
problema delas é que todas as suas escolhas se dão entre perdas. Dinheiro
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gasto em um bem é a perda de outro bem que poderia ter sido adquirido em
lugar dele.
Todo mundo conhece alguém para quem gastar é algo doloroso, embora
a pessoa seja objetivamente bem de vida. Talvez haja também diferenças
culturais na atitude em relação ao dinheiro, e especialmente em relação ao
gasto de dinheiro com caprichos e luxos menores.

Nudge: O Empurrão para a Escolha Certa
O livro de autoria de um dos principais autores da Economia
Comportamental, Richard Thaler, e coautoria de Cass Sunstein, Nudge – O
Empurrão para a Escolha Certa (Rio de Janeiro, Elsevier, 2009), tem como
subtítulo atraente para leitores: “aprimore suas decisões sobre saúde, riqueza
e felicidade”. No entanto, isso pode sugerir que é mais um livro de autoajuda.
Longe disso, ele se caracteriza mais por ser uma introdução acessível a essa
linha de pensamento relativamente desconhecida entre economistas
brasileiros.
Em sua Parte I – Humanos e Econos, não se diferencia muito das demais
obras de Psicologia Econômica, tal como o livro Rápido e Devagar: Duas
Formas de Pensar, de autoria do psicólogo Daniel Kahneman (Prêmio Nobel de
Economia de 2002), já amplamente resenhado neste modesto blog. Escrevem
sobre os dois sistemas de pensamento (automático e reflexivo), vieses e erros
grosseiros, regras práticas, ancoragem, disponibilidade, representatividade,
otimismo e confiança excessiva, aversão à perda, viés do status quo,
enquadramento, resistência à tentação, escolhas desatentas, estratégias de
autocontrole, contabilidade mental, comportamento de manada, poder de
influência social, efeito holofote, mudança cultural, mudança política e
imprevisibilidade, cutucadas sociais, evocação, escolhas consistentes,
veredito misto do mercado. Enfim, contam histórias para ilustrar tudo aquilo
já relativamente conhecido por quem leu essa literatura.
A diferença notável é que Thaler é um economista, portanto,
denomina-se o que ele escreve de Economia Comportamental. Mas ele não se
apresenta nem como psicólogo econômico nem com economista
comportamental, mas sim como um arquiteto de escolhas!
Um arquiteto de escolhas tem a responsabilidade de organizar o
contexto no qual as pessoas tomam decisões. Os autores esboçam seis
princípios da boa arquitetura de escolhas. Eles oferecem um recurso
mnemônico para ajudar a memória dos leitores lembrar dos princípios:
EEEIOF.
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•

Escolhas com estruturas complexas

•

Entender mapeamentos

•

Esperar erros

•

Incentivos

•

Opções predefinidas

•

Fornecer feedback (retorno)

Não existe design neutro. Uma boa regra geral é partir do princípio de
“tudo importa”. Essa sacada pode ser tanto paralisante quanto emancipadora.
Um arquiteto de escolhas deve influenciar as pessoas tomarem boas decisões,
dando uma cutucada, uma orientação, ou seja, em inglês, nudge.
Os autores fazem parte do novo movimento do paternalismo libertário.
Desde logo, ressaltam que essas palavras estão carregadas de estereótipos da
cultura política popular captada por dogmáticos. No entanto, o aspecto
libertário de suas estratégias consiste na insistência clara de que, em geral, as
pessoas devem ser livres para fazer o que quiserem – ter a opção de sair de
arranjos indesejáveis se assim quiserem, ou seja, as pessoas devem ser livres
para escolher. Quando usam o adjetivo libertário para modificar o substantivo
paternalismo, querem dizer simplesmente algo que preserve a liberdade. Os
paternalistas libertários querem que as pessoas possam facilmente seguir seus
caminhos; não querem sobrecarregar aqueles que desejam exercer sua
liberdade de escolha.
O aspecto paternalista reside na afirmação de que é legítimo que os
arquitetos de escolhas tentem influenciar o comportamento das pessoas a fim
de tornar sua vida mais longa, saudável e melhor. Em outras palavras,
defendem esforços conscientes por parte de instituições do setor privado e
também do governo para orientar as escolhas das pessoas rumo a direções que
irão melhorar sua vida. Segundo entendem, uma política é “paternalista”
quanto tenta influenciar as escolhas feitas por uma pessoa de modo a
melhorar sua vida, segundo o próprio julgamento.
Utilizando algumas descobertas comprovadas da psicologia cognitiva e
das ciências sociais, mostram que, em muitos casos, os indivíduos não
escolhem o melhor para si, pelo contrário, fazem escolhas bastante ruins. Os
economistas comportamentais não concordam com a teoria econômica,
suposta de validez universal, que afirma que, em Economia de Livre Mercado,
todos os participantes, sejam indivíduos, sejam países, se beneficiam de seus
atos voluntários de intercâmbio econômico, caso contrário, não os
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executariam. Na realidade concreta, os Humanos, diferentemente da
abstração racionalista dos Econos, não teriam feito aquelas escolhas ruins se
tivessem prestado toda a atenção e se tivessem informações completas,
capacidades cognitivas ilimitadas e autocontrole pleno.
A abordagem que recomendam é considerada como paternalista porque
arquitetos de escolhas privados e públicos não estão simplesmente tentando
rastrear ou implementar as previsões de escolha das pessoas. Em vez disso,
estão, conscientemente, tentando guiar as pessoas em direções que irão
melhorar a vida delas. Estão dando uma cutucada ou orientação que altera o
comportamento das pessoas de maneira previsível sem proibir nenhuma opção
nem mudar significativamente seus incentivos econômicos.
As cutucadas não são ordens impostas de maneira totalitária. Embora
rompam com o pressuposto racionalista de que “cada qual sabe o que é
melhor para si” (ou “onde dói seu calo”), a intervenção orientadora deve ser
fácil (e sem custo) de evitar. O problema é que muitos economistas parecem,
ao menos implicitamente, comprometidos com a ideia de Homo Economicus,
ou seja, a noção de que cada um de nós pensa e escolhe infalivelmente bem
e, portanto, se encaixa no retrato canônico que a teoria econômica ortodoxa
apresenta dos seres humanos.
Se alguém ler os livros de Economia, aprenderá que o Homo Economicus
é suposto ser inteligentíssimo, com memória de tudo, além de possuir
tremenda força de vontade. No mundo real, nem nós nem as pessoas que
observamos são assim. Elas não são os imaginários Homo Economicus, são sim
os reais Homo Sapiens. Já os especuladores profissionais, conhecedores de
suas limitações, adotam regras práticas de decisões, tornando-se Homo
Pragmaticus!

Humanos, Econos e Cutucadas
A fonte básica de informações de Richard Thaler e Cass Sunstein, no
livro Nudge, é a ciência emergente das escolhas, constituída por pesquisas
realizadas por psicólogos cognitivos e cientistas sociais ao longo das últimas
quatro décadas. Somando-as às descobertas dos neurocientistas, configuraram
o que ficou conhecido como Neuroeconomia. Esta questiona a racionalidade
de muitos julgamentos e decisões tomadas pelas pessoas reais. Para serem
qualificadas como Econos (Homo Economicus), os Humanos (Homo Sapiens)
não precisam fazer previsões perfeitas, como fossem oniscientes, mas
precisam sim fazer previsões imparciais.
As previsões podem ser erradas, mas não podem estar
sistematicamente erradas em uma direção previsível. Ao contrário dos econos,
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os humanos erram de forma previsível. A “falácia do planejamento”, por
exemplo, é a tendência sistemática ao otimismo irrealista no que diz respeito
ao tempo necessário para concluir projetos.
Centenas de estudos confirmam que as previsões humanas são falhas e
parciais. O processo humano de tomada de decisões sofre, por exemplo, da
“parcialidade do status quo”, isto é, com a inércia. As pessoas têm uma forte
tendência a se deixar levar pelo status quo ou pela opção predefinida.
Não devemos nunca subestimar o poder da inércia. No entanto, esse
poder pode ser domado. Se acharem que uma política produz resultados
melhores, empresas privadas ou servidores públicos poderiam – e deveriam –
influenciar muito o resultado, simplesmente, escolhendo-a como opção
predefinida!
Os efeitos causados por opções predefinidas bem escolhidas são apenas
um exemplo do poder das cutucadas (nudge). De acordo com a definição de
Thaler e Sunstein (2009: 8/9), “uma cutucada é qualquer fato que altera
significativamente o comportamento dos humanos, apesar de ser ignorada
pelos econos. Os econos reagem sobretudo a incentivos. (...) não são
influenciados por fatores ‘irrelevantes’ como a ordem na qual as opções são
exibidas. Os humanos também reagem a incentivos, mas são igualmente
influenciados por cutucadas. Ao utilizar adequadamente tanto incentivos
quanto cutucadas, podemos aprimorar nossa capacidade de melhorar a vida
das pessoas, e ajudar a resolver muitos dos principais problemas da
sociedade. E podemos fazer isso insistindo, ao mesmo tempo, na liberdade de
escolha de todos”.
Muitas pessoas que são a favor da liberdade de escolha rejeitam
qualquer tipo de paternalismo. Elas querem que o governo deixe os cidadãos
escolherem sozinhos. O conselho político é o de dar às pessoas o maior
número possível de opções, e depois deixar que elas escolham o que mais
gostam sem intervenções ou orientações governamentais. O apelo dessa forma
de pensamento ortodoxa é oferecer uma solução simples para problemas
complexos, tipo “simplesmente maximize em número e variedade as opções –
e ponto final!
O ceticismo quanto ao paternalismo libertário se baseia em uma
suposição falsa e em duas concepções errôneas. A suposição falsa é a de que
quase todo mundo, quase o tempo todo, faz as melhores escolhas para si
mesmo ou que pelo menos essas escolhas são melhores do que as outra pessoa
faria.
De forma genérica, a qualidade das escolhas das pessoas é uma questão
empírica cuja resposta provavelmente varia de um campo para outro. As
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pessoas fazem boas escolhas nos contextos em que têm experiência, boas
informações e feedback rápido. Elas não se saem tão bem nos contextos em
que têm pouca experiência, poucas informações ou um feedback lento ou
raro. Enquanto as pessoas não estiverem fazendo escolhas perfeitas, algumas
mudanças na arquitetura de escolhas podem melhorar sua vida, segundo as
preferências delas mesmas, e não as de algum burocrata.
A primeira concepção equivocada é a de que é possível não influenciar
as escolhas das pessoas. Em muitas situações, alguma organização ou agente
precisa fazer uma escolha que irá afetar o comportamento de alguma outras
pessoas. Nessas situações, não há como evitar uma cutucada em alguma
direção e, sejam intencionais ou não, essas cutucadas irão afetar a escolha
das pessoas.
Algumas pessoas liberais-conservadoras aceitam esse argumento no que
diz respeito ao mercado privado, mas se opõem a esforços governamentais
para influenciar as escolhas a fim de melhorar a vida das pessoas. Elas temem
que o governo não seja competente ou coloque seus interesses políticos em
primeiro lugar ou ceda aos objetivos mesquinhos privatistas. Os autores
reconhecem esses riscos políticos, por isso, preferem orientações a comandos,
exigências ou proibições. Mas os governos precisam fornecer pontos de partida
de um tipo ou de outro. Regras que são editadas, inevitavelmente, afetam
algumas escolhas e resultados. Sob esse aspecto, a posição antiorientação de
escolhas não chega a lugar algum.
A segunda concepção errônea é a de que o paternalismo sempre
envolve coerção. Deve-se apresentar sugestões específicas mantendo a
abordagem geral, isto é, as escolhas devem permanecer irrestritas, assim os
riscos de planos ineptos ou até mesmo corruptos serão reduzidos. A liberdade
de escolha é a melhor salvaguarda contra uma arquitetura de escolhas ruim.

Contra Qualquer Redistribuição
Os críticos neoliberais se opõem a qualquer troca forçada. Eles
abominam a “política de Robin Hood”, ou seja, tomar parte de alguém muito
rico para dar a alguém muito pobre. Consequentemente, eles se opõem a
impostos progressivos. Bem, na verdade, eles se opõem à maioria dos
impostos...
Esses críticos desaprovam uma política que explicitamente beneficia
pessoas fracas, pobres, pouco instruídas ou pouco sofisticadas. Eles se opõem
a essas políticas não porque não têm simpatia por esses grupos
(“preguiçosos”), mas porque acham que qualquer ajuda deve vir,
voluntariamente, do setor privado e/ou de instituições de caridade.
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Acham que políticas governamentais são implementadas à custa de
outros grupos – compostos de pessoas fortes, ricas, instruídas e sofisticadas.
Supondo a priori “igualdade de oportunidades”, estas últimas teriam ser
esforçado mais para chegar por mérito e competência onde chegaram, saindo
todas do mesma linha de partida. Os conservadores não gostam de nenhuma
política governamental que tire recursos de alguns para ajudar outros. O nível
ótimo de redistribuição seria zero!
Evidentemente, os paternalistas libertários, no caso, Richard Thaler e
Cass Sunstein, no livro Nudge (publicado em 2009), não compartilham dessa
visão de que toda a redistribuição é ilegítima. Acreditam que uma boa
sociedade alterna entre a proteção dos desafortunados e o estímulo à
iniciativa privada e à autoajuda para “igualdade de resultados”, ou seja,
elevar a renda e, em simultâneo, a redistribuir.
As orientações (ou “cutucadas”), na realidade, ajudam quem precisa e,
ao mesmo tempo, impõem custos mínimos a quem não precisa. As campanhas
para elevar a Previdência Complementar, combater o fumo ou a obesidade,
por exemplo, não vão prejudicar os que já são investidores, não fumantes e
magros...
Alguns céticos podem se opor ao fato de algumas das propostas do
paternalismo libertário exigirem que alguns econos paguem algo (não muito)
por programas de que não precisam e que não os beneficiam. Mas se as
pessoas que precisam de ajuda já estão impondo custos à sociedade, por
exemplo, por necessidade de assistência médica, o compartilhamento por
parte dos econos do custo de ajuda para os humanos parece um pequeno
preço a ser pago.
É claro que alguns direitistas anti-redistribuição irão se opor a um
sistema de saúde que força o resto de nós a pagar para aqueles que precisam
de cuidados médicos. É verdade que os econos podem ter uma perda relativa
com políticas de auxílio aos humanos que eles exploram costumeiramente.
Se a felicidade de fulano depende, em parte, do fato de ele ser mais
rico do que sicrano, então qualquer coisa que ajude este “novo emergente” a
se erguer, socialmente, faz com que aquele “velho emergente” se sinta pior,
incomodado com a diminuição da disparidade social. Aqueles que se sentem
infelizes porque seus vizinhos mais pobres reduziram um pouco essa lacuna
contam com o entendimento dos paternalistas libertários, mas não com sua
empatia.
Na verdade, os neoliberais mais fervorosos estão mais preocupados com
liberdade e livre escolha do que com o bem-estar social. Por isso, preferem
escolhas obrigatórias a orientações. No máximo, gostariam de dar às pessoas
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as informações necessárias para fazer uma escolha abalizada e depois dizer a
elas para escolherem sozinhas: nada de orientar escolhas!
A escolha ativa obrigatória (ou fortemente incentivada), além da
realização de campanhas educativas, às vezes é o caminho certo. Mas a
escolha obrigatória nem sempre é a melhor opção. Quando as escolhas são
difíceis e as opções numerosas, a exigência que as pessoas escolhem sozinhas
pode não resultar nas melhores decisões.
Visto que as pessoas muitas vezes escolheriam não ter de escolher, é
difícil entender porque “os amantes da liberdade” devem forçar a escolha
apesar de as pessoas resistirem – livre e voluntariamente – a ela.
Quanto a campanhas informativas e educacionais, uma das principais
lições da psicologia de massa é que é impossível que esses programas sejam
“neutros”, a despeito do nível de escrúpulo dos planejadores para atingir esse
objetivo. Então, forçar as pessoas a escolherem nem sempre é a melhor
solução, e permanecer neutro nem sempre é possível.
Uma objeção geral ao paternalismo libertário e a certos tipos de
orientação de escolhas talvez seja seu caráter insidioso – são estratégias que
dão ao governo poder para manobrar as pessoas encaminhando-as na direção
de sua preferencia e, ao mesmo tempo, fornecem às autoridades excelentes
ferramentas para executar essa tarefa, tal como a publicidade subliminar. No
entanto, em sua forma mais simples o Princípio da Publicidade proíbe que o
governo selecione uma política que ele não seja capaz ou não esteja disposto
a defender publicamente junto a seus próprios cidadãos. Em outras palavras,
envolve constrangimento prático e respeito aos cidadãos eleitores.
O Princípio da Publicidade é uma boa diretriz para restringir e
implementar orientações de escolhas, tanto no setor público quanto no
privado. A mesma conclusão vale para as regras jurídicas predefinidas. Se
alterar tais regras, o governo não deverá fazer segredo do que está fazendo.
Em muitas situações, o governo não pode ser simplesmente neutro, mas
uma forma de neutralidade às vezes é viável e importante.

Finanças e Boa Sociedade
Robert Shiller, professor de Yale, antes de ganhar o Prêmio Nobel de
Economia de 2013 era mais conhecido pelo grande público por seu livro bestseller, Exuberância Irracional, que previu o colapso da bolha ponto.com no
mercado de ações apenas alguns meses antes que, de fato, o mercado ter
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despencado. Era conhecido por profissionais de Finanças pelo Case-Shiller
Index, uma medida pioneira de tendências do preço da habitação.
Mas o tema principal de sua destacada carreira – Shiller, antes de
ganhar o Nobel, foi classificado como o 67º. economista pesquisador mais
influente do mundo – tem sido a importância da inovação financeira para a
melhoria da qualidade de vida.
Em seu novo livro, Finanças e Boa Sociedade (2012), Shiller teme a
bolha das hipotecas e a crise do euro poderem distrair-nos no sentido de
obtermos um grande prêmio, isto é, atingir o potencial das finanças modernas
de gerenciamento de riscos, desde os desastres domésticos até o declínio dos
impérios. Nesta resenha, traduzido de publicação realizada por Peter Passell
pela Princeton University Press (Second Quarter 2012), cito trechos do
prefácio do livro, junto com a análise de Shiller da Psicologia Social face à
desigualdade de renda, e a sua proposta para administrá-la.
“Capitalismo financeiro é uma invenção, e o processo de inventá-lo mal
acabou. O sistema tem de ser cuidadosamente guiado para o futuro. Mais
importante, ele tem que ser expandido, democratizado e humanizado para
que possamos chegar a um momento em que as instituições financeiras sejam
ainda mais atraentes em seus impactos positivos. Isso significa dar às pessoas
a capacidade para participar do sistema financeiro de maneira igualitária,
com total acesso à informação e aos recursos humanos e eletrônicos para
fazer uso ativo e inteligente de suas oportunidades. Isto significa que todos
devem realmente se considerar como parte do capitalismo financeiro
moderno, e não apenas como vítimas dos atos agressivos e egoístas de um
estabelecimento financeiro cínico.
Isso vai significar a concepção de novas inovações financeiras que
levem em conta a teoria financeira mais atualizada (up-to-date), bem como
os frutos de pesquisa em Economia Comportamental e Finanças
Comportamentais que expõem as reais limitações humanas que inibem a
tomada de decisão racional. A criação e a implementação de novos
instrumentos financeiros serão a melhor tática para lidar com a desigualdade
econômica.
O assunto parece particularmente urgente quando muitos países ao
redor do mundo estão ainda lutando contra os efeitos da crise financeira
iniciada em 2007. Os esforços dos governos para reparar as falhas
responsáveis pela crise ainda não foram muito longe. Os “testes de estresse”
usados pelos governos para incentivar o otimismo a respeito das nossas
instituições financeiras são de rigor questionável.
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Manifestações públicas de protestos de rua tanto contra o governo
quanto contra o establishment financeiro foram notícias de primeira página,
em 2011, muito tempo depois Shiller ter já começado este livro. Os protestos,
aparentemente, tiveram inspiração nos da Primavera Árabe. Eles começaram
com o Movimento 15-M em Madrid, em seguida, com o Ocupe Wall Street, em
Nova York, juntamente com Occupy Boston, Occupy Los Angeles, Occupy
Londres, Occupy Melbourne, Occupy Roma e outras variantes. Os protestos
eleitorais de dezembro de 2011, na Rússia, refletiram a insatisfação paralelo
com a absurda situação de ricos oligarcas em suas áreas de negócios.
O tema mais constante em todos esses movimentos foi um apelo por
uma democracia melhor, lamentando a conspiração entre governos e suas
associadas instituições financeiras. Embora seus argumentos e sua retórica
não sejam sempre coerentes, os protestos representam uma benvinda
afirmação dos valores democráticos e da responsabilidade da cidadania.
Os movimentos não são necessariamente de esquerda. Mesmo aqueles
que se consideram o oposto ideológico do Occupy Wall Street, nos Estados
Unidos – o movimento de direita dos ativistas do Tea Party – também parecem
chateados com a concentração aparente de riqueza e poder em Nova York e
outros centros financeiros, enquanto “a classe média da América profunda faz
todo o trabalho”.
Parece haver consenso quase universal: os interesses da riqueza
financeira não devem usar sua influência sobre o governo para acumular mais
riqueza, como parece ter sido o caso nos eventos provocadores da crise e
mesmo após ela. Mas quanto ao ser feito em seguida, há muito menos acordo.
Muitas pessoas parecem estar com a ideia fixa de os responsáveis pela
crise financeira deverem ir para a cadeia. No final de 2011, Shiller deu uma
palestra, patrocinada pelo Conselho de Chicago sobre Assuntos Globais, para
uma plateia composta principalmente por empresários. Alguns na plateia,
furiosamente, lhe criticaram depois por ele não enfatizar as muitas acusações
de fraude levantadas contra as instituições financeiras, na esteira da crise.
Ficou surpreso ao ouvir tanta raiva dos membros da comunidade de negócios.
Dificilmente eles eram “manifestantes de rua” e provavelmente incluíam
republicanos, bem como democratas.
Ele foi igualmente surpreendido ao ver que o meu tema básico – a
necessidade de democratizar o financiamento, fazendo os mercados
financeiros funcionarem melhor para todos – não era visto como o mais
simpático entre suas preocupações. Sob o seu ponto de vista, a
democratização das finanças é a melhor maneira de promover a objetivos
mais profundos do Occupy Wall Street.
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Embora seja impossível ignorar a ilegalidade (ou a desregulação) ser
vista como uma das causas principais da quebra financeira, ao situar o
problema apenas nisso, deixamos de apreciar a imagem panorâmica. Nós
temos um sistema financeiro com mal funcionamento por causa de uma série
de fatores. Se não resolvermos as raízes mais profundas desses problemas com
uma melhoria do sistema, teremos perdido a oportunidade histórica de
corrigi-los.
Certamente quem tenha cometido fraude deve sofrer penalidades. Mas
é difícil culpar a crise sistêmica como um surto repentino de malevolência.
No seu relatório final de 2011, a Comissão de Inquérito da Crise Financeira dos
Estados Unidos descreveu o boom de crédito e/ou alavancagem financeira
como uma “loucura”. Mas, seja o que ele tenha sido, não era, em sua maior
parte, criminoso.
Apesar dos problemas nos negócios hipotecários e em instituições
financeiras “muito grandes para quebrar” – alguns executivos baseados
simplesmente em excesso de entusiasmo e ingenuidade, outros com esforços
irrestritos para manipular e para fraudar – Shiller nunca sentiu esses
problemas constituírem uma acusação grave sobre todo o sistema financeiro.
Imperfeito como é o sistema, ele ainda se pega admirando-o mais por o que
faz, e imaginando o quanto mais impressionante poderia ser no futuro.
Os críticos pensam a preparação os estudantes para carreiras em
Finanças apenas exacerbar uma tendência de maior penúria econômica para
muitos clientes. Certamente algumas pessoas, quando trabalham em Finanças
e áreas afins, colhem grandes recompensas materiais por seus esforços,
enquanto outros profissionais ganham muito menos. A sociedade moderna
possui, de fato, uma tendência de alcançar níveis ainda mais elevados de
desigualdade econômica. E essa tendência foi acelerada por premiar
especialmente bem alguns daqueles trabalhadores na área de Finanças,
enquanto a classe média e os pobres perdiam terreno. Os resgates do governo
para a manutenção dos bem-estar dos banqueiros redobraram as
preocupações do público a respeito da desigualdade social.
Mas o financiamento não deve ser visto como inerentemente elitista ou
como um motor de injustiça econômica. Finanças, apesar de suas falhas e
excessos, é uma força com potencial para ajudar a criar um ambiente de uma
sociedade mais próspera e mais justa. Finanças tem sido fundamental para o
aumento da prosperidade de economias de mercado na era moderna. Com
efeito, este aumento seria inimaginável sem elas.
Apesar das manchetes incriminatórias de banqueiros e financistas como
autores de auto engrandecimento, da quebra econômica e de sofrimento
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social, as Finanças continuam a ser uma instituição social essencial. Ela é
necessária para a gestão das atividades de tomada de risco que permitem a
sociedade transformar impulsos criativos em produtos e serviços vitais,
variando desde protocolos cirúrgicos aperfeiçoados até tecnologias avançadas
de manufatura, passando por sistemas de Previdência Social e Complementar
eficientes.
Parece paradoxal o próprio sistema financeiro, facilitador de algumas
das nossas maiores conquistas, também ter criado tal desastre social. No
entanto, a melhor maneira para a sociedade proceder não é conter a inovação
financeira, mas sim liberá-la!
Quando Adam Smith escreveu A Riqueza das Nações, em 1776, a
questão econômica do dia para a imprensa dizia respeito à tarifa sobre as
importações. Os interesses privados pressionaram os governos a colocar os
seus interesses à frente do interesse público e definindo essas tarifas em um
nível tão alto que tornava impossível para fabricantes estrangeiros de
produtos de baixo custo competirem no mercado doméstico. Mas Adam Smith
e outros economistas que o seguiram foram bem-sucedidos no esclarecimento
da importância do comércio internacional para a riqueza generalizada das
nações. Desde Smith, lobistas defensores de interesses particulares têm
encontrado muito mais dificuldade para elevar tarifas. O comércio é
substancialmente livre hoje – uma instituição vital na criação do notável
crescimento e prosperidade generalizada vista desde as revoluções políticas e
industriais do século XVIII.
Neste momento de grave crise financeira, o ponto de discórdia não é
comércio, mas sim as finanças. A hostilidade do público, gerada pela crise,
pode ter um efeito infeliz, inibindo o progresso financeiro. Paradoxalmente,
melhores instrumentos financeiros, e não menos atividades financeiras, é o
necessário para reduzir a probabilidade de crises futuras. Há um alto nível de
raiva pública face à injustiça percebida da quantidade de dinheiro recebida
por certas pessoas com Finanças, e essa raiva inibe a inovação: tudo de novo é
visto com desconfiança. O clima político pode muito bem sufocar a inovação e
impedir o capitalismo financeiro vá progredindo de forma que possa
beneficiar a todos.
Inovação financeira socialmente produtiva poderia estar se movendo
para frente, rapidamente, dada a revolução da tecnologia de informações e
da diversidade de instituições econômicas competindo no mercado mundial.
Nas próximas décadas, poderá ser ver um rápido desenvolvimento na
amplitude dos contratos financeiros, com extensões dos âmbitos dos mercados
com o objetivo de salvaguardar nossos ativos econômicos fundamentais.
Inovações poderão incluir a implementação de novas e melhores salvaguardas
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contra a depressão econômica, incluindo os contratos de seguro que permitem
que as pessoas se aventurem mais em suas vidas sem medo de catástrofe
econômica. Também se poderá ver medidas de redução da praga crescente da
desigualdade econômica.

Consumo Posicional ou Conspícuo
A tendência de famílias ricas para irritar outros por passarem por
extravagantes e perdulárias é muitas vezes uma fonte de ressentimento
público. Consumir de maneira conspícua alimenta seus egos. Imagina-se que
esse símbolo de disponibilidade de riqueza também pode ajudar os ricos a
transmitirem status social para a próxima geração, assegurando aos seus filhos
um avanço na hierarquia social.
Esta tendência para o consumo de luxo tem sido tratada durante
séculos (todos os caminhos levam de volta à Grécia e à Roma antigas) por
meio de “Leis Anti Suntuárias”. Estas leis proíbem formas específicas de
consumo exagerado. Por exemplo, no século 7 aC na Grécia, as mulheres eram
proibidas pelo código Locrian de usar roupas extravagantes ou joias, a menos
elas fossem prostitutas. Da mesma forma, adotou-se impostos especiais sobre
os itens de consumo conspícuo.
Leis e impostos suntuários, no entanto, nem sempre são eficazes na
prevenção de gastos que atraem o ressentimento dos outros. Um observador
do século 18 bem avaliou essas leis: “elas são nulas, porque luxo diferencia
objetos que as leis não puderam prever, e não poderão prever”.
Os
detalhamentos das leis eram comumente ridicularizados, e em tempos
modernos vezes elas são acusadas de serem inconsistentes com as liberdades
individuais. Elas, no entanto, reaparecem, novamente e novamente, por
milhares de anos, refletindo a persistência do desgosto público com a
extravagância dos ricos.
Há uma teoria econômica justificadora de algo semelhante às leis ou
aos impostos contra consumo suntuário. Essa teoria foi descrita pela Thorstein
Veblen em seu livro publicado em 1899, A Teoria da Classe Ociosa, e a parte
econômica dela foi ampliada por George Alkerlof e outros.
Muitas pessoas gastam grandes somas em consumo de coisas que elas
realmente não gostam simplesmente para sinalizar seu status – uma prática
chamada de “consumo posicional”, porque seu valor para o consumidor
depende de como ele estabelece sua posição em relação aos outros. Como
argumentado convincentemente pelo psicólogo social Leon Festinger, em seu
livro publicado em 1954, Teoria dos Processos de Comparação Social, pessoas
instintivamente se comparam umas com as outras, e se deleitam quando estão
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saindo-se melhor. Elas tendem a se comparar com pessoas próximas a si
mesma, também tentando conseguir as coisas semelhantes, e desrespeitam
aquelas a fazer muito melhor ou muito pior, ou com medidas muito diferentes
de sucesso na vida.
As comparações são em grande parte subconscientes. Como tais
comparações são geralmente desaprovadas, muitas pessoas negam a si
mesmas, bem como para as outras, de estarem as fazendo.
Outra teoria de Festinger , a respeito da dissonância cognitiva, explica
as pessoas muitas vezes conseguirem convencer-se de desfrutarem dos bens
de consumo posicionais porque os itens consumidos são intrinsecamente bons.
Elas experimentam uma sensação de prazer como se o gozo fosse intrínseco
em vez de posicional. Isso não quer dizer que as pessoas não podem fazer
juízos de valor subjetivos, independentemente de considerações de status
social, tais considerações impõem um viés capaz de afetar seus julgamentos,
muitas vezes inconscientemente.
Esta teoria sempre foi controversa, e até repugnante, para quem não
gosta de ser acusado de ter baixos motivos morais, mesmo quando os
acusadores reconheçam também o seu lado bom. Deveríamos não
superestimar a Teoria de Comparações Sociais, criticando pessoas também
com aspectos altruístas e comunitários. Mas a teoria está agora bem
estabelecida. Um estudo de 2007 identificou uma região do cérebro (estriado
ventral) estimulado fortemente após receber uma recompensa caso os outros
nas proximidades não são vistos recebendo a mesma recompensa. Existe,
portanto, uma base física para a Teoria da Comparação Social.
Uma versão moderna da lei anti-suntuária é o imposto sobre o consumo
progressivo – um imposto com base sobre o montante a pessoa consome mais
em relação ao valor ganho, com taxas mais elevadas em maiores níveis de
consumo. Tal imposto foi proposto no Senado dos EUA em 1995. A adição de
um imposto sobre o consumo progressivo é apresentada como a adição de um
imposto anti-suntuosidade, mas pode ser amplamente aplicado a todo o
consumo, não só o consumo de itens particulares. Recentemente, o
economista de Cornell, Robert Frank, defendeu a substituição do imposto de
renda por esse imposto para ajudar a reduzir as tensões criadas pelo consumo
posicional.
Mudar de um imposto de renda progressivo a um imposto sobre o
consumo da mesma forma progressiva pode ser uma boa ideia, pois tal
abordagem não penaliza ninguém por receber uma grande renda. Seria
simplesmente desencorajar o gasto excessivo a partir dessa renda, podendo
então encorajar a poupança, a filantropia ou ambos.
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No entanto, um imposto sobre o consumo progressivo seria difícil de
implementar, inclusive pelo direito de tomar crédito direto ao consumidor.
Além disso, nesse processo, seria difícil justificar efetivamente reduzir os
impostos sobre as pessoas de renda mais alta. Geralmente, elas consomem
uma parcela menor de suas rendas. E seria ser difícil de gerir o cálculo de
retenção na fonte sobre renda, porque a responsabilidade fiscal dependeria
de um desconhecido consumo futuro.
Nem um imposto anti-suntuosidade nem um imposto sobre consumo
progressivo constituem uma solução fácil e óbvia para o problema dos efeitos
colaterais provocados pelo ressentimento induzido pelo consumo posicional.
Precisamos manter essas ideias em mente, no entanto, como espécie de
forragem para a inovação financeira nas Finanças Públicas, possivelmente, de
alguma forma alterada, ou através da confiança no futuro propiciada pelos
avanços na tecnologia da informação.
Quer ou não os ricos realmente sintam qualquer sentido de conexão
com os outros habitantes em seu país, seus compatriotas em geral acreditam
eles deverem sentir certo nacionalismo e/ou solidariedade social. Deixar suas
propriedades para seus próprios filhos parece ser gesto egoísta,
especialmente quando seus filhos não parecem particularmente merecedores,
pelo menos aos olhos dos outros.
Assim, a cobrança de Impostos sobre a Propriedade é uma das mais
eficazes maneiras de restaurar um senso de justiça na sociedade. Assim, em
muitos países, há um Imposto sobre a Fortuna incidindo pesadamente no
momento da morte.
Se os Impostos sobre a Propriedade Territorial Urbana e/ou Rural
fossem perseguidos de forma agressiva, eles ajudariam muito no sentido de
reduzir a desigualdade econômica. Mas ainda há um problema: muitas vezes,
a mais importante razão para as pessoas tentarem fazer tudo para acumular
mais dinheiro é para passá-lo para seus filhos.
Assim, os impostos imobiliários podem parecer extremamente onerosos
para aqueles a serem tributados. No final de 2010, quando uma lei abolindo o
imposto federal sobre a propriedade nos Estados Unidos foi definida, embora
com prazo para expirar, elevando a alíquota máxima do zero para 55%, lemos
histórias nos meios de comunicação de idosos com problemas de saúde
pedindo seus médicos para cortar a continuação do tratamento para eles
morrerem antes do fim do ano e deixar a herança sem a incidência do futuro
imposto.
Algumas pessoas passam suas vidas tentando propiciar a seus
descendentes certo bem-estar – um objetivo muito distante do mal. Mas aqui
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temos um conflito essencial, transmitir uma grande riqueza para a próxima
geração pode criar ressentimento social.
Não há maneira de eliminar este conflito essencial, e por isso a melhor
solução parece ser a de compromisso, definindo os impostos imobiliários em
algum nível intermediário de modo a nem confiscar a riqueza, devido à
morte, nem permitir ser transmitida de maneira intacta.
Na verdade, a maioria das pessoas pensam sobre a questão desta
maneira. A maioria acredita a sociedade dever ceder um pouco para o desejo
natural de tornar os filhos ricos, mas deve limitar o exercício desse desejo.
Uma pesquisa de 1990, realizada por Maxim Boycko , Vladimir Korobov e
Shiller, descobriiu as pessoas, tanto nos Estados Unidos, quanto na União
Soviética, com duas muito diferentes tradições econômicas, pensarem da
mesma maneira: o imposto deve levar cerca de um terço de um imóvel doado.
Podemos considerar trágico as histórias de pessoas terem de vender a
fazenda da família apenas para pagar o imposto de propriedade, derrubando,
assim, o modo de vida tradicional de uma família, possivelmente, para todas
as gerações vindouras. Mas também temos de considerar o ressentimento
causada por descendentes portadores de tal riqueza indefinidamente.
Na verdade, a forma de imposto imobiliário preferido pela maioria das
pessoas permite o rico transmitir para seus filhos um rancho ou uma fazenda
da família. Neste caso, os pais são incentivados a não transferir apenas
riqueza, mas um conjunto de responsabilidades e trabalho significativo para
os seus filhos.
Para a transferência de responsabilidades e trabalho não se necessita
de uma transferência maciça de riqueza. Pode-se pagar o imposto de
propriedade ao tomar um empréstimo hipotecário sobre a fazenda – e pagá-lo
ao longo do tempo. Finanças oferecem muitas opções, e se o estilo de vida
ligado à pecuária é importante para uma família, ela provavelmente poderia
encontrar uma estratégia financeira para permitir ela continuar proprietária.
Além de impostos imobiliários, uma das mais importantes armas da
sociedade contra a desigualdade econômica é o imposto de renda progressivo.
Ele cobra maiores alíquotas sobre os níveis mais altos de renda. Então, a
receita é levantada desproporcionalmente incidida sobre pessoas alta renda –
e grande parte do benefício da arrecadação é compartilhada com os pobres.
Além disso, o governo gasta com muitas coisas, por exemplo, educação e
outros “bens públicos” como a defesa nacional, compartilhados entre todas as
pessoas.
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Ao longo dos anos, os sistemas de imposto de renda se tornaram mais
sofisticados na gestão de desigualdade. Por exemplo, os sistemas fiscais nos
Estados Unidos e em outros países oferecem rendimentos auferidos por
créditos fiscais. De fato, servem como um imposto negativo sobre os salários
dos trabalhadores de baixa renda.
Mas, estranhamente, o imposto de renda nunca tem sido
expressamente concebido com o objetivo de gestão desigualdade. Assim, o
sistema de trata a desigualdade econômica a esmo, apenas como um
subproduto de suas metas. Por isso, Shiller propôs os impostos serem
indexados ao compensar a desigualdade antes dos impostos. Sob indexação da
desigualdade, o governo não iria legislar taxas fixas para cada faixa de
imposto de renda, mas, ao invés, fixar antecipadamente uma fórmula para
amarrar as taxas de imposto com medidas estatísticas de desigualdade antes
dos impostos. Se a desigualdade de renda estarem agravando-se, o sistema
fiscal automaticamente tornar-se-ia mais progressivo.

Parte IV ECONOMIA DA
FELICIDADE
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O Milionário Mora ao Lado
O livro O Milionário Mora ao Lado: os surpreendentes segredos dos
ricaços americanos (São Paulo, Manole, 1999, 300 páginas) é autoria de
Thomas J. Stanley e William D. Danko. The Millionaire Next Door teve sua
primeira edição publicada em 1996, nos Estados Unidos. É o resultado de vinte
anos de pesquisas sobre os hábitos, o modo de vida, a trajetória dos ricos
norte-americanos. Stanley e Danko buscaram traçar diagnóstico realista,
desmitificando o que faz determinada pessoa ser bem-sucedida
financeiramente.
Pela precisão da pesquisa, é possível rever alguns conceitos que
normalmente dão idéia equivocada sobre o acúmulo de riqueza. Os autores
mostram, por exemplo, que, ao contrário do que se imagina, as pessoas que
ostentam bens e modo de vida extravagante não são os realmente ricos.
Aquele vizinho que anda no carrão importado, viaja com a família para
o exterior todos os anos, compra jóias caras para dar de presente, pode ser
menos rico, do ponto de vista da verdadeira riqueza, do que o outro que anda
em carro semi-novo, viaja para dentro do país e ocasionalmente para o
exterior, e dá presentes mais modestos. O milionário tradicional, ao contrário
do novo-rico, não ostenta padrão elevado de consumo, mas sim busca sempre
fazer investimentos. Ostentação nunca significa verdadeira riqueza
patrimonial.
Grande parte dos milionários dos Estados Unidos acumulou fortuna
levando vida frugal. Essa é apenas uma das informações reveladoras feitas em
O Milionário Mora Ao Lado Este livro é resultado de pesquisa sobre como os
milionários norte-americanos conseguiram juntar o tão mitificado patrimônio
líquido de um milhão de dólares, desconsiderando o valor de sua residência. A
obra mostra quem são eles, quais as suas ocupações, onde fazem compras,
como fazem investimentos, como ficaram ricos, quais os setores de maior
perspectiva para obter-se lucros, etc.
Os autores prepararam questionário com centenas de perguntas e
traçaram o perfil dos milionários e também daqueles que apesar de ganhar
muito não conseguem acumular riquezas. Eles construíram sólida base
estatística sobre estes indivíduos. A maioria não herdou suas fortunas, de
fato, 80% construiu sua própria riqueza. Sem ser livro de auto-ajuda, oferece
ensinamento sobre como esses milionários compram seus carros ou como a
herança que deixam para seus filhos pode colocá-los em grandes problemas
em vez de ajudá-los.
Então quem são os caras que “parecem” milionários, que compram
todos aqueles artigos de luxo? A maioria são pessoas que ganham bem, tem
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altos cargos com altos salários ou exercem profissões de alta renda, mas
gastam praticamente tudo o que ganham pra manter sua aparência e seu
elevado status social. Alguém que ganha muito dinheiro e gasta quase tudo
não está ficando rico: está apenas vivendo de maneira luxuosa. Porém, se um
dia a fonte do dinheiro "secar", essa pessoa terá sérios problemas.
Geralmente, os milionários se fizeram por si mesmos, normalmente tem
estilo de vida simples e despojado, sem esbanjamentos ou consumos
exagerados. Em outras palavras, essas pessoas não aparentam ter nem a
décima parte da riqueza que realmente tem. O segredo de sua fortuna é
comprar somente o necessário, com racionalidade, não tendo vergonha ou
preguiça para pesquisar e pechinchar. Por isso, a compra à vista é a mais
indicada: aumentar o poder de barganha e evitar os juros.
A disciplina para investir, rotineiramente, é fundamental. Capitalizar
sempre os dividendos e não os gastar em gastos supérfluos ou ostentatórios.
Não adianta economizar, comprar bem, se a pessoa aplica mal seu dinheiro.
Conhecer as aplicações e os negócios, agir com cautela e investigar bem cada
opção é necessário.
Os milionários estudados pelos autores, normalmente moram em casas
boas, mas modestas. Andam em bons carros usados, pois compram carros
semi-novos dos novos-ricos. Estes os revendem pouco tempo depois de
comprá-los, suportando toda a perda patrimonial inicial. Eles, muitas vezes,
não deixam nem seus filhos saberem que são ricos a fim de não prejudicar os
ensinamentos que pretendem lhes passar.
O critério utilizado para medir a riqueza de alguém leva em conta não
somente suas posses, mas sua despesa. Dessa forma, alguém que tem
patrimônio de 2 milhões de reais e despesa mensal de 15 mil reais é mais rico
que alguém que possui 3 milhões de reais e tem despesa mensal de 30 mil
reais. Caso ambos não ganhem mais renda no futuro, por exemplo, devido ao
fim precoce de carreira profissional, a fortuna do segundo acabará antes,
apesar de possuir mais no presente.
Aqueles que ganham bem, mas gastam tudo que ganham, são chamados
pelos autores de “pobres endinheirados”. Andam com os melhores carros,
usam as melhores roupas e jóias, moram nas melhores casas nos bairros mais
caros, viajam para os lugares mais badalados. Aos olhos do homem simples,
eles parecem ser os ricos, mas na verdade tem somente fachada de rico. Caso
percam sua renda, logo estarão na miséria, pois não possuem reservas e
investimentos, somente padrão de vida elevado e dívidas.
Muitos artistas e esportistas famosos se incluem nessa classificação,
pois ganham milhões, mas são grandes esbanjadores. Quando o sucesso
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acabar, ficarão na miséria. O mesmo acontece com muitos ganhadores da
loteria. Muitos não enriquecem por quererem viver de aparências.
Portanto, em vez de conduzir a pesquisa sobre os hábitos de consumo
dos milionários nos Estados Unidos em bairros de classe alta, agências de
carros de luxo, lojas de roupas caras de griffe, artigos de luxo, etc., os
autores deste livro constataram algo estranho: as pessoas que compram esses
artigos de luxo, ternos caros, carrões e mansões não são ricas. Elas vivem
bem, mas tem pouquíssima fortuna acumulada.
Então, onde descobriram os verdadeiros ricos? Nos bairros de gente
classe média. Este é o perfil da grande maioria dos milionários
estadunidenses. Eles moram em casas modestas; dirigem carros usados; usam
roupas comuns; jamais pagariam 500 dólares em algum relógio; preferem
cerveja boa e barata a vinho caro.
Na verdade, talvez o seu vizinho seja um milionário e você não saiba,
daí o título do livro. Eles não ostentam seus bens, apesar de serem
milionários.
Modus Vivendi do Milionário Norte-Americano:
-

O milionário típico tem patrimônio líquido médio de US$ 1,6 milhão e
vive com renda anual equivalente a menos de 7% da riqueza que possui.

-

Média de idade: 57 anos; 1/5 deles estão aposentados; 2/3 dos que
estão trabalhando são donos do próprio negócio.

-

Seus negócios são, geralmente, rotulados de “comuns” ou “tediosos”.

-

Acumulam o suficiente para poderem viver 10 anos ou mais sem
trabalhar.

-

80% deles nunca receberam nenhuma herança.

-

Têm 6,5 vezes a renda dos vizinhos em bairros de classe média, onde,
normalmente, vivem.

-

Moram em casas que valem, em média, US$ 320 mil; não compram casa
cuja hipoteca seja mais que o dobro da renda familiar anual bruta.

-

Metade das esposas dos milionários não trabalha fora; a maioria delas
controla o orçamento doméstico, sabendo, exatamente, quanto a
família gasta por ano em alimentação, roupas e moradia.

-

Apenas um em cada cinco deles não se formou em universidade.
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-

Gastam altas quantias na educação dos filhos que, em geral, são
independentes.

-

Anualmente, investem cerca de 20% da renda bruta.

-

Têm 20% da riqueza total investida em ações; tomam suas próprias
decisões sobre onde aplicar o dinheiro.

Frugalidade Sóbria X Consumismo Ostentação
Qual é o estilo de vida do milionário norte-americano tradicional, selfmade-man?
•

Ele não troca de carro há pelo menos quatro anos. A última vez que fez
isso, desembolsou 24 800 dólares e comprou uma caminhonete Ford.

•

O seu terno não é Armani nem de nenhuma grife conhecida. Não custou
mais do que 400 dólares.

•

Nada de gastar 2 000 dólares - ou mais – em relógio Rolex, em Cartier
ou em alguma outra preciosidade. O relógio do milionário americano de
verdade não custa mais do que 235 dólares.

•

Ele é, tipicamente, um pequeno empreendedor. Pode ser o dono de
uma lanchonete, de uma frota de ambulâncias ou de um serviço de
dedetização, um negociante de moedas e selos, um dono de
estacionamento para camping...

•

Sua renda familiar anual é de 247 000 dólares, em média. Está bem
longe de milhões por ano.

•

Ele mora na mesma casa há cerca de 20 anos. Ela fica num bairro de
classe média e vale, em média, 320 000 dólares.

Os verdadeiros milionários norte-americanos e, provavelmente, os
brasileiros não se parecem em absolutamente nada com quem a mídia
apresenta como milionários. Na realidade, as “celebridades” vistas em
destaque são novos-ricos com estilo de vida de consumo perdulário.
Eles não se vestem como milionários, não viajam como milionários, não
agem como milionários do lugar-comum. Eles não ostentam riqueza, não
gastam fortunas. Eles não frequentam resorts exclusivos no exterior, não
viajam de primeira classe, não se movimentam regularmente de helicóptero.
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Há muita gente rica com renda acima de um milhão de dólares
mensais, cujas vidas correspondem perfeitamente ao modelo convencional –
astros do entretenimento, barões da indústria ou finanças, executivos
turbinados das megacorporações internacionais. Mas trata-se, apenas, de uma
pequena minoria, altamente visível e estatisticamente irrelevante.
A imensa maioria, na média, se encaixa no perfil apresentado
anteriormente - e que resultou de uma pesquisa realizada, durante 20 anos,
com 11 000 milionários nos Estados Unidos, pelos americanos Thomas Stanley
e William Danko. As conclusões aparecem em seu livro The Millionaire Next
Door - The Surprising Secrets of America's Wealthy (O Milionário Mora ao Lado
– Os Surpreendentes Segredos dos Americanos Ricos. São Paulo: Manole,
1999). Stanley e Danko são especialistas em marketing e estudam os
chamados afluentes desde 1973.
Thomas J. Stanley e William D. Danko passaram 20 anos pesquisando
quem são os verdadeiros milionários americanos e como eles se tornaram tão
afortunados. Mas a maior parte da pesquisa foi feita entre maio de 1995 e
janeiro de 1996. O trabalho foi feito por meio de entrevistas pessoais e em
grupo com mais de 500 milionários e de pesquisas com mais de 11000 pessoas
de alta renda ou com alto patrimônio líquido. Cada uma respondeu 249
questões sobre os mais diversos tópicos ligados a dinheiro.
Eles questionaram desde a sua forma de planejar o orçamento
doméstico e de comprar um carro até os seus maiores medos e preocupações
quando se fala em dinheiro. Os endinheirados ainda tiveram que responder
qual foi o máximo que eles já gastaram num relógio, num par de sapatos, num
terno, nas férias etc. Um detalhe importante: eles receberam entre 100 e 250
dólares pelas suas entrevistas. Além dos endinheirados, os autores americanos
entrevistaram diversos consultores financeiros e contadores sobre os hábitos
dos seus clientes.
Quais foram as principais conclusões? Tornar-se um milionário exige
disciplina, sacrifício e trabalho duro. Seu desejo por independência financeira
tem de ser maior em relação à vontade de gastar todo o dinheiro com aquilo
possível de adquirir: momentos de prazer até findar o processo de habituação.
Estoque de riqueza não é igual a fluxo de alta renda mensal. Se você
ganha bem a cada ano, mas gasta tudo, você não está enriquecendo. Riqueza
é acumulado, não o gastado. Para acumular, há necessidade de muita
disciplina e determinação.
Os ricos, revela a pesquisa, são poupadores e investidores, e não
consumidores compulsivos. Não são herdeiros: 80% dos milionários americanos
fizeram a sua fortuna sozinhos, em uma única geração.
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A arte de acumular riqueza corresponde a um estilo de vida frugal. Ser
milionário não tem nada a ver, igualmente, com gastar excessivamente para
viver bem. Significa, em vez disso:
1.

poder parar de trabalhar amanhã e, sem ganhar mais nada, manter seu
estilo de vida atual por muitos anos;

2.

é ter dinheiro para pagar a escola e a universidade dos filhos;

3.

não é viajar três vezes ao ano para o exterior de primeira classe, mas
sim ter independência financeira e não dever nada a ninguém, nem
mesmo à herança dos pais;

4.

é ser, consciente e prioritariamente, investidor frugal e não consumidor
voraz;

5.

é ter patrimônio líquido e não casa suntuária imobilizada sem renda e/
ou liquidez.

O livro, em suma, mostra os ricos americanos terem valores diferentes
em relação ao imaginário social.
Os autores definem riqueza de uma forma diferente da maioria dos
dicionários. Muitas pessoas parecem ser ricas, por seu nível de consumo,
estilo de vida e rendimentos altos, porém não têm reserva financeira
nenhuma. Portanto, não podem ser realmente consideradas ricas, sustentam
Stanley e Danko.
Os milionários descritos no livro, ao contrário, sentem muito mais
prazer em ter uma reserva financeira substancial. Esta lhes garante
independência e tranquilidade financeira em vez de um padrão de vida
cinematográfico, em termos de moradia, carro, ou posse de bens caros.
Padrão de consumo implacável de hoje, talvez não exista amanhã. Pode
ser súbita e drasticamente reduzido a qualquer queda nos altos rendimentos
exigente para ser mantido. Por exemplo, o breve final de carreira de um
atleta de sucesso ou de uma modelo ou atriz belíssima. Se não acumularam
para a vida inativa, o padrão de vida despenca com o avançar da idade.

Independência Financeira
Quanto dinheiro, exatamente, é preciso para ter independência
financeira? Afinal de contas, quem é considerado milionário para os autores
do livro?
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Milionário é quem tem um patrimônio líquido de 1 milhão de dólares,
ou mais, sem considerar a residência principal imobilizada. Vendendo-a, terá
6 meses para recomprar outra, senão o imposto de renda cobra boa parte do
ganho de capital. Por isso, a classe de alta renda investidora em moradia de
luxo em condomínio, cuja vizinhança impõe, psicologicamente, elevado
padrão de consumo exibicionista de luxo, para si e sua família, é o caminho
para “se achar milionário, ilusoriamente”.
Com base nessa definição, somente 3,5% dos americanos podem ser
considerados milionários. Entre esses, 95% têm patrimônio líquido entre 1
milhão e 10 milhões de dólares, ou seja, gente com patrimônio líquido maior
do que isso é a minoria da minoria.
O passo seguinte é qualificar melhor a definição dada acima. Sim,
porque todo mundo precisa ter no mínimo 1 milhão de dólares para ser
considerado milionário, mas nem todo mundo possuidor de 1 milhão de
dólares pode ser considerado um milionário.
Segundo os autores Thomas Stanley e William Danko do livro The
Millionaire Next Door - The Surprising Secrets of America's Wealthy (O
Milionário Mora ao Lado – Os Surpreendentes Segredos dos Americanos Ricos.
São Paulo: Manole, 1999), o que define mais precisamente se uma pessoa é
milionária é o tamanho do seu patrimônio líquido de acordo com sua renda e
sua idade atuais. Obviamente, quanto maior o tempo de investimento em
renda fixa, mais os juros compostos propiciarão acumulação de riqueza
financeira de juros sobre juros. Em outras palavras, o envelhecimento
corresponde a enriquecimento dos investidores.
Trata-se de uma definição de quem é ou não um bom construtor de
riqueza. Entende-se por patrimônio líquido o total acumulado de todas as suas
propriedades (ativos imobiliários exceto a casa ou o apartamento de moradia,
além de coleções) ou investimentos em ativos financeiros, menos as suas
dívidas.
Quanto maior for a sua renda, maior deve ser o seu patrimônio líquido.
Logo, quanto maior for a sua idade, pois você está há mais tempo ganhando
dinheiro e acumulando parcela de sua renda de maneira conscientemente
planejada – e não de eventual sobra de renda em relação ao consumo
colocado em primeiro lugar.
É comum pessoas de alta renda terem um estilo de vida consumista
muito caro. Só conseguem economizar muito pouco, ou nada. Seu patrimônio,
em consequência, está muito aquém do que deveria estar, se levar em conta
todo o dinheiro recebido mensalmente.
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Uma pessoa mais jovem e com um patrimônio inferior ao de uma
pessoa mais velha pode, dependendo de quanto ganha e do que já acumulou,
ser potencialmente mais rica em comparação. Terá mais tempo disponível
para acumular mais.
REGRA SIMPLES PARA CÁLCULO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ESPERADO POR FAIXA
DE IDADE:
“Multiplique sua idade por sua renda familiar anual realizada, antes dos
impostos e encargos, provinda de todas as fontes, exceto herança. Divida por
dez.”
Fórmula para Cálculo de Quanto é Necessário para Manter Padrão de Vida na Aposentadoria
Idade
Salário
Salário
Divisão
Investidores
Saques Mensais
(anos)
Mensal
Anual
por 10
Prodígios
20 anos 0,5% a.m.
a
b
c
d = a . c / 10
dx 2
g
25
R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 R$ 30.000,00 R$ 60.000,00 R$
430,00
35
R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 R$ 210.000,00 R$ 420.000,00 R$
3.000,00
45
R$10.000,00 R$120.000,00 R$ 540.000,00 R$ 1.080.000,00 R$
7.737,00
55
R$15.000,00 R$180.000,00 R$ 990.000,00 R$ 1.980.000,00 R$
14.185,00
65
R$25.000,00 R$300.000,00 R$ 1.950.000,00 R$ 3.900.000,00 R$
27.940,00
Fonte: elaboração de Fernando Nogueira da Costa - Obs.: fórmula: idade X salário anual / 5

Na tabela acima estão as estimativas para saber “quanto dinheiro é
necessário para manter o padrão de vida”, isto é, saques mensais com o
mesmo valor do último salário mensal por vinte anos.
Compare a fórmula da regra simples sugerida pelo livro “O Milionário
Mora ao Lado” com o algoritmo do Banco Itaú (1-3-6-9). Este também não
propicia a manutenção do padrão de vida. Eu o corrigi na última linha: o
algoritmo seria 1-3-6-12, ou seja, com 65 anos teria de ser milionário em
dólar (com cotação R$ 3,60 / US$) para ter saques equivalentes a 103% do
último salário.
Algoritmo para Cálculo de Patrimônio Líquido e Valores de Saques Mensais por 20 Anos com Juros de 0,5% ao mês
Idade
Salário
Salário
Divisão
Número de
Saldo
Saques Mensais
% do Salário
(anos)
Mensal
Anual
por 10
Salários Anuais
Acumulado
20 anos 0,5% a.m.
Mensal
a
b
c
d = a . b / 10
e
f = c. e
g
h=g/ b
25 R$ 1.000,00 R$ 12.000,00 R$ 30.000,00
0
R$
R$
35 R$ 5.000,00 R$ 60.000,00 R$ 210.000,00
1
R$ 60.000,00 R$
430,00
9%
45 R$10.000,00 R$ 120.000,00 R$ 540.000,00
3
R$ 360.000,00 R$
2.580,00
26%
55 R$15.000,00 R$ 180.000,00 R$ 990.000,00
6
R$ 1.080.000,00 R$
7.737,00
52%
65 R$25.000,00 R$ 300.000,00 R$1.950.000,00
9
R$ 2.700.000,00 R$
19.343,00
77%
R$25.000,00 R$ 300.000,00
12
R$ 3.600.000,00 R$
25.791,00
103%
Fonte: elaboração de Fernando Nogueira da Costa

% Renda
Variável
g
30
20
10
0
0
0

Observação: é verdade durante a aposentadoria ter menos gastos com
transporte, vestuário e alimentação fora-de-casa, mas os gastos com saúde se
elevam. Portanto, 77% do valor de saques mensais talvez seja insuficiente
para uma vida saudável.
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Frugalidade é a palavra-chave do padrão de vida dos milionários
tradicionais norte-americanos, descoberta por Stanley e Danko enquanto
realizavam a pesquisa. Os autores, em certo momento do seu trabalho,
organizaram uma reunião para entrevistar dez chefes de família com
patrimônio de 10 milhões de dólares ou mais. Queriam saber, basicamente,
quais eram suas necessidades. Para deixar o grupo à vontade, alugaram uma
cobertura em Manhattan e contrataram dois chefs de cozinha que serviram
quatro tipos de patês e três de caviar. Para acompanhar, sugeriram vinhos
Bordeaux de 1970 e Cabernet Sauvignon de 1973. O primeiro milionário, um
grande proprietário de imóveis comerciais em Nova York, chegou. Quando lhe
ofereceram o Bordeaux, olhou a garrafa com cara de interrogação e confessou
só tomar scotch e dois tipos de cerveja. Nenhum dos milionários presentes
tocou no caviar nem tomou um gole sequer de vinho. Eles apenas comeram as
torradinhas. Os autores aprenderam a lição: depois desse episódio, todas as
outras entrevistas foram regadas a refrigerantes e sanduíches.
Como mostra o começo do texto, os milionários gastam bem menos do
que os emergentes de classe de baixa renda quando ascendem socialmente e
passam a fazer compras de bens de consumo conspícuo desenfreadamente.
Isto sem falar em viagens exibicionistas e restaurantes caros como exibição de
(falso) status social.
A realidade dos ricos em dinheiro e cultura está no extremo oposto. A
maioria dos ricos americanos costuma usar só os pontos de fidelidade a uso de
cartões de crédito. Fazem regularmente um orçamento doméstico e
controlam suas despesas. Planejam com cuidado as decisões financeiras.
Dedicam tempo a gerir seu dinheiro e não comprar bens caros como carros de
luxo 0 km.
O que faz toda a diferença em investimentos é:
1.

a disciplina em autocontrole de gastos em consumo e

2.

os investimentos sistemáticos, todos os meses, de percentual planejado
da renda.

Uma pessoa que tem dificuldade para acumular riqueza, revelam
Stanley e Danko, gasta três vezes mais tempo por mês fazendo exercícios
físicos, para exibir suposta beleza, e/ou consumindo, para exibir falso status
social, do que organizando suas estratégias de investimento. Inversamente,
dois terços dos milionários americanos pesquisados sabem exatamente quanto
gastam com comida em casa, com roupas, com presentes, com carro, com
educação.
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Eles têm objetivos de curto, médio e longo prazos bem definidos. Isso
quer dizer: por dia, por semana, por mês, por ano e por toda a vida. Os
milionários de verdade, em suma, planejam e cumprem o roteiro para onde
querem chegar.
Indivíduos investidores competentes para acumular riqueza são mais
autoconfiantes em relação a aqueles consumidores com a mesma idade e na
mesma faixa de renda, mas inseguros em relação à sua situação financeira. É
a sensação objetiva da independência financeira, inclusive a de não dever
nada (ao banco e a ninguém), o diferencial.
Os milionários descritos no livro, em geral, são pessoas capazes de
fazer uma troca crucial: sacrificam um alto consumo no presente para se
tornar independentes no futuro. Além disso, ficou claro na pesquisa que os
bons acumuladores de riqueza gastam o dobro do tempo organizando seus
investimentos financeiros em relação aos consumidores vorazes, cujos
investimentos estão abaixo da média do que é necessário, portanto,
insuficientes para alcançar a independência financeira.
De fato, o levantamento concluiu haver uma ligação direta entre:
1.

o tempo gasto com planejamento financeiro e

2.

a capacidade de acumular riqueza.

É preciso perder menos tempo apenas se preocupando com a
possibilidade de não acumular o suficiente para ter uma aposentadoria
tranquila. Em vez disso, o tempo deve ser gasto com ações concretas contra a
tendência de consumir muito e investir pouco. A atitude faz a diferença entre:
1.

quem vai se tornar um milionário (em dólar) e

2.

quem vai apenas ficar sonhando com isso.

Educação Financeira para se tornar milionário
Para a postura de privilegiar investimento em vez de consumo dê certo,
toda a família deve cooperar. É muito mais fácil acumular patrimônio se todos
na casa lidam da mesma forma com o dinheiro.
O que se pode esperar de crianças que vieram de famílias onde o nível
de consumo é muito alto, planeja-se pouco e não há disciplina? Essas crianças,
quando crescerem, dificilmente conseguirão se livrar do modelo vivido na
infância e na adolescência. Pior, provavelmente, nunca ganharão o suficiente
para manter o estilo de vida acostumado na infância.
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O contrário também é verdadeiro. Os pais que gastam muito menos em
relação ao que ganham criam filhos disciplinados. Eles se tornam
autossuficientes quando adultos.
Os pais gastadores muito se afligem, em geral, com preocupações
muito características em relação a seus filhos. Têm medo deles pensarem ser
o patrimônio dos pais a sua renda. Temem ter de sustentar seus filhos quando
adultos.
Os filhos, por sua vez, têm inquietações parecidas: meu pai terá
condições de me sustentar por todo o tempo de minha vida?! Muitos filhos de
pais indisciplinados não conseguem comprar nem um pequeno imóvel sem a
ajuda do pai e da mãe.
Cria-se um círculo vicioso. A situação de dependência traz mais medo e
insegurança, dificultando ainda mais a sua autonomia. Os gastadores não
conseguem abandonar o conforto espiritual da frase-feita: “eu mereço, eu me
premio, é um luxo ao que me permito”. E tome restaurantes de luxo e viagens
exibicionistas!
Os pais dos milionários, ao contrário, não costumam dar dinheiro ou
fazer doações para seus filhos e netos. Dar dinheiro ou outros benefícios para
os filhos é uma das maiores causas da sua falta de iniciativa em trabalhar e
investir. Não só sua capacidade de produzir fica prejudicada, mas a de
acumular riqueza e de gerar renda também. Só a sua capacidade de consumir
se mantém intacta. Conclusão: dar ajuda financeira acaba causando a
fragilidade financeira dos filhos. Os pais criam um ambiente livre de riscos e
dificuldades face a qualquer crise econômica como desemprego ou perda de
renda real.
Os filhos não precisam ter iniciativa de buscar segurança financeira,
quando não têm o que temer. Dificilmente se tornarão milionários.
Os autores Thomas Stanley e William Danko do livro The Millionaire
Next Door - The Surprising Secrets of America's Wealthy (O Milionário Mora ao
Lado – Os Surpreendentes Segredos dos Americanos Ricos. São Paulo: Manole,
1999) enumeram dez regras da educação dada pelos milionários a seus filhos:
1.

Nunca dizem a seus filhos eles serem ricos.

2.

Independentemente do tamanho da fortuna, ensinam disciplina e
frugalidade aos filhos.

3.

Asseguram-se de os filhos não perceberem o quanto os pais são ricos,
antes de se tornarem adultos maduros e disciplinados.
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4.

Minimizam as discussões sobre quanto cada filho e neto vai herdar ou
ganhar de presente.

5.

Nunca dão dinheiro ou presentes de valor significativo para seus filhos
adultos, como parte de uma estratégia de negociação.

6.

Ficam longe dos problemas de família dos filhos adultos.

7.

Não tentam competir com os filhos.

8.

Lembram-se sempre de cada filho ser um indivíduo distinto.

9.

Encorajam as realizações dos filhos, mesmo sendo pequenas.

10.

Dizem sempre a seus filhos haver muitas coisas na vida mais valiosas em
relação a dinheiro.

Na hora de investir, os milionários também têm a sua própria filosofia.
Costumam escolher aplicações com alto potencial de valorização. Nos Estados
Unidos, economia de mercado de capitais e livre empreendedorismo,
destinam boa parte de sua fortuna para negócios próprios, imóveis
comerciais, ações e planos de aposentadoria.
Todas essas aplicações exigem uma boa dose de planejamento. Os
adeptos de um estilo de vida menos regrado costumam fazer outras escolhas
na hora de investir. Compram automóveis, joias, casas de praia e bens cuja
depreciação anual é contínua.
Outra peculiaridade americana, dada a economia de mercado de
capitais, muito forte entre os milionários é investir pesadamente em ações
por ciclo de vida, mas, como empresários, 95% dos pesquisados têm esse tipo
de investimento. Mais: em geral, não ficam especulando, comprando e
vendendo impulsivamente a cada oscilação nos pregões. Na verdade, acima de
30% deles conservam por mais de seis anos os mesmos papéis.
Outro detalhe: os milionários americanos compram ações de empresas
que conhecem e de setores da economia dos quais entendem. Exatamente
como Warren Buffett, o maior investidor americano, costuma fazer. Além
disso, têm o cuidado de contratar bons consultores financeiros para auxiliálos, embora conservem sempre para si a decisão final.
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Comportamento dos Milionários: Padrão de Consumo
A prioridade é fazer investimentos e não consumir. A maioria dos
milionários não compram carros importados zero quilômetro, nem o modelo
do ano de automóvel de luxo norte-americano.
Preferem comprar carros seminovos de modelos clássicos alemães com
menor custo de manutenção e depreciação anual. Ficam com eles como valorde-uso por muitos anos. Podem demorar meses antes de fazer a escolha na
hora de trocar por obsoletismo tecnológico acentuado.
São muito sensíveis a variações de preço e estão muito mais dispostos a
negociar com gente sem muito dinheiro. As melhores compras são feitas
justamente de novo-rico comprador de carro de luxo com forte depreciação
depois de sair da loja. Muitos endividado, logo deseja vender, antes mesmo de
acabar a garantia.
Outras diferenças relevantes entre quem consegue acumular riqueza e
quem não atinge esse objetivo estão no tipo de trabalho. Entre os
acumuladores de riqueza mais eficientes, quase 60% são autônomos. Esse
número cai para menos de 25% quando se fala dos acumuladores abaixo da
média.
Qual é a relação entre ser autônomo e ser capaz de acumular riqueza?
Os trabalhadores autônomos passam mais tempo planejando suas estratégias
de investimento em relação a aqueles aos empregados por alguém. Eles não
têm a estabilidade dos empregados, passam por mais altos e baixos e
aprendem a se planejar para as mudanças de suas receitas.
Os empregados dependem muito da empresa e não são tão confiantes
na hora de fazer seu próprio planejamento financeiro. A probabilidade de um
autônomo se tornar um milionário é quatro vezes maior em relação a daqueles
trabalhadores.
Mas ser um autônomo não é mais arriscado em vez de ter um emprego
garantidor de uma renda certa no final de cada mês? Um empreendedor
responderia: risco, mesmo, é ter apenas uma origem de renda. Se um
empregado é despedido, ele perde toda a sua receita. Se um empreendedor
perder um cliente, perde apenas uma das fontes de renda.
Além de retratar quem são e como são os milionários americanos, The
Millionaire Next Door presta um serviço aos seus leitores: mostra quais são os
serviços mais procurados (e pagos) por esses clientes privilegiados. No
capítulo denominado "Encontre seu nicho", o leitor pode ter boas ideias de
negócios para atender essa classe de afluentes.
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Em 1996, os milionários americanos eram 3,5 milhões de pessoas e
detinham aproximadamente a metade de toda a riqueza privada do país. Em
2005, esse número deverá ser de aproximadamente 5,6 milhões de pessoas, e
60% da riqueza americana estará nas suas mãos.
Eis aí um mercado e tanto para serviços de consultoria financeira,
advogados, contadores, educação, saúde e moradia, os nichos de gasto mais
frequentados pelos milionários investigados na pesquisa.
E no Brasil? Como seria a situação por aqui? Nenhuma pesquisa
semelhante foi feita entre os milionários brasileiros. Na verdade, fora algumas
estimativas, é difícil calcular até mesmo quantos eles são.
Declarações de renda e patrimônio são sistematicamente puxadas para
baixo, mesmo em cadastros bancários ou de cartões de crédito. Além disso, a
maioria dos brasileiros resiste muito em falar sobre seu patrimônio, embora
não se acanhe em exibir seu consumo e seu bem-estar.
Mas a simples reflexão sobre muitos dos hábitos retratados no livro de
Stanley e Danko leva a crer que, no fundo, talvez não haver tantas diferenças
assim. A massa dos milionários brasileiros da vida real talvez esteja entre
anônimos donos de lojas, postos de gasolina ou empresas de ônibus,
prestadores de serviços ou pequenos industriais, produtores agrícolas ou
proprietários de imóveis. Em geral, podem ser ocupações sem charme ou não
atraentes para o imaginário popular.
Depois de anos pesquisando, Stanley e Danko desenvolveram uma
fórmula para definir quanto deveria ser o seu patrimônio (ou a sua riqueza)
hoje, dependendo da sua idade e da sua renda. O cálculo é simples – e a meu
ver insuficiente em reais:
Multiplique a sua idade por toda a sua renda anual bruta (exceto os
rendimentos originados em alguma herança porventura recebida). Divida por
dez. O resultado é quanto deveria ser o seu patrimônio líquido.
Imagine, por exemplo, uma pessoa de 41 anos com uma renda anual de
143 000 reais e seus investimentos rendam 12 000 reais em um ano. Ele deve
multiplicar 155 000 reais por 41. O resultado: 6,35 milhões de reais. Dividindo
por dez, o patrimônio líquido de Carlos deveria ser de 635 500 reais.
Além de definir qual deveria ser o patrimônio líquido, tendo como base
idade e renda anual, os autores americanos criaram um outro conceito para
que se consiga saber em que parte do caminho você está quando se fala em
acumular riqueza.

178
São três categorias de "acumuladores de riqueza":
1.

os prodígios,

2.

os na média e

3.

os abaixo da média.

O que isso significa? Se você gasta mais do que ganha, dificilmente vai
se tornar um milionário. Se você consegue investir boa parte da sua renda, as
chances aumentam muito. Há outra regra para definir se você está perto de
ser um milionário ou longe desse objetivo.
Para ser considerado um prodígio, o seu patrimônio deve ser o dobro do
resultado da primeira fórmula. Um prodígio é um mestre na arte de construir
seu patrimônio líquido quando comparado com outras pessoas na mesma faixa
de idade e de renda.
Para voltar ao exemplo anterior, só poderia ser considerado um exímio
acumulador de riqueza se com 41 anos tivesse hoje um patrimônio líquido de
1,27 milhão de reais: o dobro dos atuais R$ 635.500. Agora, se sua riqueza
fosse metade da atual (ou menos), ele seria considerado um acumulador
abaixo da média. Em geral, um acumulador prodígio tem um patrimônio
líquido quatro vezes maior do que os menos determinados na hora de investir.
A pesquisa revelou existirem alguns denominadores comuns para a
maioria daqueles com sucesso acumulando a sua fortuna:
1.

Eles gastam muito menos do que ganham.

2.

Eles alocam muito do seu tempo, energia e dinheiro de forma eficiente
e com o objetivo de construir riqueza.

3.

Eles acreditam a independência financeira ser muito mais importante
em lugar de ter um alto status social.

4.

Seus pais não lhe deram ajuda financeira.

5.

Seus filhos são economicamente autossuficientes quando adultos.

6.

Eles são muito competentes em identificar oportunidades no mercado.

7.

Eles escolhem a ocupação certa.
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Bilionários
Ricardo Geromel escreveu o livro “Bilionários”. Ele escreve para a
Forbes desde julho de 2011. Pela carência de informações a respeito de um
número muito reduzido dessas pessoas situadas no topo do ranking da riqueza
– até mesmo pela proibição legal dos sistemas oficiais de estatística
identificarem indivíduos –, a revista Forbes é usada como uma das poucas
fontes de informações a respeito. Por exemplo, Thomas Piketty, no seu bestseller O Capital do Século XXI, também a utilizou.
“Apesar de a Forbes ter sido criada em 1917, a revista é notória no
mundo todo por conta de sua lista de bilionários. Na primeira lista da Forbes,
em 1987, havia 140 bilionários, sendo apenas três brasileiros:
1.

Sebastião Camargo, fundador do conglomerado industrial Camargo
Corrêa, e também proprietário da conhecida marca de chinelos
Havaianas;

2.

Antônio Ermírio de Moraes, um dos acionistas controladores do Grupo
Votorantim, figurava entre os maiores e mais diversificados grupos da
América Latina com negócios nas áreas de alumínio, papel e celulose,
energia, cimento e outros; e

3.

Roberto Marinho, jornalista com um pequeno jornal herdado de seu pai
em 1925 transformado no maior império de mídia da América Latina, as
Organizações Globo.

Dentre os três magnatas presentes na lista original, apenas Antônio
Ermírio de Moraes fez parte dos 65 bilionários brasileiros da lista da Forbes de
2014 com uma fortuna pessoal estimada em 3,1 bilhões de dólares. Moraes
faleceu na noite de 24 de agosto de 2014 – o bilionário gostava de manter um
estilo de vida simples: dirigia seu próprio carro, andava a pé no centro da
cidade e doava quantidades extremas de tempo e dinheiro ao hospital
Beneficência Portuguesa de São Paulo, ajudando a transformá-lo em um dos
maiores e mais avançados centros médicos da América Latina.
Em 2014, a lista da Forbes incluiu 1.645 bilionários (sempre em dólares)
no mundo. Todas as fortunas mencionadas no livro refletem estimativas da
Forbes em relação ao que o bilionário tinha em 12 de fevereiro de 2014, data
usada para calcular a fortuna que saiu na revista com a lista de bilionários em
março de 2014. Por causa da cotação do dólar contra o real naquele dia (R$1
= US$ 0,4135), Geromel afirma cada membro da lista possuir um patrimônio
pessoal superior a 2,4 bilhões de reais.
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Estudo da Boston Consulting Group (BCG), uma das mais importantes
consultorias do mundo, com 81 escritórios em 45 países, revela que no Brasil
há mais de 70 mil famílias milionárias (em dólares), sendo que 227 famílias
têm patrimônio financeiro superior a 100 milhões de dólares. Porém, na data
de publicação da lista, em março de 2014, “apenas” 65 brasileiros faziam
parte da lista de bilionários da Forbes. Esse número aumenta rapidamente,
conforme novas fortunas são construídas, e a Forbes divulga novos bilionários
quase toda semana durante o ano.
Segundo o Informe sobre a Pirâmide da Riqueza Global 2015 do Credit
Suisse, 34 milhões de pessoas (0,7% da população) possuem mais de US
1.000.000 e acumulam 39,4% dessa riqueza. Em contrapartida, 3,386 bilhões
de pessoas (71% da população) possuem menos de US$ 10.000, acumulando
apenas 3% dessa riqueza.
A fortuna das 85 pessoas mais ricas é equivalente à soma das posses dos
50% mais pobres do mundo. Estima-se que 40% da população mundial recebe
renda per capita inferior a US$ 2 por dia.
Independentemente de suas personalidades diversas, quase todos os
bilionários parecem seguir à risca oito “regras” que Geromel descreve em
detalhes nesse livro, enquanto compartilha as interessantes histórias desses
personagens reais:
1.

bilionário gosta mais de ganhar do que de gastar;

2.

bilionário é empregador e não empregado;

3.

“tubarão nada com tubarão, sardinha nada com sardinha”;

4.

bilionário entende o poder da educação;

5.

bilionário permite-se fracassar, sempre faz novos erros, fracassa até
acertar, fracassa rumo ao sucesso;

6.

bilionário é sensível à filantropia;

7.

bilionário tornar-se presente e sabe que não é a pessoa mais
importante da sala;

8.

bilionário possui tenacidade e tesão com brilho nos olhos.

Embora ele não faça análise econômica, um primeiro ponto a ser
destacado é que muitos bilionários vendem bens e serviços de consumo
massivo. Eles não necessitaram obter diploma de economista para descobrir,
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na prática (ou via assessores econômicos), o conceito-chave de Economia de
Escala.
Esta é a produção de bens e serviços em larga escala, com vistas a uma
considerável redução nos custos. Também chamadas de economias internas,
as economias de escala resultam da racionalização intensiva da atividade
produtiva e financeira, graças ao empenho sistemático de novos engenhos
tecnológicos e de processos avançados de automação, organização e
especialização do trabalho.
Representada fisicamente por gigantescas unidades de produção,
inclusive de serviços, seja tecnológicos, seja financeiros, as empresas de
economia de escala possibilitam o emprego de amplo contingente de mão-deobra altamente qualificada, grande capacidade de estocagem de produção e
de matérias-primas, além de informações. Seu elevado grau de especialização
garante melhores processos e métodos de controle de qualidade da produção
e maior uniformidade na padronização dos produtos materiais ou nãomateriais.
Além disso, a inovação tanto em produtos quanto em processos de
produção é uma diferença crucial por parte dos empreendimentos bem
sucedidos. Os recursos colocados a sua disposição possibilitam maiores
investimentos na pesquisa e na criação de novos produtos, além da
elaboração de massivas campanhas publicitárias e sólidas estratégias de
marketing.
Todos esses fatores integrantes da economia de escala estão fora do
alcance das pequenas e médias empresas. Consequentemente, a tendência é
a concentração monopolista, fundamentalmente de caráter multinacional,
com a eliminação dos concorrentes.
As economias de escala não comportam mercados consumidores
limitados. Sua existência está diretamente ligada ao consumo massivo, capaz
de absorver em todos os níveis a produção em série.
É possível tornar-se bilionário produzindo para um pequeno mercado de
consumo de luxo, por exemplo, o de “alta costura”, porém, o maior número
de casos deles refere-se a “crescer junto com os clientes”, ou seja, ofertar o
que a massa populacional acha que é fundamental para “bem viver”. Criar
esse sentimento de necessidade básica, inclusive em entretenimento, é um
diferencial.
Outro “segredo do negócio capitalista”, tratada por Geromel só
indiretamente, é a alavancagem. Este é o termo usado no mercado financeiro
para designar a obtenção de recursos de terceiros para realizar determinadas
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operações. O quociente Endividamento de Longo Prazo/Capital Total
Empregado por uma empresa reflete seu grau de alavancagem.
A utilização de recursos provenientes de terceiros na composição da
estrutura do capital de uma empresa objetiva obter economia de escala [R3º /
(R3º + RP) ou R3º / PT]. Permite a compra de títulos e/ou bens com recursos
de terceiros (R3º / AT). Reflete a participação percentual dos empréstimos
contraídos em relação à estrutura de capital da empresa (P3º / PL).
Um exemplo numérico sobre alavancagem financeira é o mais didático
para explicar do que se trata (veja tabela acima). Se uma empresa possui US$
100.000 e não emprega capital de terceiros, ela compra um ativo no mesmo
valor que revende por US$ 110.000. Com o lucro obtido (US$ 10.000) sua
rentabilidade patrimonial será 10%. Se a empresa usar seu capital próprio
para alavancar US$ 900.000 em empréstimo de capital de terceiros a “custo
zero”, comprando US$ 1 bilhão do mesmo ativo, ela o revenderá por US$ 1,1
bilhão e passará a ter uma rentabilidade patrimonial dez vezes maior!
O limite do custo de empréstimo, supondo um ano para realização
dessa operação de ganho de capital, será 10% aa. Neste teto, a rentabilidade
permanecerá a mesma: 10%. Isto porque a empresa pagará US$ 90.000 de
juros.

Atitude: Tesão para Conquistar o Objeto de Desejo
“Se você não sente prazer nos esforços do dia a dia e conta as horas
para a chegada do fim de semana, é melhor rever sua atividade profissional,
pois claramente não é assim que a maioria dos bilionários alcança o topo. Se a
sua motivação é enriquecer para deixar de trabalhar, há grandes chances de
que você esteja na estrada errada”, afirma Ricardo Geromel, em
“Bilionários”.
“Para ter sucesso, é preciso se dedicar de corpo e alma durante anos ao
mesmo projeto” segundo a tese central do livro de Malcom Gladwell, “Fora de
Série”. Para chegar ao topo em qualquer área, são necessárias no mínimo 10
mil horas de alta dedicação em um determinado tipo de trabalho.
“Será mais fácil chegar ao topo se você trabalhar com algo que goste
de fazer. Se você estiver tão enamorado com a sua profissão que tenha
dificuldade em fazer alguma outra coisa, será mais fácil acumular as tais 10
mil horas. (...) se o seu compromisso com a sua paixão termina todos os dias
úteis às 5 da tarde, você vai ter dificuldade em acompanhar os competidores
que encontram verdadeiro prazer em suas atividades profissionais”.
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Não apenas a plena dedicação ao trabalho, mas também a aversão aos
gastos frívolos são pontos em comum entre a grande maioria dos bilionários. O
bilionário brasileiro Marcel Telles, sócio do homem mais rico do Brasil e um
dos donos do Burger King, Heinz Ketchup, cerveja Brahma, Budweiser e muitas
outras marcas, é conhecido pela seguinte máxima: “custos são como unhas,
temos de cortar sempre”.
“Bilionário mostra sua adoração acumulando, não gastando”. Em
contrapartida, há muita gente que gosta de ostentar ou mostrar aquilo que
logrou adquirir, mesmo que para manter o símbolo da ostentação precise
deixar um saldo bancário beirando o negativo. Este não é um traço comum
entre os bilionários.
Ao analisar o estilo de vida do ricaço, cairá por terra o estereótipo de
que bilionário passa o dia com a suposta “vida de novo-rico”, que recebe
renda milionária, mas não sabe acumular capital. Lembre-se: a absoluta
maioria dos bilionários passa a maior parte dos seus dias trabalhando!
Bilionário educado cria seus filhos para serem independentes de
herança, construindo sua fortuna por conta própria. Filhos não devem ser
vistos como objetos de despejo de suas frustrações por não ter sido “filhinhode-papai-rico”, recompensando-os “com todos os bens materiais que não
teve”... Pai ausente, filho carente. Mas não de privilégios sociais.
Valores éticos são fundamentais. A sociedade dos alpinistas sociais
substitui uma ética de trabalho por uma ética de riqueza, antepondo a
recompensa ao processo. Confunde privilégio com acumulação material,
caráter com validação exterior. O bilionário sábio gasta a maior parte do seu
tempo trabalhando e não mostra nenhum interesse em ostentar sua fortuna.
“Há 1.645 bilionários na lista da Forbes de 2014 e não são todos que
mantêm um estilo de vida espartano. Obviamente, alguns bilionários
adquiriram artigos de luxo excessivos e uma minoria dedica-se mais em gastar
suas fortunas do que em trabalhar”, segundo Ricardo Geromel, em
“Bilionários”.
“Uma explicação científica para o fato de que bilionários seguem
trabalhando vem do economista Gary Becker, criador da Teoria de Alocação do
Tempo, que trata basicamente do paradoxo entre trabalhar mais para ganhar
mais dinheiro, porém ter menos tempo para descansar e gastar esse dinheiro.
Segundo este ganhador do prêmio Nobel de Economia, “o tempo de trabalho é
um produto de mercado, e sugere que quanto mais dinheiro você ganha,
maior a probabilidade de você trabalhar mais. Se você não está envolvido em
atividades de trabalho, então há um custo para a alternativa de se passar o
tempo. Mesmo que você entenda as consequências negativas de ser viciado
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em trabalho, você tem a tendência de continuar, pois o custo de ‘não fazer
nada’ é muito alto”.
Hoje em dia, com a opção de trabalhar de qualquer lugar e a qualquer
hora, nunca foi tão fácil trabalhar tanto. Vale observar que é extremamente
improvável tornar-se um bilionário sem abrir mão de outras áreas da própria
vida. Em resumo, deve haver algum tipo de desequilíbrio de alocação de
tempo.
“Não é impossível tornar-se bilionário partindo do zero”, essa é um
falseamento de hipótese denominado de “cisne negro”: basta um para falsear
a afirmação que todos os cisnes são brancos.
“Compra-se o primeiro ativo que se valoriza como pobre compra as
coisas, fazendo dívida”. Dos 1.645 bilionários vivos, cerca de 66% construíram
sua própria fortuna, 21% aumentaram uma fortuna considerável que
receberam, e apenas 13% herdaram seus bilhões, segundo informa Geromel. A
fórmula de sucesso do bilionário típico é baseada em clara visão de longo
prazo com metas bem esclarecidas e mensuráveis, criatividade para se
diferenciar, incessante busca pelo conhecimento, investimento pesado na
formação de uma equipe de trabalho competente e confiável – e muito, mas
muito mesmo, trabalho.
Criatividade em oferecer serviços que o diferenciam dos concorrentes
faz parte do modus operandi do jovem promissor como empreendedor.
Acreditar e sempre investir no próprio negócio é outra marca pessoal. Estar
sempre bem informado sobre o que acontece em seu setor de atividade é
fundamental. Focar a atenção e a energia em setores específicos ao invés de
querer abranger toda a macroeconomia diferencia o especialista do
generalista. Busca oportunidades continuamente, porém sem dispersar
dinheiro. “Espalhar dinheiro” nem sempre significa diversificar riscos,
depende da covariância dos rendimentos dos ativos.
Focar em montar uma equipe competente e confiável é um diferencial
para alcançar o topo. Saber selecionar pessoas com potencial distinto do seu
próprio e treiná-las, exaustivamente, em busca de um projeto coletivo, é
coisa fácil de dizer e difícil de fazer. A tendência é selecionar só gente
parecida consigo mesmo...
É o chamado viés heurístico da auto validação. Cercando-se de puxasacos, você só terá validação ilusória... E errará!
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Sabedoria e Fortuna
Virtu ou fortuna? Repetidamente, Ricardo Geromel, no livro
“Bilionários”, cita que “os gregos costumavam dizer que, se correr atrás da
Deusa da Fortuna, ela fugirá; porém, se cortejar a Deusa da Sabedoria com
afinco e dedicação, ela se doará para você pouco a pouco. Então, a Deusa da
Fortuna, ao ver que está conquistando a Deusa da Sabedoria, repentinamente
aparecerá na sua vida e você terá grandes chances de conquistá-la.”
“Tente nunca ser a pessoa mais inteligente da sala. E se você for, eu
sugiro que você convide pessoas mais inteligentes… ou encontre uma nova
sala.” Quem disse isso foi Michael Dell, bilionário que inventou uma das
maiores empresas de computador do planeta enquanto ainda era estudante
universitário.
Sucesso depende da capacidade de trabalhar com pessoas. Não basta
concentrar-se nas descrições de cargo, ou no nome e na marca da organização
da qual você faz parte – concentre-se também em para quem e com quem
você vai trabalhar. O trabalho de um líder é fazer sua equipe funcionar. “Não
tira o seu da reta” e sempre o “nós” recebe o crédito pelo trabalho efetuado.
O maior obstáculo ao sucesso de uma organização é a capacidade de
obter e manter um número suficiente de pessoas certas. Aprender com os
mais sábios é a norma entre os bilionários. Sempre foi o melhor jeito de se
aproximar de vencedores e maximizar o aprendizado.
É impossível saber quem é competitivo apenas pela aparência, cargo,
nacionalidade, idade, currículo ou conta bancária. Para ser capaz, não precisa
ter berço, nem dinheiro e nem diploma universitário. É difícil definir o melhor
para determinada atividade. Mas, afirma Geromel, “os vencedores têm
algumas características em comum: estão em busca de desenvolvimento
pessoal e profissional, desafios constantes, crescimento e inovação
sustentáveis, têm responsabilidade social, conduta ética, e aquele
reconhecido brilho nos olhos graças ao desejo ardente pelo sucesso”.
Warren Buffett faz uma pergunta: “Você gostaria de ser o maior amante
do mundo, mas que todo mundo pensasse que você é o pior? Ou será que você
preferiria ser o pior amante do mundo, mas que todo mundo pensasse que é o
melhor?”. É mais importante como nós nos vemos do que como o mundo nos
vê.
Bilionário não é empregado. Para atrair os melhores, muitas das
empresas de maior sucesso no mundo transformam os melhores empregados
em sócios. Quem atinge metas agressivas torna-se dono do negócio, mesmo
que seja como sócio minoritário.
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Vencedores, obviamente, obedecem ao mandamento que afirma:
“vencedor interage com vencedor e perdedor convive com perdedor”. Então,
o desafio é tornar-se um vencedor e fazer o que for necessário para atrair
vencedores.
As melhores universidades do mundo costumam ser excelentes lugares
para não só encontrar vencedores, mas também para aprender a se tornar
um. Grandes fortunas foram feitas por equipes de vencedores que se
conheceram na universidade. Nela se inicia uma rede de relacionamentos ou
contatos cruciais. Nas melhores universidades, muitos professores também são
vencedores.
“Nos círculos profissionais é chamado de networking (ou rede de
contatos em português). E na vida é chamado de família, amigos e
comunidade. Somos todos dádivas uns aos outros, e meu próprio crescimento
como um líder me mostrou mais uma vez que as experiências mais
gratificantes vêm de minhas relações”. Geromel, em “Bilionários”, cita mais
uma vez Warren Buffet.
“Pessoas são o que determinam o seu sucesso no futuro. Cerque-se de
boas pessoas e você não falhará”. Mas não basta esta autoajuda. Necessita ter
empatia, colocar-se no lugar do outro e respeitá-lo como indivíduo tão
importante quanto você.
Para selecionar bons profissionais, não basta ver seus diplomas. É
necessário ver o que cada um conquistou e as dificuldades já enfrentadas.
Também se é um inovador, se tem tesão, iniciativa ou atitude para se
destacar. Sabe ele trabalhar em equipe ou é apenas um individualista
empedernido?
Os melhores empregados são PSD: em inglês, é a sigla de poor (pobre),
smart (inteligente) e deep desire to get rich (com grande desejo de ficar
rico). Caso o patrão se associe a ele e não imagine só poder explorá-lo – e
descartá-lo.
O empírico testa. Em vez de imaginar todas as chances ou os riscos,
faz. Mas não pode viver testando. Tem de tirar lições dos erros e se aprimorar,
evitando repeti-los.
Gente muito rica, mas sem nenhuma titulação, muitas vezes, não
consegue esconder um insuperável complexo de inferioridade face ao sábio
estudioso. Porém, o sensato respeita o papel da educação, sabendo
diferenciá-la de mera frequência à escola. “A educação formal vai fazer você
ganhar a vida; autoeducação vai fazer você ganhar uma fortuna”.
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Mark Twain sintetizou, brilhantemente, a diferença. “Eu nunca deixei a
escola interferir com minha educação.”
A lista de bilionários sem terminar a faculdade é muito extensa. Em
2014, entre os 400 indivíduos mais ricos dos Estados Unidos, mais de 15% deles
não terminaram a faculdade. Nesse ano, o total de bilionários americanos
englobou 492 pessoas.
Diplomas não são sinônimos de cultura nem de educação. Assim como
passaportes carimbados não implicam, diretamente, em cultura.

Capital Humano ou Intelectual
“Dinheiro pode vir e ir, mas o que fica para sempre é educação e
cultura. Enquanto alguém pode roubar seu dinheiro, nada e nem ninguém – a
não ser algumas raras doenças – conseguem tirar o que está dentro da sua
cabeça”, diz Ricardo Geromel, no livro “Bilionários”. Esse conceito é
denominado Capital Humano ou Intelectual. Expressa a capacidade pessoal de
ganhar a vida.
“Em 2012, tínhamos 37 bilionários brasileiros, em 2013, o Brasil foi
berço para 45 bilionários – crescimento de mais de 20% em relação ao ano
anterior. Em 2014, o número de bilionários brasileiros cresceu mais de 46%,
chegando a 66 no total. O total de bilionários ao redor do mundo cresceu
cerca de 15%, três vezes menos do que no Brasil”.
“Será uma pena se os herdeiros [a quem Geromel chama de “espermas
sortudos”] dessa nova classe rica brasileira sejam jovens focados em ostentar
suas fortunas e estourar garrafas de champanhe em festas, em vez de
empresários de sucesso que conseguem multiplicar suas fortunas e contribuir
direta e indiretamente para o crescimento do maior país da América Latina.”
A situação macroeconômica do país é essencial, seja para o
enriquecimento, seja para a evaporação da riqueza – a moeda nacional se
aprecia ou deprecia, fortemente, contra o dólar. No mundo, entre 2013 e
2014, 100 pessoas deixaram de ser bilionárias em apenas 365 dias. “Chegar ao
topo é mais fácil do que se manter lá em cima”.
No primeiro ano da lista, em 1987, 17% dos 140 bilionários eram
japoneses, incluindo o homem mais rico do mundo. Em 2014, japoneses
representaram apenas 1,64% dos 1.645 bilionários. Dez anos atrás, não havia
nenhum bilionário chinês. Em 2014, há 152 bilionários chineses ou 9,24% da
lista. Por muitos anos, a Europa era a região onde encontrávamos mais
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bilionários depois dos Estados Unidos, mas a Ásia passou à frente e continua
se distanciando.
“Eike Batista, que chegou a ser o sétimo homem mais rico do mundo,
conseguiu a proeza de perder 19,4 bilhões de dólares em um ano. Durante
dois anos, Eike perdeu, em média, mais de 2 milhões de dólares por hora ou
mais de 50 milhões de dólares por dia. Eike, filho de um ex-ministro da
Energia, educado na Europa, casou-se com uma rainha do Carnaval e seu filho
Thor é descrito pela imprensa brasileira como um playboy festeiro. O exbilionário brasileiro ficou conhecido como o único homem que, além dos
fundadores da Microsoft, entrou na lista de bilionários da Forbes graças a
apresentações de Power Point. A piada ilustra sua fama de vendedor
excepcional, mas de executor medíocre. Quando chegou a hora de entregar
resultados, Eike não chegou nem perto do que havia prometido. Resultado: a
empresa OGX, da qual ele era o maior acionista, protagonizou o maior default
da história da América Latina.” Quem diz isso é o Ricardo Geromel.
Será que o erro não foi dos investidores em acreditarem só no
indivíduo, esquecendo das circunstâncias, isto é, do contexto
macroeconômico? Nem tanto ao Céu, nem tanto à Terra...
Quanto à inovação, um novo-bilionário apresenta uma metáfora
futebolística a respeito. “Tudo que funciona bem de um jeito pode funcionar
melhor de uma nova maneira. Time que está ganhando se muda, sim. Ou você
deixaria o Messi no banco? Pense fora da caixinha!”
Prossegue: “Ouvir o que é agradável aos ouvidos é fácil e agradável.
Mas a evolução só acontece quando recebemos críticas e revemos
comportamentos, mudamos pontos de vista limitantes e nos atrevemos a
questionar com coragem o corriqueiro, juntamente com todos os valores
praticados pelas grandes massas. A partir daí, temos alguma chance de nos
destacar da multidão”.
Receita: “Quer empreender e não gosta de vender? Para ter sucesso,
procure um sócio que goste de vender. Quer empreender, não gosta de vender
e também não tem um sócio que gosta de vender? Não aconselho isso para
ninguém...”
Bilionário não é empregado, é vendedor de algo que todo o mundo
quer. E que ele criou esse objeto de desejo. “Tem gente que gosta mesmo de
se iludir. Sucesso sem trabalho, sem riscos, sem romper paradigmas e sem
contrariar algumas pessoas, simplesmente, não existe!”
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Joseph Schumpeter sintetizou a fórmula de sucesso na economia
capitalista em apenas três palavras-chave: empreendedorismo – inovação –
crédito.

Tentativas e Erros ou Fracassos e Sucessos
Nos Estados Unidos, não sei se é por causa da ética protestante, o
espírito do capitalismo vê o fracasso e/ou a falência como “regra do jogo”.
Em uma série de tentativas-e-erros, o erro é normal e o acerto, muitas vezes,
casual. Ricardo Geromel, no livro “Bilionários”, cita: “Falhar é não tentar. O
fracasso é a maneira de O Mercado mostrar que você está fora do curso
correto.”
Faz parte da cultura norte-americana apreciar aqueles que falharam,
persistiram em tentar novos caminhos e alcançaram o sucesso. Na cultura
brasileira, canta-se, mas não se pratica: “depois da queda, levanta, sacode a
poeira e dê a volta por cima!”
“Muitos acreditam que foi fácil se tornar bilionários graças as suas
famílias ou à sorte. Até já ouvi falar sobre a Teoria da Conspiração, de que
todos os bilionários se conhecem e de que alguns são testa-de-ferro de
políticos. Muitas vezes sorte e famílias ajudam, como alguns bilionários
admitem. Mesmo nesses casos, no caminho para o topo, os bilionários
cometem, invariavelmente, muitos erros”.
Bilionários entendem que falhar não é um sinal de incompetência, mas
sim uma oportunidade de aprender. “Fracasso é sinônimo de sucesso se
aprendermos as lições”.
Há uma forte crença em vigor de que o sucesso hoje depende
principalmente das habilidades cognitivas: o tipo de inteligência que é medida
nos vestibulares e testes de QI, incluindo a capacidade de fazer cálculos
complexos rapidamente, detectar padrões e reconhecer letras e palavras.
Também se acredita que a melhor maneira de desenvolver essas habilidades é
praticá-las exaustivamente e quanto mais cedo começar, melhor.
Na realidade, ter caráter é mais crucial do que ter pura inteligência
para alcançar o sucesso. A melhor maneira de desenvolver o caráter é
superando fracassos que ajudarão a desenvolver habilidades não cognitivas,
como persistência, autocontrole, curiosidade, coragem e autoconfiança.
“Quanto mais rápido você aprender a lidar com seus erros, mais cedo
você estará pronto para o sucesso. Erros são bem-vindos, desde que você não
continue a repeti-los”. Lembre-se da célebre frase de Albert Einstein, que
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certa vez definiu estupidez como “fazer as mesmas coisas e esperar
resultados diferentes”.
Algumas pessoas não conseguem lidar com erros, então elas nunca
tentam nada novo. O resultado é inércia. A Teoria das Finanças Racionais
defende que quanto maior o risco, maior a chance de ganhar muito, mas
também maior é a chance de perder muito. Conclusão: “quer ganhar muito? É
preciso arriscar muito! Sem arriscar, fica difícil ter grandes sucessos.”
Ricardo Geromel, no livro “Bilionários”, deduz, na prática, “a fórmula
para chegar ao topo inclui, no mínimo, três ingredientes essenciais:
1.

falhar, falhar, falhar;

2.

aprender com seus erros o mais rapidamente possível;

3.

continuar tentando, cometendo novos erros até acertar.”

Henry Ford, que fracassou várias vezes, disse: “Falhar é simplesmente
a oportunidade de começar de novo, dessa vez mais inteligentemente”. Sam
Walton, criador da Walmart, a maior rede varejista do mundo, insistiu:
“Celebre o seu sucesso. Encontre um pouco de humor em seus fracassos. Não
se leve tão a sério. Solte-se, e todos ao seu redor vão se soltar. Divirta-se e
sempre mostre entusiasmo. Quando tudo mais falhar, coloque uma fantasia e
cante uma música boba”. Tipo “depois da queda, levanta, sacode a poeira e
dê a volta por cima!”
A primeira ideia que um empreendedor tem raramente é a sua melhor.
Depois do fracasso, ele fica mais disposto a trabalhar muito. Isso é o que os
primeiros altos e baixos fazem por ele. Fica com tanto medo de falhar, mais
uma vez, que se torna totalmente comprometido em obter o sucesso. Deve
pensar: “eu não falhei, simplesmente, encontrei soluções que não
funcionaram...”
Com o fracasso aprendemos com certeza que a coisa não poderia ser
feita daquela maneira. Então, nós temos que tentar de alguma outra forma.
Se nos analisamos profundamente as causas, aprendemos mais com os nossos
fracassos. “O sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo. A
arte de vencer aprende-se nas derrotas”.
O fracasso não é o oposto de sucesso. Na verdade, é uma alavanca para
o sucesso. A falha é essencial para a correção de rumos, ou seja, a diferença
entre o fracasso e o sucesso é ter perseverança depois daquele até alcançar
este.
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Exemplo futebolístico: o fracasso traumático do Corinthians ao cair na
série B do Campeonato Brasileiro, no dia 2 de dezembro de 2007, serviu para
promover mudanças estruturais na organização do clube. O time tornou-se
vencedor. O Vasco caiu duas vezes e não aprendeu nada. Caiu pela terceira
vez em 2015.

Filantropia
A antiga palavra ‘philan’, inventada pelos gregos e que origina o termo
filantropia, não tinha nada a ver com doar dinheiro. Filantropia significa amor
à humanidade, o amor às pessoas. Para os gregos antigos, significava dar o seu
tempo ou sua energia e seu dinheiro.
“Filantropia não é caridade. Caridade é só assinar cheques. Filantropia
é um investimento. Você quer ver um retorno, quer se trate de avanços em
pesquisas científicas ou de desempenho na educação ou atrair o público para
as artes. Você quer ver resultados” (Eli Broad).
Para Ricardo Geromel, no livro “Bilionários”, nada ilustra melhor o
comprometimento de bilionários com filantropia do que a “promessa de
doação” – do inglês, giving pledge – que é um pacto entre bilionários para
doar mais de 50% das suas fortunas para ações filantrópicas de sua própria
escolha antes de sua morte ou após morrerem, deixando essa “promessa de
doação” clara nos seus testamentos.
Não é todo mundo que tem a capacidade de estar na lista de bilionários
da Forbes e doar grandes somas de dinheiro. A maioria das pessoas nos
Estados Unidos realmente só tem a capacidade de doar seu tempo, sua
energia, e suas ideias, mas só algum dinheiro, mas nem de longe a quantidade
de dinheiro de que é possível para os bilionários.
É interessante esse debate: o empreendedor de O Mercado capitalista
acha que escolhe melhor do que o Estado as políticas públicas adequadas ou
acha que, neste, “vaza dinheiro” antes de chegar ao destino final. Então,
resiste ao Imposto sobre Grande Fortuna, optando por trocar o pagamento de
tributo por isenção fiscal obtida com a filantropia.
Warren Buffett fez sua promessa filantrópica, entre outras, pela
seguinte razão: “Minha riqueza vem de uma combinação de viver nos Estados
Unidos, alguns genes de sorte e juros compostos. Ambos os meus filhos e eu
ganhamos no que eu chamo de loteria do ovário. (Para começar, as chances do
meu nascimento em 1930 ocorrer nos EUA eram de pelo menos 30 contra 1.
Ser homem branco também removeu a maioria dos enormes obstáculos que
norte-americanos, em seguida, enfrentaram.) Minha sorte foi acentuada por

192
viver em um sistema de mercado que, por vezes, produz resultados
distorcidos, embora, no geral, sirva bem o nosso país. Eu trabalhei em uma
economia que recompensa quem salva a vida de outras pessoas em um campo
de batalha com uma medalha, recompensa um grande professor com notas de
agradecimento por parte dos pais, mas recompensa aqueles que podem
detectar erros nos preços de títulos com somas que chegam aos bilhões. Em
suma, a distribuição da sorte pelo destino é descontroladamente caprichosa.”
Complementa: “A reação da minha família e minha à nossa
extraordinária boa sorte não é de culpa, mas sim de gratidão. Se fôssemos
usar mais de 1% dos meus ‘cheques’ para nós mesmos, nem a nossa felicidade
nem o nosso bem-estar aumentariam. Por outro lado, os restantes 99% podem
ter um enorme efeito sobre a saúde e o bem-estar de outros.”
“Tornar-se presente” é o lema da gestaltoterapia. É uma forma de
tratamento baseada nas hipóteses da Psicologia da Forma e da Psicanálise,
que visa, por meio de intervenções individuais e de grupo, restabelecer uma
referência imediata e diferenciada à realidade para a percepção, a
autoestima e a autoimagem Esta terapia foi criada no decênio de 1940 pelo
médico alemão Frederick "Fritz" Perls, nascido em 1883.
Baseado em sua prática, Carlos Slim aconselha: “Viva o presente
intensa e totalmente, não deixe o passado ser um fardo, e deixe o futuro ser
um incentivo. Cada pessoa forja o seu próprio destino.”
Geromel cita o ditado que “enquanto você fala, diz o que já sabe.
Portanto, aprende menos do que quando ouve”. Talvez por isso qualquer
pessoa tem de se interessar pelo que o interlocutor diz: para criar empatia.
Uma breve anedota política ilustra a importância de criar empatia. Dois
candidatos à presidência do país foram entrevistados por uma renomada
jornalista. O primeiro, de currículo perfeito, respondeu a todas as perguntas
com maestria. Ele era eloquente, bem articulado, ia direto ao ponto e tinha
boas respostas e planos concretos para todas as perguntas. A jornalista saiu da
entrevista impressionadíssima com o candidato. Depois, ela foi entrevistar o
concorrente, que no final de cada uma de suas respostas, perguntava à
jornalista: “E você, concorda com isso? Acha que poderíamos fazer diferente?
Aliás, qual a sua área de expertise? Tem alguma coisa que te tira do sério e
que você acha que o governo deveria mudar mais rapidamente?”.
Em suma, o candidato parecia querer ouvir as opiniões de quem o
entrevistava. A jornalista saiu deste segundo encontro sentindo que ela era a
pessoa mais importante da sala. E concluiu que com um candidato, ela era
invisível, tudo era sobre ele – o que era normal na maioria das entrevistas que
fazia. Contudo, sentiu que o outro candidato, enquanto era mais humano, a
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tratava como alguém único, com quem ele poderia e deveria aprender. Tente
adivinhar quem ganhou o voto daquela jornalista.
Você, quando interage com outros, quer só impressioná-los? Ou se
esforça para que sintam que eles também são importantes? Ou fica com
“olhar-de-paisagem”? Ou dá preferência a atender encontros virtuais no
“feicebuque” (sic) em vez de ser atencioso com o encontro presencial na sua
frente?
Se você não se enxerga, tente privilegiar a escuta empática para ser
genuinamente influenciado por uma pessoa. Isso a obriga a retribuir, a te
ouvir e ter uma mente aberta para ser influenciado por você, criando uma
atmosfera de atenção mútua.
É comum,
quando um emigrante visita sua cidade-natal ou um
professor dá aula, enquanto conversa com seus interlocutores, alguns ficam
deliberadamente ausentes – por exemplo, digitando no celular – e outros
simplesmente não têm o hábito de “tornar-se presente”, ficando com a
cabeça nas nuvens. Em vez de pular de tarefa em tarefa a cada minuto,
dedique minutos contínuos a concluir uma só atividade e só depois mude para
a próxima. Concentração e atenção com o próximo é questão de educação.
Concluindo, “se você está focado apenas na ideia de se tornar um
bilionário, você vai gastar suas energias, mas não vai criar qualquer valor real
que dure. Sendo assim, se aperfeiçoe e foque na sua paixão. É um clichê, mas
é absolutamente verdadeiro”.
Paixão é sentir o poder que vem de se concentrar no que o excita. Você
sabe que está no caminho para o sucesso se você aceita fazer o seu trabalho e
não ser pago por isso. Quando você está fazendo o trabalho que você está
destinado a fazer, você se sente bem. Cada dia é um bônus, independente do
quanto você está ganhando. Se você trabalhar com o que ama e se preencher,
o resto virá.
O trabalho pode ser voluntário e gratuito como o que dedico a este
modesto blog há seis anos. Por que? É inexplicável no todo. Em parte, é pelo
sabor de saber. Ensinando, a gente aprende.

Quanto é suficiente? O Amor pelo Dinheiro e a Defesa da Vida Boa
Convidaram-me para um bate-papo, tipo “conversa de botequim” no
bom sentido coloquial, quando cientistas debatem à vontade com a plateia
sobre sua fronteira de conhecimento. Denominam-no Chopp com Ciência. O
Pint of Science se realizou no Echos Studio Bar, em Barão Geraldo – Campinas,
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no dia 17 de maio de 2017. Foi uma apresentação informal – sem PowerPoint –
de cerca de 30 minutos sobre os seguintes temas escolhidos por mim.
Depressão Econômica: trabalhar para produzir ou produzir para trabalhar?
Felicidade se produz?
Ao fazer minha preparação, por acaso, deparei com um livro em edição
portuguesa sobre o tema da Economia da Felicidade. Depois de eu ter escrito
a resenha, saiu publicado no Brasil o livro de Robert Skidelsky & Edward
Skidelsky:
Quanto é o Suficiente? (Rio de Janeiro: Editora Civilização
Brasileira; 2017. 307 Págs.)
Se eu fosse me fiar na resenha do livro publicada por Ana Estela de
Sousa Pinto (FSP, 22/04/2017), eu não teria feito sua leitura. Ela desestimular
sua leitura ao afirmar: “a argumentação dos autores é moral, quase
religiosa”. Nada tão enganoso. A pesquisa livresca e o levantamento
estatístico é extremamente oportuno para nossos tempos, devendo ser lido
também por pessoas como eu: sem religião, ateias e/ou agnósticas.
"Quanto é o suficiente?", perguntam no título de seu livro o economista
político britânico Robert Skidelsky (biografo de Keynes) e seu filho, o filósofo
Edward.
A questão nasce do ensaio "Possibilidades econômicas para nossos
netos", publicado em 1930 por John Maynard Keynes, um dos economistas
mais influentes do século 20.
Keynes imaginou que, com o avanço da tecnologia, as pessoas
precisariam trabalhar menos para satisfazer suas necessidades até o ponto em
que poderiam se dedicar apenas a "viver bem, de maneira sábia e agradável".
Na utopia keynesiana, isso aconteceria em 2030.
A profecia, como se sabe, fracassou. O número de horas trabalhadas
nos países ricos cresceu, e o consumo explosivo de bens supérfluos – ou o
desejo por eles – enterrou a ideia de que exista um patamar em que o homem
se contente com o "suficiente".
O capitalismo como é praticado hoje, defendem os autores:
1.

predispõe ao consumo insaciável e

2.

induz todos a trabalhar mais do que precisam para comprar aquilo de
que não precisam (e ostentá-lo).

Deixada de lado pelo próprio Keynes (de quem Robert é um dos
principais biógrafos), a reflexão é retomada agora em tom de manifesto: os
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países ricos precisam trocar o crescimento a qualquer custo e o amor pela
riqueza por um projeto que liberte o homem do trabalho estafante e produza
justiça social.
Os Skidelsky comparam o estado atual do capitalismo ao castigo do
personagem Fausto. Em pacto com o demônio, a sociedade usou meios "maus"
para obter poder, conhecimento, prazer e abundância. Mas, presa nas
correntes do sistema, não consegue usufruí-los.
Em retrospectiva histórica, apresentam utopias e distopias de
economistas e filósofos desde Platão, na Grécia Antiga, passando por Nicolau
Maquiavel, Thomas More, Bernard Mandeville, Adam Smith e John Stuart Mill,
até "o fracasso do apocalipse de Karl Marx" e a liberação erótica de Herbert
Marcuse.
"As épocas e os mecanismos variam, mas todos concordam que, mais
cedo ou mais tarde, de uma maneira ou de outra, a felicidade chegará. Para
que, então, tanto trabalho, tanta miséria e deformação do sentimento?"
Antes de oferecer seu próprio mapa para o pós-capitalismo (uma época
em que acumulação de capital deixe de ser um fim em si mesmo), os
Skidelsky enumeram os conceitos do que é uma vida boa em diferentes
culturas.
É aqui que chegam ao ponto mais sensível da obra: a crítica ao
liberalismo. Até a década de 1960, o liberalismo era uma doutrina de
tolerância, e não de neutralidade, demarcam. A diferença é fundamental: "O
Estado tolerante não enfrenta o dilema do Estado neutro ao lidar com
necrófilos ou neonazistas".
O tema do livro é econômico, mas uma Economia vista como "a teologia
da nossa época", que sobrepujou:
1.

a Filosofia ("recolhida em ninharias linguísticas"),

2.

a Sociologia ("incapaz de desenvolver um corpo teórico sistemático") e

3.

a História ("submissa aos encantos do poder").

Os autores, contudo, deixam claro que não defendem a Economia da
Felicidade – que a trata como um recurso escasso semelhante a outros e
procura maximizá-la.
Levada ao extremo, ela produziria apenas a idiotia feliz. Seria algo
como o enredo do livro "Admirável Mundo Novo", de Aldous Huxley, em que
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todos se entregam a uma droga sintética legalizada e viciante cujo efeito é
produzir felicidade e prazer.
"Um sistema desses poderia perfeitamente existir como resultado das
livres escolhas individuais, sem que ninguém precise apontar uma arma para
ninguém."
Já a proposta de vida boa dos autores, detalhada no capítulo 6, não
prescinde de um Estado que:
1.

imponha restrições,

2.

escolha estímulos e

3.

leve a cabo uma ideologia alternativa ao hoje triunfante individualismo
de mercado.

"Descrevemos nossa posição como paternalismo não coercitivo.
Acreditamos que os poderes do Estado talvez sirvam para garantir os bens
básicos, mas só até onde não danificam a personalidade, que é um bem
central."
Ações concretas não são propósito central dos Skidelsky, mas eles citam
algumas:
1.

renda básica,

2.

tributação do consumo,

3.

imposto sobre fortunas e heranças,

4.

taxação de derivativos (instrumentos financeiros de risco) e

5.

restrições à publicidade.

A argumentação dos autores é moral, quase religiosa, condição que eles
assumem abertamente nas considerações finais: "Poderia uma sociedade
totalmente desprovida de impulso religioso estimular a si mesma a buscar o
bem comum? Nós duvidamos".

De quanto dinheiro necessitamos para a viver bem?
Em seu prefácio Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, coautores de
“Quanto é Suficiente? – O Amor Pelo Dinheiro e a Economia da Vida Boa”,
dizem que “o objetivo deste livro é persuadir os leitores de que ela – a vida
boa – existe e pode ser conhecida, e que devemos esforçar-nos ao máximo
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para a viver. De quanto dinheiro necessitamos para a viver surge no fim do
debate, não no princípio.”
Este livro é uma tese contra a insaciabilidade, contra aquela disposição
psicológica que nos impede, enquanto indivíduos e sociedades, de dizer “isto
já é de mais!”. Concentra-se na insaciabilidade econômica, no desejo de mais
e mais dinheiro.
Concentra-se essencialmente nas regiões ricas do mundo, onde se pode
pensar razoavelmente existir riqueza suficiente para uma vida coletiva
decente. Nas regiões pobres do mundo, onde a grande maioria das pessoas
ainda vive em grande pobreza, a insaciabilidade é um problema para o futuro.
Porém, tanto nas sociedades ricas como nas sociedades pobres a
insaciabilidade pode ser vista onde a opulência dos muito ricos é mais
importante se comparada aos meios de subsistência da maioria.
Os marxistas acusam: a insaciabilidade econômica é uma criação do
capitalismo e desaparecerá com a sua abolição. Os cristãos alegam: é o
resultado do pecado original. A opinião de Robert Skidelsky e Edward Skidelsky
é: ela está enraizada na natureza humana – na disposição para comparar a
nossa riqueza com a dos nossos pares e considerar ser ela insuficiente –, mas
foi muito intensificada pelo capitalismo. Ele a transformou na base psicológica
de toda uma civilização. O que foi em tempos uma aberração dos ricos é
agora um lugar-comum da vida cotidiana.
Para que serve a riqueza? De quanto dinheiro necessitamos para viver
uma vida boa?
Esta pergunta pode parecer impossível. Mas não é uma pergunta trivial.
Ganhar dinheiro não pode ser um fim em si – pelo menos para uma pessoa sem
sofrer de um distúrbio mental agudo.
Assumir o objetivo na vida ser ganhar cada vez mais dinheiro é como
dizer o objetivo é comer para ficar cada vez mais gordo. Neste caso, o que é
verdadeiro para os indivíduos também é verdadeiro para as sociedades.
Ganhar dinheiro não pode ser o objetivo permanente da humanidade,
pelo simples motivo de que não se pode fazer nada com o dinheiro a não ser
gastá-lo. E não podemos simplesmente continuar a gastar em consumo.
Chegaremos a um ponto em que estaremos saciados, descontentes, ou as duas
coisas. Ou não?
A base motivadora do capitalismo, segundo Keynes, era “uma atração
intensa dos indivíduos para os instintos de ganhar dinheiro e de gostar de
dinheiro”. Ele estava convencido de, com o advento da abundância, este
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impulso motivacional perder a sua aprovação social. Então, o capitalismo se
aboliria a si mesmo quando o trabalho estivesse feito.
No entanto, acostumámo-nos a considerar a escassez como a norma
geral. Poucos de nós pensam sobre quais motivos e princípios de conduta
poderiam ou deveriam prevalecer em um mundo de abundância.
Imaginemos, então, se todos têm o suficiente para viver uma vida boa.
O que é a vida boa? O que não é? E quais mudanças no nosso sistema moral e
econômico seriam necessárias para percebermos isso?
Estas perguntas raramente são feitas, porque não se enquadram bem
em nenhuma das caixas disciplinares que constituem a vida intelectual
moderna.
•

Os filósofos constroem sistemas de justiça perfeita, sem terem em
consideração a desordem da realidade empírica.

•

Os economistas perguntam como melhor satisfazer os desejos
subjetivos, sejam eles quais forem.

O livro de Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, “Quanto é Suficiente? –
O Amor Pelo Dinheiro e a Economia da Vida Boa”, reúne as perspectivas da
Filosofia e da Economia com a convicção de as duas disciplinas precisarem
uma da outra, uma pela sua influência prática e a outra pela sua imaginação
ética. O objetivo é recuperar a antiga ideia da Economia como uma Ciência
Moral: uma ciência de seres humanos em comunidades, não de robôs a
interagir uns com os outros.

Por que trabalhar? Por que ser Workaholic?
Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, no livro “Quanto é Suficiente? – O
Amor Pelo Dinheiro e a Economia da Vida Boa”, afirmam: as explicações para
o fato de a média de horas de trabalho não estar em linha com o crescimento
do rendimento divide-se em três tipos genéricos. Diz-se que as pessoas
trabalham as horas que trabalham:
1.

porque gostam,

2.

porque são obrigadas ou

3.

porque querem cada vez mais.
Lenine proclamou, citando São Paulo: “quem não trabalha não come”.
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Keynes seguiu a política econômica do seu tempo, tratando o trabalho
como o custo de obter coisas absolutamente essenciais.
Adam Smith escreveu: “o verdadeiro preço de todas as coisas […] é o
trabalho árduo e a dificuldade de adquiri-las”.
Jeremy Bentham disse: “Na medida em que o trabalho é visto no seu
sentido próprio, o amor pelo trabalho é um paradoxo”.
Não havia nenhuma novidade neste tratamento: a Bíblia diz-nos que o
homem foi condenado a trabalhar para expiar dolorosamente a sua
desobediência a Deus. A religião é o consolo para os conformistas.
No entanto, mais recentemente, algumas pessoas céticas sugeriram que
esta relação ancestral do trabalho com “trabalho árduo e dificuldade” não é
válida, ou tem uma validade reduzida. O trabalho já não é esforço no sentido
economicista, mas um esforço de amor: uma fonte de estímulo, identidade,
merecimento e sociabilidade.
Em suma, o trabalho não é apenas um meio para alcançar um fim:
proporciona satisfações intrínsecas. É por isso que as pessoas continuam a
trabalhar durante mais tempo do que “precisam”. Eu! Eu! Eu!
Os apóstolos das alegrias do trabalho reconhecem que a visão
economicista do trabalho como um esforço sem alegria, que tem de ser
compensado com um rendimento, pode ter sido adequada para o trabalho
fisicamente brutal, mecânico e embrutecedor que a maioria das pessoas tinha
de fazer no passado, mas é preciso acrescentar que nos nossos dias isso já não
é verdadeiro em relação ao trabalho.
Na Era Pós-moderna, o trabalho tornou-se fisicamente menos exigente,
mais interessante, estimulante e inovador. Isto é particularmente verdadeiro
no caso de empregos de carreira em Economia Criativa e explica porque é que
aqueles que são mais bem pagos trabalham muitas vezes mais horas do que os
menos bem pagos.
Nós temos um setor “criativo” em constante expansão e muito mais
escolha de trabalho “necessário” do que existia anteriormente. As pessoas
podem revelar as suas almas não apenas nas suas compras, mas nos seus
empregos.
Os críticos acrescentam que Keynes tinha um desdém esnobe de
Bloomsbury pelas profissões manuais ou alienadas, o que o levou a não prestar
atenção às satisfações intrínsecas que mesmo nessa altura muitas pessoas
encontravam no trabalho.
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Diz-se que o equivalente ao amor pelo trabalho é o medo do lazer.
Pergunta-se muitas vezes: O que farão as pessoas se não tiverem de trabalhar?
Embebedam-se ou drogam-se? Passam o dia deitadas no sofá diante da
televisão?
Subjacente a este tipo de pergunta está a opinião de que os seres
humanos são naturalmente preguiçosos, e por isso o trabalho é necessário
para os tornar produtivos, para os manter “nos eixos”, para impedir que “se
arruínem”.
Mas há mais uma coisa.
•

O trabalho proporciona uma sociabilidade obrigatória.

•

O lazer pode trazer uma solidão forçada.

Workaholic é uma gíria em inglês que significa alguém viciado em
trabalho. É um trabalhador compulsivo e dependente do trabalho. As pessoas
viciadas em trabalho sempre existiram, porém, esse número está crescendo
muito e se tornando um fenômeno em todo o mundo.
Um indivíduo workaholic geralmente não consegue se desligar do
trabalho, mesmo fora dele, e muitas vezes deixa de lado seu parceiro, filhos,
pais, amigos e família. Seus amigos acabam sendo apenas os que convivem no
ambiente de trabalho.
Esse tipo de pessoa sofre e acaba tendo uma qualidade de vida muito
ruim, pois as pressões do dia-a-dia e a autoestima exagerada fazem com que
este tipo de profissional tenha insônia, mau-humor, impotência sexual,
atitudes agressivas em situações de pressão e pode chegar a causar
depressão, entre outros efeitos nocivos. Um dos maiores receios de um
workaholic é o medo de fracassar, esse medo faz com que ele se condicione e
continue sempre dando o melhor de si na busca por resultados.
Dizem os workaholics: “Eu? Eu tenho pavor dos fins de semana. Quem
me dera não ter tempo de férias… não faço ideia do que fazer com ele. São
quatro semanas em que não paro de lembrar a mim mesmo que sou um
fracassado”.
Os termos workaholic e worklover expressam. A diferença entre os dois
é que o workaholic é viciado pelo trabalho, mas nem sempre gosta do que
faz. O worklover – que significa “o que ama o trabalho” em inglês – gosta do
seu trabalho, mas não o vê como um vício, ou seja, tem outras coisas
importantes na sua vida. Um worklover sabe encontrar o equilíbrio entre o
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trabalho e o lazer, e não descuida os aspectos sociais, mentais e familiares da
sua vida.

Trabalhar para não morrer de tédio... ou de vodka
Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, coautores do livro “Quanto é
Suficiente? – O Amor Pelo Dinheiro e a Economia da Vida Boa”, acham que
seria um disparate negar que o trabalho remunerado sempre teve elementos
de satisfação intrínseca. A maior parte das pessoas não trabalha apenas para
comer. As pessoas podem trabalhar muitas horas por companheirismo ou para
escapar aos problemas, ou tédio, da vida familiar.
A questão-chave para o cotidiano feliz é se a possibilidade de ser
“feliz” no trabalho tem aumentado ao longo do tempo. Isto não é de forma
alguma muito claro. Alguns trabalhos tornaram-se mais interessantes. O
número de trabalhos vocacionais – o ensino, por exemplo – aumentou.
Diz-se frequentemente que a Internet tornou o trabalho mais divertido
e a diversão mais parecida com trabalho. Também alargou as oportunidades
de lazer no trabalho, pois o Facebook está apenas a um clique de distância
em um celular inteligente com usuários burros. Os ambientes de trabalho são
cada vez mais projetados para serem “divertidos”.
Mas a especialização que Adam Smith pensou que tiraria a técnica do
trabalho também tornou uma grande parte do trabalho menos gratificante. O
que é chamado “técnica” é frequentemente um eufemismo para tornar
mecânico o que em tempos requeria pelo menos um pouco de conhecimento,
atenção e envolvimento.
As técnicas do artesão, do mecânico, do construtor, do talhante e do
padeiro deterioraram-se. Uma grande parte do trabalho, reduzido à pura
rotina, continua a ser literalmente estupidificante. As rotinas laborais dos
supermercados e call centers modernos foram apelidadas de “taylorismo
digital” em homenagem ao inventor do tapete rolante.
Reduções drásticas de custos diminuíram o “tempo presencial”, como a
sociabilidade é agora chamada. A “criatividade” de muitos trabalhos é apenas
uma imagem de marca: “chefs trabalhadores e empenhados a criar todos os
dias” é o anúncio de uma cadeia de comida rápida muito conhecida. Mesmo
para os profissionais financeiros de topo, as “alegrias do trabalho” vêm em
um distante segundo lugar, depois dos salários e bónus. Os trabalhadores
alienados, que não se identificam com o produto de seus trabalhos, dizem que
a quebra (mensal) da rotina é o recebimento do holerite...
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A disponibilidade dos que mais ganham para trabalharem mais horas do
que trabalhavam no passado pode confirmar, não o interesse crescente dos
seus empregos, mas a insegurança crescente dos seus rendimentos. Uma
pequena proporção de empregos, e partes de empregos, pode ter-se tornado
cativante. Porém, a maior parte continua a ser mal-amada.
Apesar das pseudoalegrias do trabalho e do medo da ociosidade, mais
trabalhadores na maioria dos países desenvolvidos, incluindo os Estados
Unidos, prefeririam trabalhar menos do que mais.
Um inquérito recente sobre futuras opções de emprego mostra um
desejo generalizado de menos horas de trabalho, mesmo sabendo que isto
poderia significar um salário menor – 51% dos inquiridos queriam menos horas
e apenas 12% escolheram mais horas. Resultados semelhantes foram obtidos
no Japão. Nos Estados Unidos, os números foram mais equilibrados, mas a
preferência foi para menos horas e não mais horas: 37% contra 21%.
O que as pessoas dizem que fariam em circunstâncias hipotéticas não é,
evidentemente, o que fariam necessariamente se fossem confrontadas com
essas circunstâncias. No entanto, mantém-se pelo menos uma predisposição a
favor de menos horas de trabalho.
Os prazeres cada vez maiores do trabalho, ou o medo do lazer, podem
ser parte da explicação de porque é que as horas de trabalho pararam de
diminuir, mas não podem ser a explicação principal. A praga da especialização
alienante pode ter-se tornado mais leve, mas não desapareceu
completamente.
Os marxistas sempre defenderam que, nos regimes capitalistas, os
trabalhadores são obrigados a trabalhar mais horas do que precisam, ou
gostariam, porque são “explorados”, isto é, recebem menos do que o seu
trabalho vale para os patrões, cujo controle do mercado laboral torna isto
possível. Isso significa que eles são privados dos ganhos plenos do aumento da
produtividade.
Na Era da Socialdemocracia, em meados do século XX, sindicatos
poderosos conseguiram fazer subir os salários reais dos trabalhadores e o
Estado usou o sistema de tributação para redistribuir o rendimento não
proveniente dos salários dos ricos para os pobres. Mas estas tendências de
equilíbrio apossaram-se dos lucros e deixaram os ricos comparativamente pior.
Isto foi invertido na década de 1980, aproximadamente na mesma
altura em que as horas de trabalho pararam de cair. A explicação da
estabilização das horas de trabalho parece óbvia: os trabalhadores não
reduziram o seu tempo de trabalho porque na realidade não alcançaram os
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ganhos no rendimento real que os teriam levado a trabalhar menos. Os
trabalhadores podem determinar os seus compromissos entre trabalho e lazer,
mas não em um sistema onde a classe capitalista dita as regras.
Os dados mostram que a desigualdade de riqueza e rendimento nos
Estados Unidos e na Grã-Bretanha cresceu imensamente desde 1980, com os
ricos ganhando mais com o aumento da produtividade.
Em 1970, nos Estados Unidos, o ordenado de um diretor-geral de uma
grande empresa era quase 30 vezes superior ao da média dos trabalhadores.
Atualmente, é 263 vezes mais elevado. Na Grã-Bretanha, em 2000, o salário
base de um diretor-geral nas principais empresas cotadas no FTSE era 47
vezes superior à média de salários dos trabalhadores. Em 2010, era 81 vezes
superior. Desde o final da década de 1970, o rendimento do quinto de pessoas
mais ricas aumentou nove vezes mais depressa do que o quinto de pessoas
mais pobres nos Estados Unidos e quatro vezes mais depressa no Reino Unido.
Os ricos estão captando uma parcela cada vez maior do produto
interno. Isto explica porque é que, apesar de o rendimento médio ter subido
na maior parte dos países, o rendimento mediano – isto é, o rendimento da
pessoa no meio da distribuição – não subiu tanto.

Crescimento da Economia de Serviços e Consumo Supérfluo
Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, coautores do livro “Quanto é
Suficiente? – O Amor Pelo Dinheiro e a Economia da Vida Boa”, afirmam que a
consequência da recente influência dominante na distribuição de rendimento
foi:
1.

o crescimento da economia de serviços e

2.

a incapacidade de usar o sistema de tributação para compensar a
tendência natural de desigualdade de crescimento relativamente ao
crescimento relativo dos serviços.

Ambos estabeleceram um limite para a diminuição de horas de
trabalho.
No tempo de Keynes, nos países desenvolvidos a indústria representava
80% da produção e os serviços apenas 20%. Atualmente, esta proporção
inverteu-se.
Em média, os empregos no setor dos serviços são menos bem pagos do
que os empregos na indústria que substituíram:
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1.

em parte porque não podem ser automatizados até ao mesmo ponto –
pensemos nos professores, enfermeiros, cabeleireiros e taxistas – e

2.

em parte porque não podem ser sindicalizados com tanta eficácia.

O fracasso na redistribuição de rendimento nos Estados Unidos e na
Grã-Bretanha significou que muitas das pessoas empregadas nos escalões mais
baixos do setor de serviços nestes dois países, especialmente no varejo,
hospitalidade e serviços pessoais, tiveram de aumentar as horas de trabalho
para escapar à pobreza.
As pressões competitivas, combinadas com uma fraca proteção dos
direitos dos trabalhadores, levou a que os patrões explorem a mão de obra
existente durante mais tempo em vez de dividirem a carga de trabalho por um
maior número de trabalhadores. Isto porque a última hipótese implicaria um
aumento de custos de treinamento e gestão por parte do empregador, para
nem falar das férias obrigatórias pagas, seguro de saúde e outros benefícios.
É muito mais rentável para uma empresa contratar um pequeno número
de pessoas durante mais horas do que dividir essas horas por mais
trabalhadores que também recebem salários e exigem recolhimento de
encargos trabalhistas. A consequência é que a mão de obra está ficando
segmentada em um núcleo cada vez mais pequeno de trabalhadores
permanentes. Eles provavelmente trabalham mais do que querem. Por sua
vez, há uma periferia alargada de desempregados ou parcialmente
empregados que trabalham menos do que querem e cujos salários precisam de
ser complementados com apoios sociais para se manterem empregados.
Neste tipo de Economia de Serviços com ocupações precárias, o
consumo aparece como uma oferta compensatória para os trabalhadores
privados do lazer que anseiam. Para aliviar a sua frustração (e mantê-los
dóceis), é-lhes oferecida uma série de bens de consumo inúteis e
embrutecedores.
As compras são espirituosamente mais bem denominadas “terapia de
varejo” ou shopping-terapia – uma compensação por experiências
desagradáveis ou deprimentes. A criação de necessidades artificiais garante a
lealdade dos trabalhadores à ética no trabalho. Adaptamos as nossas
preferências, acabando por desejar o que obtemos e não a obter o que
desejamos.
A explicação de esquerda para o compromisso rendimento/lazer não é
totalmente persuasiva. É indiscutível que, desde a década de 1980, os
rendimentos medianos não acompanharam os rendimentos médios e apenas
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este fato explicaria uma grande parte do fracasso da diminuição das horas de
trabalho desde então.
Mas o relato marxista do comportamento consumista é menos plausível.
Mesmo que as preferências dos consumidores possam divergir das
necessidades reais, elas não podem estar inteiramente dependentes dessas
necessidades, não podem ser simplesmente incutidas em nós pelo aparelho
produtivo ou pela publicidade. Afirmar isto é negar aos indivíduos toda a
ação, reduzi-los a robôs ou autômatos.
O sociólogo marxista André Gorz parece fazer isto quando escreve
acerca do indivíduo sob o capitalismo: “não é o ‘eu’ que age, mas a lógica
automatizada de sistemas sociais que trabalham através de mim como Outro”.
A publicidade pode moldar desejos, mas não pode criar desejos do
nada. Não pode, por exemplo, persuadir-nos a comprar cocô de cão, exceto,
possivelmente, se o associar a algum objeto de desejo já existente. Tem de
existir uma tendência anterior na natureza humana para a publicidade se
colar. De outro modo, o seu domínio sobre nós seria misterioso.
Assim, as explicações estruturais para o fracasso da diminuição das
horas de trabalho têm de ser suplementadas com uma exploração da natureza
intrínseca dos desejos e satisfações humanos.

Desejo de Consumo de Bens Materiais: Bens da Moda, Bens Esnobes e Bens
de Consumo Conspícuo
Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, no livro “Quanto é Suficiente? – O
Amor Pelo Dinheiro e a Economia da Vida Boa”, avaliam Keynes ter vivido em
uma época quando a esmagadora maioria dos gastos das famílias era com
comida, habitação, roupas, aquecimento e outras utilidades desse gênero. O
dinheiro dedicado ao consumo competitivo era uma pequena fração do total.
Hoje, a situação inverteu-se: a maior parte dos gastos das famílias, até
das famílias pobres, é em bens que não são necessários em nenhum sentido
estritamente material, mas que servem para conferir prestígio. A própria
noção de um “bem material” alargou-se para incluir tudo o que pode ser
comprado ou vendido, incluindo ideias, fragmentos de melodia e até
identidades.
Os economistas e os sociólogos identificaram três tipos de gastos
destinados a aumentar a posição social.
Primeiro, temos os “bens da moda”: bens que são desejados porque
outros já os possuem. Isto é parcialmente uma questão de inveja, mas
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também de querer ser igual aos outros. Estes desejos são particularmente
fortes nas crianças, levando os pais a trabalhar mais arduamente do que
poderiam para os satisfazer.
Depois há os “bens esnobes”, bens que são desejados porque os outros
não os possuem. Os bens esnobes satisfazem o desejo de ser diferente,
exclusivo, de se “destacar «da multidão”. Não são necessariamente os mais
caros, mas definem os seus possuidores como pessoas de gosto superior.
Exemplos contemporâneos podem incluir obscuras bandas de música
alternativa, filmes de culto e restaurantes exóticos.
Os bens esnobes e de moda não são, é claro, mutuamente exclusivos:
muitos bens esnobes sofrem mutações para bens de moda, levando ao seu
abandono pelos verdadeiros esnobes. Este círculo perpétuo é bem conhecido
no mundo da arte e no mundo da moda (fashion).
Coincidindo com os bens esnobes e bens da moda estão os “bens de
consumo conspícuo” – apresentam nítida visibilidade para serem facilmente
notados –, assim denominados em honra do grande teórico americano do
consumo conspícuo, Thorstein Veblen. Os bens de consumo conspícuo são
desejados na medida em que são caros e reconhecidos como caros. Com
efeito, funcionam como anúncios de riqueza. Por exemplo, no ainda
hierárquico mundo dos negócios, viajar em primeira classe, em executiva ou
econômica indica a posição de uma pessoa na empresa.
Outro fenômeno veblenesco é o “efeito bling”, pois é sabido que as
marcas preferidas pelas celebridades são dispendiosas e essa é uma grande
parte do seu encanto (talvez todo): quanto mais elevado o preço, mais
exclusiva a marca. Quando o seu preço desce, é possível que a procura
também diminua. O consumo conspícuo é uma característica bem conhecida
dos novos-ricos de todos os países e idades.
O sucesso na competição é normalmente assinalado por um consumo
mais suntuoso, mas não tem de ser, nem precisa de ser, o motivo para a
competição. A posse de dinheiro pode ser um indicador suficiente de sucesso,
sem necessidade de se exibir esta posse em objetos dispendiosos.
No passado, gastar dinheiro era a forma principal de mostrar ao mundo
que se tinha dinheiro, mas, com a disseminação do conhecimento público dos
rendimentos e fortunas das pessoas através de listas oficiais publicadas em
revistas periódicas, a competição pelo dinheiro separou-se da competição por
bens. Nos escalões mais altos do mundo empresarial, o dinheiro é procurado
não apenas como um meio de consumo, mas como um indicador de realização
superior.
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Muita filantropia deriva do consumo conspícuo. O desejo de
impressionar outros com a riqueza, poder ou gosto adornou as nossas cidades
com edifícios grandiosos e encomendou a maioria das obras de arte expostas
atualmente nos nossos museus. Hoje, o mesmo impulso é visto na competição
entre multimilionários americanos para doarem o seu dinheiro.
Só em períodos de elevada civilização o esnobismo produziu uma massa
crítica de objetos desejáveis por si mesmos. A maioria dos donativos atuais
tem de ser justificada com propósitos utilitários.
Pessoas de gosto refinado podem gostar das “melhores coisas da vida”
por si mesmas. No entanto, através da sua aquisição também estão a assinalar
que são pessoas de gosto – e riqueza – superior. O lazer cheio de aparelhos não
reflete simplesmente uma fome individualista por um “lucro” equivalente ao
trabalho, mas também uma comparação com os aparelhos de outras pessoas.
Há alguma maneira de escapar a esta lógica? Há muito que foi
reconhecida e condenada por filósofos e moralistas uma tendência para a
insaciabilidade. Está enraizada na natureza humana e no carácter social do
homem, não (como os marxistas diriam) na dinâmica de um determinado
sistema econômico, o capitalismo.
No entanto, os marxistas estão certos neste ponto: o capitalismo
inflamou a nossa tendência inata para a insaciabilidade libertando-a dos
limites do costume e da religião em que ela estava anteriormente confinada.
Esta inflamação assume quatro formas distintas, ainda que relacionadas.
Em primeiro lugar, a lógica competitiva do capitalismo leva as empresas
a procurar novos mercados através (entre outras coisas) da manipulação de
desejos. A publicidade pode não criar insaciabilidade, mas explora-a sem
escrúpulos, sussurrando no nosso ouvido que as nossas vidas são monótonas e
de segunda categoria a menos que consumamos “mais”. A publicidade é a
“criação organizada de insatisfação”.
Em segundo lugar, o capitalismo alarga muito o âmbito da competição
por posição. No seu clássico do século XIX, Democracy in America, Alexis de
Tocqueville referiu que a “igualdade geral de condição de cidadania” da
América era o solo mais fértil para o crescimento da ética laboral e do
instinto consumista. Tocqueville declarou que na Europa ninguém estava
preocupado em ganhar dinheiro porque as classes mais baixas não tinham
esperança de o ter e as classes mais altas pensavam que era vulgar pensar
nele. Só nos Estados Unidos é que os trabalhadores podiam acreditar que, com
trabalho árduo, conseguiriam alcançar as fortunas necessárias para desfrutar
dos luxos dos ricos.
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A combinação americana de igualdade civil e desigualdade de
rendimento tornou-se desde então a norma capitalista, levando a uma
situação em que cada membro da sociedade está de certo modo a competir
contra todos os outros. E quanto maior for a desigualdade, maior será a
pressão competitiva.
Em terceiro lugar, a ideologia do capitalismo de mercado livre tem sido
consistentemente hostil à ideia de uma determinada quantia de dinheiro
poder representar “o suficiente”. Essa ideia é vista como gasta e
condescendente, como opondo-se ao nosso desejo natural de melhorarmos a
nossa condição.
Por fim, o capitalismo aumenta a insaciabilidade “monetizando”, ou
para usar um termo na moda acadêmica, “financeirizando” cada vez mais a
economia. Isto tem dois aspectos.
Primeiro, devido à sua tendência de mercantilizar cada vez mais bens e
serviços – isto é, torná-los permutáveis por dinheiro –, o capitalismo aumenta
constantemente a esfera do cálculo monetário e, assim, a facilidade da
comparação direta. Antes de um bem ser avaliado em termos monetários,
propriedades não podiam ser avaliadas rapidamente por comparação.
Atualmente, a comparação é fácil e automática.
Cada vez mais coisas valorizadas, subjetivamente, são “avaliadas” ou
“precificadas”, objetiva e coletivamente, e entram assim na esfera da
competição relacional. A educação, por exemplo, é cada vez mais vista não
como uma preparação para a vida boa, mas como um meio de aumentar o
valor do “capital humano”.
Ao aumentar a esfera do cálculo monetário o capitalismo inflama o
amor pelo dinheiro por si mesmo. Corretores negociantes de futuros,
derivativos e outros produtos financeiros complexos não precisam de saber
absolutamente nada sobre os produtos vendidos estão na ponta das suas
transações. Ao viver em um mundo de dinheiro puro, eles perdem o sentido
subjetivo do valor das coisas.
O erro de Keynes foi acreditar na possibilidade de “o amor pelo lucro
libertado pelo capitalismo poderia ser saciado com a abundância, deixando as
pessoas livres para desfrutar dos seus frutos na vida civilizada”. Ele pensava
as pessoas terem uma quantidade fixa de desejos naturais.
Ele não compreendeu o capitalismo poderia criar uma nova dinâmica de
criação de desejos. Esmagaria as limitações tradicionais do costume e do bom
senso. Apesar de a nossa riqueza se tornar muito maior, a posição de partida
dos mais pobres para a realização da vida boa é pior se comparada à da
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sociedade mais tradicional do seu tempo. O capitalismo alcançou um
progresso incomparável na criação de riqueza, mas para darmos uma
utilização civilizada ou coletiva a essa riqueza exige o questionamento de seu
princípio básico: a acumulação sem limite individual.

Elementos da Vida Boa
A vida boa é uma vida desejável, ou digna de desejo, não apenas uma
vida vastamente desejada. Não podemos identificá-la contando opiniões
individuais ou fazendo um questionário para servir como “prova social”. O
pensamento da maioria não necessariamente é a verdade – ou o melhor para a
sociedade.
Muitas comunidades definem uma forma de vida essencialmente
humana. Revelam um consenso largo relativamente aos chamados “bens
básicos” – os bens capazes de permitirem viver bem. Saúde, respeito,
segurança, relações de confiança e amor são reconhecidos em todo lugar
como parte de uma boa vida humana. A sua ausência é reconhecida em todo
lugar como uma desventura.
Qual é a relação entre a iniciativa de Robert Skidelsky e Edward
Skidelsky e outras discussões recentes? Em Uma Teoria da Justiça e livros
posteriores, John Rawls definiu uma categoria de “bens primários”, bens que
um indivíduo racional quererá apesar de todas as outras coisas que poderá
desejar, pois são em geral necessários para a construção e execução de um
plano de vida “racional”.
A lista de bens primários de Rawls inclui liberdades cívicas e políticas,
rendimento e riqueza, acesso à administração pública e as bases sociais da
dignidade. Os bens primários não são elementos da vida boa em si, mas são os
meios para alcançar qualquer versão possível da vida boa.
São as condições externas de autonomia. Um Estado liberal tem de
garantir que eles estão razoavelmente divididos entre os seus membros, mas
não deve interferir na forma como são utilizados, pois isso seria violar o seu
princípio fundamental de neutralidade e/ou privacidade.
Amartya Sen e Martha Nussbaum – um oriundo da Economia de
Desenvolvimento e a outra da Filosofia Moral – criticaram Rawls por ignorar o
grau variável em que os indivíduos conseguem transformar os bens primários
em oportunidades concretas.
Logo, não devíamos concentrar-nos em bens, mas em capacidades –
poderes concretos de pensamento e ação. A questão não devia ser “quantos
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recursos pode fulano de tal dominar?”, mas “o que pode fulano de tal fazer e
ser?”
Nussbaum apresentou uma lista de 10 capacidades humanas principais,
incluindo saúde e integridade física, imaginação, pensamento, razão prática,
afiliação e diversão. Ela e Sen defendem que essas capacidades definem o
espaço dentro do qual a qualidade de vida devia ser avaliada. As suas ideias
foram extremamente influentes na comunidade de desenvolvimentistas,
inspirando uma mudança da concentração no PIB para outros índices mais
específicos como o IDH.
É uma preocupação global com a autonomia os leva a ir para além da
lista de bens primários. O desejo de salvaguardar a autonomia explica o
interesse de Sen e Nussbaum pelas capacidades e não pelos funcionamentos.
À primeira vista, este interesse é bastante estranho. Porque é que nos
importaríamos se os indivíduos são capazes de saúde, educação, etc.?
Seguramente, o importante é eles serem realmente saudáveis e instruídos.
Mas, para Nussbaum, assumir uma posição pública relativamente a esta última
questão significaria ser “ditatorial” para com o bem. Por isso, no que diz
respeito aos cidadãos adultos, a capacidade, não o funcionamento, é o
objetivo político adequado.
A abordagem de Robert Skidelsky e Edward Skidelsky é muito diferente.
Os bens básicos, tal como eles os definem, não são apenas meios, ou
capacidades, para uma vida boa. Eles são a vida boa.
Além disso, veem esses bens como um objetivo adequado não apenas
para a ação privada como também para a ação política. Se o que importa, na
maioria dos casos, é não apenas a capacidade de viver uma vida boa, mas o
fato de vivê-la, então porque negamos a nós mesmos todos os poderes à nossa
disposição para realizar isto?
Imaginem duas sociedades, uma em que não há hospitais e a outra em
que há hospitais que ninguém usa. Em uma existe a capacidade da saúde e na
outra não, mas o que importa seguramente é as duas populações serem
igualmente pouco saudáveis. Em ambas se apresenta, seguramente, um
problema político, um problema de ação do Estado.
Além disso, o problema da vida boa precisa de uma ênfase nos
objetivos e não nas capacidades, já que estamos perante um problema de
riqueza, não de pobreza. Sen e Nussbaum estão acima de tudo preocupados
com as nações pobres, em que muitas pessoas não possuem recursos para
viver bem. Porém, no mundo rico enfrentamos o problema muito diferente de
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fazer bom uso dos recursos já existentes. Se o objetivo da política for definido
unicamente em termos de capacidades, este problema desaparece da vista.
Robert Skidelsky e Edward Skidelsky enfrentam o adversário ideológico
– o neoliberalismo –, sempre a brandir o temido espectro do paternalismo. Ao
sugerir os fins – e não os meios ou as capacidades – deveriam ser o objetivo da
política não estariam sendo “ditatoriais em relação aos bens básicos”?
Duas reflexões podem ajudar a aliviar esta suspeita, ou pelo menos a
torná-la menos importante. Primeiro, até há muito pouco tempo, todas as
nações ocidentais tinham nos seus códigos de leis um grande número de leis
explicitamente destinadas a tornar as pessoas melhores em relação ao
possivelmente elas teriam escolhido ser, por exemplo, com a censura da
pornografia.
Muitas dessas leis continuam em vigor, e na verdade o seu âmbito foi
alargado, embora agora normalmente sob o pretexto de impedir danos a
terceiros. Exemplos disso são as leis contra as drogas, incesto e bestialidade,
restrições à venda e uso de pornografia, álcool e cigarros, e muita legislação
sobre saúde e segurança. Só no mundo elitista da filosofia acadêmica
neoliberal se defende os Estados liberais não serem “ditatoriais”
relativamente aos bens básicos.
Em segundo lugar, como qualquer definição razoável determina a vida
boa ser uma vida autônoma ou autodeterminada, o Estado, enquanto
sociedade política de coerção, está limitado em termos do que pode fazer
para promovê-la. É manifestamente absurdo forçar as pessoas a serem
civilizadas sob pena de tortura. Mas há muitas coisas para o Estado fazer sem
chegar a tais extremos, por exemplo, via utilização de incentivos econômicos
para encorajar as pessoas para o bem.
não é normalmente sentido como ditatorial, exceto, talvez, por alguns
neoliberais radicais. De fato, todos os Estados liberais usam já esses
incentivos, embora a sua base racional seja normalmente utilitária e não
ética.

Economia da Felicidade
Em 1974, o economista Richard Easterlin publicou um artigo que ficou
famoso: “O Crescimento Econômico Melhora a Raça Humana?” Na sequência
de um minucioso inquérito sobre felicidade e PIB em uma série de países do
mundo ele concluiu, provavelmente, a resposta ser “não”. Desde então a
Economia da Felicidade expandiu-se, mas a descoberta principal do artigo de
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Easterlin, o chamado Paradoxo de Easterlin, mantém-se vastamente
incontestada.
Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, no quarto capítulo do livro
“Quanto é Suficiente? – O Amor Pelo Dinheiro e a Economia da Vida Boa”, em
princípio, concordam. “Parece que o enorme progresso nos padrões de vida
após a II Guerra Mundial não nos trouxe um acréscimo de felicidade. Talvez
Rousseau estivesse sempre certo. Mais dinheiro não nos torna mais felizes.”
Conclusões semelhantes repetiram-se em países do mundo inteiro, quer
desenvolvidos quer em desenvolvimento.
Para percebermos os números, temos de partir do princípio de que a
felicidade é afetada pela riqueza relativa, não pela riqueza absoluta. Dito de
outra forma:
•

a felicidade dos ricos é uma expressão da sua satisfação por estarem no
topo da pirâmide de riqueza e

•

a infelicidade dos pobres espelha a sua frustração por estarem
embaixo.

Como os ricos se mantêm no teto e os pobres se mantêm no piso seja
qual for o rendimento da sociedade como um todo, os níveis médios de
felicidade não mudam. Como uma analogia, imagine uma fila em um
elevador: quem está no fim da fila permanece no fim mesmo quando a fila
avança.
O mais importante para as pessoas é o rendimento relativo, não o
rendimento absoluto. Muitas das melhores coisas da vida – lindas casas de
campo, estâncias de férias em lugares exóticos, as melhores escolas – estão
essencialmente limitadas em quantidade e, por isso, acessíveis apenas aos
mais ricos. Esses bens posicionais ou oligárquicos são um motivo para a ânsia
pelo lucro se manter forte mesmo nas sociedades mais ricas.
Todavia, será o rendimento absoluto irrelevante para a felicidade? Ter
bens de consumo durável não acrescentou nada ao nosso bem-estar coletivo?
Os economistas da felicidade gostam de nos recordar o poder de adaptação ou
habituação. A maioria dos lucros materiais tem apenas um efeito fugaz na
disposição, depois do qual esta regressa ao seu nível habitual. Assim, o
rendimento pode subir com regularidade enquanto a felicidade não aumenta
nada.
Outra explicação popular para a felicidade não subir conjuntamente
com a riqueza é a desigualdade. A média de rendimentos no Reino Unido
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duplicou nos últimos 30 anos, mas o rendimento mediano – isto é, o
rendimento da pessoa no meio da distribuição – mudou muito menos. Os
ganhos de capital e renda têm estado predominantemente no topo. Assim,
mesmo que o rendimento absoluto não seja importante para a felicidade, as
estatísticas podem refletir os sentimentos da maioria cujo rendimento
absoluto estagnou.
Para além de um determinado patamar, parece que o rendimento
absoluto não é importante para a felicidade. Poderia esperar-se que a falta de
nutrição, saneamento, educação e habitação adequados tivessem um efeito
depressivo. As pessoas avaliam o seu bem-estar material relativo de acordo
com um padrão nacional, não com um padrão global.
Então, como é que os economistas da felicidade tencionam aumentar
os nossos níveis de felicidade em declínio? Na sua opinião, há dois problemas:
1.

um de irracionalidade individual,

2.

o outro de irracionalidade coletiva.
O primeiro problema surge porque as pessoas:

1.
exageram a felicidade que obterão a longo prazo com o consumo de
bens e
2.
subestimam as satisfações do lazer, educação, amizade e outros
intangíveis.
O segundo problema surge porque, mesmo que as pessoas sejam
racionais no desejo de estarem no topo da pirâmide da riqueza, a lógica da
competição posicional dita que nem todos podem estar. O sucesso de A é
conseguido à custa do fracasso de B, e desse modo a felicidade global
mantém-se constante.
De fato, a felicidade até pode cair, uma vez que a luta posicional é
desagradável. Por analogia, quando uma pessoa conversar alto em um
ambiente coletivo os outros também têm de gritar, muito embora todos
estivessem melhor se falassem baixo.
Os economistas da felicidade respondem a estes dois problemas de
formas previsíveis. Se determinados bens não geram melhorias duradouras na
felicidade, quer para os seus proprietários quer para a sociedade em geral,
porque não taxá-los? Isto desviaria recursos para bens que geram essas
melhorias, como o lazer, e aumentariam o rendimento para projetos públicos
de aumento da felicidade.
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Assim, por exemplo, seria o caso de uma taxa progressiva sobre
elevação do consumo para travar os gastos de luxo e encorajar o investimento
financeiro. Em outro capítulo, Robert Skidelsky e Edward Skidelsky propõem
uma tributação semelhante, embora sem referência à felicidade.
Outras medidas vulgarmente propostas incluem restrições às horas
extras de trabalho e a certas formas de publicidade. De uma maneira geral, os
economistas da felicidade preferem uma forma de vida europeia em
detrimento da americana, embora a América esteja mais bem classificada nos
quadros da felicidade do que a maioria das grandes democracias
socialdemocratas europeias.

Faz Sentido Medir e Agregar Estados Individuais de Felicidade?
Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, no livro “Quanto é Suficiente? – O
Amor Pelo Dinheiro e a Economia da Vida Boa”, criticam os investigadores da
felicidade, porque eles não se preocupam normalmente com o enunciado
exato dos seus questionários nem com a relevância das suas escalas.
Contentam-se em observar que, independentemente do que possam
estar a medir, está fortemente correlacionado com outras coisas associadas à
felicidade:
1.

tensão arterial baixa,

2.

níveis de atividade elevados no hemisfério esquerdo do cérebro,

3.

boa saúde e

4.

muitos sorrisos.

No jargão profissional, isto parece bastar para considerar os seus
resultados “válidos”. Mas isto suscita agora uma perplexidade de um tipo mais
filosófico. Se a validade dos inquéritos sobre felicidade tem de ser confirmada
relativamente ao que já sabemos sobre felicidade, que novas informações
podem conter? Ou correspondem ao conhecimento existente, e nesse caso são
redundantes, ou não correspondem, e nesse caso são imperfeitos.
Quando muito, os inquéritos sobre felicidade podem desenvolver com
mais pormenores o que nós já sabemos. Todavia, não podem dizer-nos nada
radicalmente novo. Se o fizessem, não acreditaríamos neles.
As correlações da felicidade autoavaliada são de dois tipos:
1.

fisiológicas e
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2.

circunstanciais.

Do lado fisiológico, foi demonstrado que as pessoas que se classificam
como felizes tendem a ter níveis mais elevados de atividade elétrica no
cérebro anterior esquerdo e sistemas imunitários fortes. Mas como é que
sabemos que essas coisas detectam felicidade? Claramente, a resposta não
pode ser que detectam a felicidade autoavaliada uma vez que é o próprio
item em questão.
Outros estudos revelam uma correlação entre felicidade autoavaliada,
por um lado, e as ações e circunstâncias associadas à felicidade, por outro
lado. Foi demonstrado, por exemplo, que as pessoas que se caracterizam
como mais felizes também:
1.

são classificadas como mais felizes pelos amigos e familiares, e

2.

sorriem com maior frequência.

Investigadores estabeleceram uma correlação entre qualidade de vida
nas cidades, medida por horas de sol, tempos de viagem de e para o emprego,
índices criminais, etc., e a felicidade autoavaliada dos seus habitantes. Neste
caso, a correlação não é uma causalidade daquela para esta e, então, aquela
variável é objetivamente mais fácil de ser pesquisada do que esta subjetiva?
Se esses estudos forem credíveis, mostram que as pessoas que dizem
ser felizes são de fato, em média, felizes. Todavia, este resultado não é a
justificativa que parece à primeira vista, pois pressupõe que já temos uma
medida de como as pessoas são felizes, independentemente do que elas
dizem sobre o assunto, nomeadamente, partimos a priori de uma
compreensão racional do que é bom para os seres humanos.
As autoavaliações não podem ser o critério fundamental de felicidade,
por muito úteis que possam ser como indicadores complementares. Uma
simples experiência de pensamento corrobora isto. Imaginem uma mulher
cujos filhos morreram num violento acidente, e cujas ações irradiam tristeza,
mas que, não obstante, se declara feliz. Presumiríamos que ela está
mentindo, que está enganando a si mesma ou usando palavras de uma forma
invulgar com uma compreensão idiossincrática de “feliz”. Contra todas as
aparências, não insistiríamos que ela é verdadeiramente feliz.
Em suma, a felicidade não é um item no teatro interior da mente,
visível apenas para o seu proprietário. A felicidade manifesta-se
essencialmente em atos e acontecimentos. Se não fosse assim, seria
misterioso como poderíamos falar sequer dela. O pressuposto subjacente ao
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método de inquérito – que somos juízes abalizados da nossa própria felicidade
– é falso.
Não sabemos que somos ou não felizes?! Ou não sabemos se somos mais
felizes ou não que outras pessoas?
Os inquéritos sobre felicidade são duvidosos, quer devido às confusões
de formulação e medição mencionadas quer também, mais
fundamentalmente, porque não são especialistas na nossa felicidade. Por
conseguinte, requerem validação externa, quer sob a forma de correlações
formais quer com o nosso sentido intuitivo de como as pessoas são felizes.
Todavia, na medida em que recebem essa validação, tornam-se redundantes.
Aparentemente, a sua função é essencialmente cerimonial: serve para
conferir a bênção da ciência às constatações do senso comum.
No entanto, os inquéritos podem ajudar-nos a classificar as várias
causas de felicidade e infelicidade por ordem de importância, onde isto ainda
não é óbvio. Todos sabemos que o desemprego torna as pessoas infelizes, por
exemplo, mas será talvez interessante saber que o seu impacto é ainda maior
do que o divórcio.
Por fim, os inquéritos sobre felicidade podem ser úteis em lugares onde
a obtenção de informações sobre as condições de vida é difícil ou dispendiosa.
Mas quando as estatísticas de saúde, emprego, educação, casamento, etc.,
estão prontamente disponíveis, como acontece na maioria das nações
desenvolvidas, não há motivo para não apelarmos diretamente a elas em vez
de fazermos um desvio pela felicidade. Esta será a abordagem no Capítulo 6
do livro “Quanto é Suficiente? – O Amor Pelo Dinheiro e a Economia da Vida
Boa”.
No que diz respeito às comparações internacionais, as diferenças
culturais e linguísticas já mencionadas tornam quaisquer conclusões muito
incertas. Até o proeminente defensor da economia da felicidade admitiu que
os esforços para comparar os níveis médios de bem-estar de diferentes países
deviam ser tratados com uma cautela considerável.
“A tentativa de criar Contas Nacionais de Bem-Estar como um
suplemento ou rival do PIB é um exercício de futilidade”, segundo Robert
Skidelsky e Edward Skidelsky. Nunca devíamos esquecer que essas contas
medem apenas o que as pessoas dizem sobre a sua felicidade. Não medem,
nem podem medir, a felicidade em si.
Reduzir felicidade a prazer com o objetivo de revelá-la como
unidimensional é perceber tudo mal desde o início. Felicidade não é prazer. A
gramática lógica dos dois conceitos é bastante diferente. O prazer é muitas
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vezes (embora nem sempre) localizável no corpo. Em contraste, a felicidade
não tem uma localização física. Uma pessoa não é feliz em alguma parte
específica do corpo. O prazer ocupa um tempo preciso. A felicidade também é
por vezes “cronometrada” desta forma, embora as suas fronteiras nunca
sejam tão precisas de quando a felicidade surgiu e se desvaneceu.
Todavia, também há uma espécie de felicidade sem dimensões
temporais. Dizer que alguém teve uma vida feliz não é dizer que ele foi feliz
em determinados momentos ou em uma determinada proporção do tempo. O
prazer nunca é atemporal desta forma. Uma “vida de prazer” é apenas uma
vida cheia de episódios agradáveis. O prazer pontua a vida; não caracteriza a
vida como um todo.
Estes contrastes entre felicidade e prazer estão enraizados em uma
diferença mais fundamental e fenomenológica entre os dois estados.
Felicidade não é apenas um sentimento interior, mas uma atitude, uma
perspectiva da realidade. É a ditosa percepção de que isto ou aquilo
acontece, por exemplo, que a minha filha vai para a universidade, que o meu
país foi libertado.
Há algumas exceções a esta regra. Bebês e animais podem ser felizes
sem serem felizes com alguma coisa. Por vezes os adultos também se sentem
felizes “por nenhuma razão em particular”. Porém, mesmo nesses casos a
felicidade manifesta-se tipicamente como uma determinada atitude perante o
mundo.
O prazer também tem objetivos, mas estes diferem dos objetivos da
felicidade na medida em que são, acima de tudo, empíricos. Uma pessoa não
pode sentir prazer com coisas que acontecerão depois da sua morte, embora
seja possível sentir prazer ao pensar nelas.
Ao contrário da felicidade, o prazer não está centralmente associado a
crenças sobre o mundo. Pode subsistir de fantasias e ilusões. Por exemplo,
uma mulher virtual poderia dar prazer a um homem, mas apenas uma mulher
real, ou que se acreditasse ser real, poderia fazê-lo feliz. E mesmo nos casos
em que o prazer é obtido em situações reais, ele leva-as sutilmente para a
órbita da experiência.
Há uma reputação dúbia do prazer. “Viver para o prazer” implica uma
cultura de experiência, uma atitude incomum perante o mundo. E isto
mantém-se verdadeiro quer os prazeres em questão sejam da variedade
“nobre” quer sejam da variedade “mundana”.
Depois, há o júbilo. O júbilo é um estado mais exaltado de regozijo do
que o prazer ou a felicidade, e, no entanto, também é mais elusivo. Prazer e
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felicidade podem ser perseguidos, mas seria difícil perseguir o júbilo. O júbilo
é paradoxalmente congruente com o sofrimento, daí a sua predominância na
escrita cristã. Uma mulher religiosa, depois de muitas provações e violências,
pode falar da sua “vida jubilosa” a pregar a Palavra Divina. Ela não diz que a
sua vida é feliz.
Se o júbilo é compatível com a ausência de felicidade e prazer,
felicidade e prazer são igualmente compatíveis com a ausência de júbilo.
Então, felicidade é diferente de prazer e de júbilo. Mas mesmo no
campo da felicidade é preciso fazer distinções. Dissemos que a felicidade tem
objetivos, que é relativa a alguma coisa. Podemos agora acrescentar que a
felicidade assume o seu carácter a partir daquilo a que é relativa.
A felicidade profunda, por exemplo, é caracterizada como tal não por
palpitações ou tremores, mas pela sua relação com certos bens humanos
crucialmente importantes, por exemplo, amor, parto, a conclusão de uma
obra importante.
Se os estados de felicidade vão buscar o seu caráter em seus objetivos,
não há razão para supor todos poderem ser classificados por ordem de
intensidade. Faz sentido separar a “efervescência” e fazer dela a medida da
felicidade? Por que quereríamos fazer isso? O que torna a efervescência tão
importante?
Seria como se tivéssemos de avaliar discursos baseados unicamente no
seu volume, sem ter em conta o conteúdo. O erro também pode ser
comparado ao de pessoas classificadoras dos atos sexuais de acordo com a
intensidade ou frequência do orgasmo, ignorando todas as outras formas
possíveis de ser um sucesso ou um fracasso.

Felicidade é um Estado de Espírito
Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, no livro “Quanto é Suficiente? – O
Amor Pelo Dinheiro e a Economia da Vida Boa”, tentam mostrar quando uma
vida é feliz, tal como a frase é compreendida pela maioria das pessoas, ela
não é apenas uma série de estados de espírito agradáveis, mas uma vida
possuidora de certos bens humanos básicos.
Mas para os que não estão convencidos com esta sugestão, eles
apresentam a segunda parte difícil do dilema: se a felicidade é apenas um
estado de espírito, como pode ao mesmo tempo ser o bem supremo, o
objetivo supremo de toda a nossa luta?
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Trabalhar durante anos em uma obra de arte ou a criar um filho
simplesmente para desfrutar do estado mental daí resultante é trair uma
atitude muito peculiar perante a vida. Todavia, é precisamente esta atitude
que está na base do atual culto da felicidade.
O problema pode ser colocado com um pouco mais de precisão. Os
economistas da felicidade acreditam que os estados de espírito são bons na
medida em que são felizes. Quanto mais felizes, melhor; quanto mais tristes,
pior. Os objetivos ou ocasiões de felicidade e tristeza não têm importância
moral.
“Nenhum sentimento bom é mau em si”, escreve Richard Layard. “Só
pode ser mau devido às suas consequências”. Outros economistas da
felicidade são menos francos, mas devem acreditar em alguma coisa
semelhante se o seu projeto é fazerem sentido moral. Se a felicidade não é
intrinsecamente boa, para que estão tentando maximizá-la?
Porém, o simples fato é que “a felicidade, psicologicamente concebida,
não é boa em si, mas na medida em que é devida, ou pelo menos não
indevida”.
O valor de um estado de espírito feliz depende em parte do mérito ou
então do seu objetivo. E se isto for reconhecido, então o projeto de
maximizar a felicidade em si, independentemente dos seus objetivos, assume
um aspecto sinistro.
Do mesmo modo que existe felicidade sem motivo, também existe
tristeza sem motivo. É claro que a tristeza é muitas vezes sem motivo quando
está enraizada em convicções falsas ou mecanismos mentais irracionais, mas
em outros casos é simplesmente a lúcida percepção de coisas merecedoras de
tristeza. Enquanto essas coisas existirem – e, seguramente, existirão sempre –
a tristeza só poderá ser eliminada se:
(a)

a afastarmos da vista ou

(b)

alterarmos as nossas sensibilidades para deixarmos de nos preocupar
com ela.

É fácil imaginar formas de fazer isto. Os cientistas podem desenvolver
uma droga – uma espécie de aspirina psíquica – para apagar todas as
recordações de desgosto ou angústia. Jornais e boletins noticiosos poderiam
deixar de noticiar fomes, catástrofes, crimes, corrupções, etc. Algumas dessas
medidas poderiam funcionar. No entanto, nenhuma delas nos parece
remotamente desejável.
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Muitas tradições religiosas e filosóficas viram a tristeza como a reação
certa não apenas para a tragédia individual, mas para a tragédia da vida
humana em si.
Os economistas da felicidade menosprezarão sem dúvida tudo isto como
místicas de monges da miséria. Todavia, não é preciso ser um monge ou um
filósofo para encontrar algo perturbador no projeto de maximizar a felicidade
em si, independentemente dos seus objetivos, pois a conclusão lógica de um
projeto desse tipo é:
1.

prescindir completamente dos objetivos externos e

2.

agir diretamente no cérebro.

Alguns economistas da felicidade já chegaram a esta conclusão.
Apelaram à investigação da estimulação cerebral, uma operação com o poder
de gerar “prazer intenso sem diminuir a utilidade marginal”. Acrescentam
alegremente que o único método potencialmente mais eficaz é a engenharia
genética!
Richard Layard fala entusiasticamente sobre drogas que alteram a
disposição, não apenas como remédios para a depressão, mas como
dispositivos que melhoram o bem-estar geral. A euforia perpétua é rejeitada
por ele apenas porque “parte do tempo devíamos precisar que as nossas
mentes estivessem suficientemente atentas para organizar a nossa
existência”. Caso contrário, presumivelmente, estaríamos melhor em um
estado de felicidade idiota permanente.
O Admirável Mundo Novo ainda não chegou. Economistas da felicidade
não querem obrigar-nos a tomar droga ou a estimular os nossos cérebros. Eles
são maximizadores forçados. Procuram maximizar a felicidade dentro da
estrutura estabelecida de direitos legais. Mas esta qualificação não é muito
tranquilizadora, pois o aspecto mais profundo e mais perturbador do
Admirável Mundo Novo não é coerção, mas infantilismo – o desaparecimento
de todo o desejo ou ligação que poderia quebrar a máquina do prazer.
Só no caso muito especial da depressão econômica é que a infelicidade
é um mal inequívoco e um alvo legítimo de ação estatal. Mas a depressão é
um caso à parte. Não é apenas infelicidade extrema, mas infelicidade inapta
e desproporcionada, e é isto que constitui a sua maldade peculiar.
Uma viúva chorosa poderia ser não menos infeliz do que um homem
com depressão, devido ao desemprego. Porém, sua infelicidade é uma
resposta adequada à perda definitiva, não um problema a ser curado.
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A depressão psíquica é um problema médico e deve ser tratado sob a
rubrica da saúde mental. A depressão econômica é um problema a ser tratado
pela casta de sábios tecnocratas coordenados com a casta de mercadores. Não
fazem, como Layard afirma, parte de uma crise geral de infelicidade e a luta
contra elas também não deve ser vista como parte de uma campanha mais
vasta para tornar as pessoas mais felizes.
Ir da procura do crescimento para a procura da felicidade é passar de
um falso ídolo para outro. Nosso objetivo adequado, segundo Robert Skidelsky
e Edward Skidelsky, enquanto indivíduos e enquanto cidadãos, é não apenas
sermos felizes, mas termos razão para sermos felizes. Ter as coisas boas da
vida – saúde, segurança, personalidade, respeito, harmonia com a natureza
amizade, lazer – é ter razão para ser feliz. Ser feliz sem essas coisas é estar
dominado por uma ilusão: a ilusão de que a vida corre bem quando na
realidade não corre.
Essa ilusão é conhecida pelos marxistas como uma ideologia e serve
para esconder o fato real da opressão e degradação. Paraíso e álcool eram os
instrumentos tradicionais para reconciliar os desventurados com a sua sorte.
O aval à felicidade feito por um governo republicano democrático sugere que
ele poderá desempenhar um papel semelhante.
É evidente que a maioria dos economistas da felicidade não tem esse
desígnio. Como nós, eles só desejam afastar a política da busca cega de
riqueza para a melhoria das condições de vida reais. Mas adotaram uma
linguagem que aponta – “objetivamente”, como dizem os marxistas – em uma
direção bastante diferente.
Pois se a felicidade é uma simples sensação privada, sem
intrínseca a viver bem, então a droga ou a estimulação cerebral
os meios mais baratos e mais eficazes para alcançá-la. Porque
frontalmente que a nossa preocupação é com a vida boa –
felicidade cuidar de si mesma?

uma ligação
poderão ser
não admitir
e deixar a

Bens Básicos de uma Vida Boa
Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, no sexto capítulo do livro “Quanto
é Suficiente? – O Amor Pelo Dinheiro e a Economia da Vida Boa”, definem
quais são os bens básicos, cuja posse possibilita uma vida boa.
As listas de bens básicos têm um ar de arbitrariedade e, para dissipá-la,
têm de esclarecer os seus critérios de inclusão. Eles são quatro:
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1.

Os bens básicos são universais, o que significa que pertencem à vida
boa enquanto tal, não apenas a algum conceito particular e local da
vida boa. O catálogo de capacidades humanas fundamentais de
Nussbaum inclui, por exemplo, “proteção contra a discriminação com
base na raça, sexo, orientação sexual, religião, casta, etnia ou origem
nacional” – uma lista impecavelmente progressista, mas dificilmente
universal. Uma mente de uma classe mais filosófica poderia questionar
a equação de valores universais com valores liberais modernos.

2.

Os bens básicos são finais, o que significa que são bons em si e não
apenas como um meio para outro bem. Isto distingue os bens básicos de
Robert Skidelsky e Edward Skidelsky dos bens primários de Rawls e das
capacidades de Nussbaum e Sen. Todos os bens básicos são finais, mas
nem todos os bens finais são básicos.

3.

Os bens básicos são sui generis, o que significa que não fazem parte de
outro bem.

4.

Os bens básicos são indispensáveis, o que significa que podemos
considerar que qualquer pessoa que não os possua sofreu uma perda ou
dano sérios. Outra forma de realçar a indispensabilidade dos bens
básicos é pensar neles como necessidades. O termo “necessidade”
capta mais claramente do que “bem” a ideia de que eles são a
condição sine qua non para uma existência humana decente e uma
prioridade em qualquer distribuição de recursos escassos.

Não há nada remotamente vergonhoso em demandar bens para além
dos bens básicos – desde, é claro, que eles não subtraiam dos bens básicos.
O critério de indispensabilidade distingue a lista de bens básicos
elaborada por Robert Skidelsky e Edward Skidelsky de outras listas
semelhantes. O filósofo legal John Finnis, por exemplo, define bens ou valores
básicos como “os objetivos básicos da existência humana”, mas não como
coisas cuja ausência em um indivíduo constitui um dano ou perda sérios. Em
resultado disso, ele pode incluir “religião”, definida muito genericamente
como a preocupação pela ordem suprema das coisas, e “experiência estética”
na sua lista de valores básicos. Ora, apesar de podermos considerar que uma
cultura desprovida de religião ou experiência estética é pobre, não diríamos
que um indivíduo a quem falta alguma destas duas coisas está seriamente
prejudicado.
Que bens cumprem os critérios de essencialidade? Robert Skidelsky e
Edward Skidelsky identificam sete: saúde, segurança, respeito, personalidade,
harmonia com a natureza, amizade, lazer.
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Sua lista não tem a pretensão de ser definitiva. Alguns dos bens que
constam dela têm elementos em comum ou abarcam uma série de
preocupações inter-relacionadas. Outros podem, provavelmente, ser
inteiramente excluídos.
Por exemplo, diz-se muitas vezes – com razão ou sem ela – que “a
harmonia com a natureza” é uma fixação peculiarmente ocidental, um
produto do romantismo e do ambientalismo. Algumas pessoas puseram em
dúvida se a “saúde” e “segurança” são boas em si e não por causa de outras
coisas.
SAÚDE. Quando falam em saúde, estão a se referir ao funcionamento
pleno do corpo, à perfeição da nossa natureza animal. A saúde inclui todas as
coisas necessárias para manter a vida, ou uma duração razoável de vida, mas
não está de forma alguma limitada a elas Acima de tudo, saúde significa um
feliz esquecimento do corpo, como uma ferramenta perfeitamente preparada
para cumprir as suas tarefas.
SEGURANÇA. Quando falam em segurança, referem-se à expectativa
justificada de um indivíduo de que a sua vida prosseguirá mais ou menos no
seu curso habitual, não perturbada por guerra, crime, revolução ou grandes
agitações sociais e econômicas. A segurança é uma condição necessária para a
realização de outros bens básicos na nossa lista, especialmente personalidade,
amizade e lazer. Mas também é um bem em si.
Quais são os efeitos do capitalismo na segurança? Os liberais do século
XIX defenderam que le doux commerce teria uma influência pacificadora nas
relações internacionais, pois as nações que tinham relações comerciais umas
com as outras não teriam razões econômicas para desencadear uma guerra.
Este argumento tem alguma lógica, embora é claro que as nações comerciais
ainda possam entrar em guerra por razões econômicas más ou por razões não
econômicas, como aconteceu em 1914.
Internamente, o efeito do livre-mercado na segurança é menos salutar.
Os fundamentalistas do mercado livre reagem a descontentamentos causados
por desemprego com um desprezo levemente velado. Aqueles que não
conseguem encontrar trabalho localmente são aconselhados a mudar de
cidade e aqueles cujos talentos se tornaram redundantes são aconselhados a
“reciclar-se”. Isto é um retrocesso ou inversão de valores. Não são os seres
humanos que precisam de se adaptar ao mercado; é o mercado que tem de se
adaptar aos seres humanos.
RESPEITO. Respeitar alguém é indicar, com uma formalidade ou de
outro modo, que consideramos as suas opiniões e interesses dignos de
consideração, que são coisas que não podem ser ignoradas ou espezinhadas. O
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respeito não implica concordância ou afeto: é possível respeitar um inimigo.
Não implica qualquer admiração especial. É também um bem em si.
Nas sociedades burguesas modernas, as duas fontes básicas de respeito
são os direitos civis e a realização pessoal. Os direitos civis conferem o que
poderia chamar-se respeito “formal”, isto é, garantem ao seu possuidor
proteção contra as piores formas de poder arbitrário. Mas como são conferidos
a todos os cidadãos, independentemente dos seus méritos, são ineficazes para
criar respeito. Para isso, um indivíduo tem de fazer alguma coisa com a sua
vida; no mínimo, tem de conquistar uma “capa de honestidade”. Posição e
título, seja de nobreza, seja acadêmico, seja militar, já não conferem
respeito automaticamente. A pessoa tem de provar seu valor comunitário, ou
seja, que é criativo e não apenas um parasita.
O desemprego persistente levava à divisão da sociedade em duas castas
hereditárias, uma maioria com trabalho e uma minoria desempregada. Se
assim fosse, seria muito fácil incluir esta distinção de fato na lei, com direitos
civis e de voto diferenciais. A democracia, tal como a conhecemos deixaria de
existir.
Também é importante para o respeito mútuo que a desigualdade não
exceda determinados limites. Uma elite que vive, se diverte e aprende
separadamente da população em geral não sentirá um laço de cidadania
comum com essa população. Uma distribuição mais igual – mesmo que não
seja completamente igual – da riqueza e do rendimento é um requisito da
solidariedade democrática.
Uma característica da abordagem de Robert Skidelsky e Edward
Skidelsky é que os requisitos da justiça não são vistos como corretores
isolados do bem básico, mas como fluindo de um determinado conceito desse
bem. A igualdade baseia-se na fraternidade, não o contrário.
Temos de analisar os efeitos da desigualdade no tecido moral da
sociedade e no sistema político em particular. Quando os ricos se comportam
com uma arrogância indiferente à lei, os pobres com um ressentimento
impotente e os políticos com reverência pelo dinheiro, a desigualdade
excedeu o limite.
PERSONALIDADE. Quando Robert Skidelsky e Edward Skidelsky falam em
personalidade se referem acima de tudo à capacidade de estruturar e
executar um plano de vida que reflete os gostos, temperamento e conceito de
bem da pessoa. É o que os kantianos chamam de autonomia e os aristotélicos
de razão prática.
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Mas o termo personalidade também implica mais alguma coisa, um
elemento de espontaneidade, individualidade e engenho. Muitos filósofos –
inclusive o próprio Kant – foram modelos de autonomia racional e no entanto,
lamentavelmente, faltava-lhes personalidade.
Porquê estabelecer a distinção entre personalidade e respeito? Não são
os dois conceitos correlativos: o respeito é prestado à personalidade; a
personalidade dá origem a respeito? Porém, existe uma diferença sutil. É
possível imaginar uma comunidade – uma ordem monástica, digamos, ou um
grupo revolucionário – onde toda a propriedade é partilhada, todos os
assuntos estão abertos para escrutínio e todas as vontades estão voltadas para
o bem comum. Os membros desta comunidade poderiam ter o maior respeito
uns pelos outros e ainda assim faltar-lhes personalidade.
Personalidade implica um espaço privado, onde o indivíduo tem a
liberdade de se abrir, de ser ele próprio. Denota o aspecto íntimo da
liberdade, aquele que resiste às reivindicações de razão e dever públicos.
Uma sociedade desprovida de personalidade, onde os indivíduos aceitam o seu
papel social sem tensão ou protesto, seria muito pouco humana.
No liberalismo moderno há uma tendência para elevar a personalidade –
ou autonomia, como é normalmente chamada – para o bem perfeito de onde
todos os outros derivam. Isto é um erro. A autonomia é um bem entre outros,
sem primazia especial. Pode ser sacrificada, sem que seja completamente
absurdo, por exemplo, ao amor. Desligada de qualquer contexto mais lato de
preocupação ética, a autonomia degenera naquela “liberdade de indiferença”
para a qual todas as coisas são possíveis e nada importa.
A retórica moderna de “escolher valores” é um sintoma desta confusão.
Devidamente compreendida, a escolha responde ao valor. Onde lhe é
permitido criar valor, o seu exercício torna-se arbitrário.
A propriedade privada é uma salvaguarda essencial da personalidade,
pois permite que os indivíduos vivam de acordo com os seus gostos e ideais,
livres da tirania do patrocínio e da opinião pública.
Lazer e pensamento organizado são uma condição necessária para uma
civilização verdadeira, não puramente mecânica. Notem que é
especificamente a propriedade, não o rendimento, que tem esta influência
libertadora.
O argumento personalista para a propriedade privada é diferente do
argumento-padrão de mercado livre e tem implicações diferentes.
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•

Para a economia convencional, a propriedade faz simplesmente parte
da infraestrutura legal do capitalismo. A sua distribuição não é
fundamentalmente uma questão de preocupação, exceto na medida em
que leva a preços de monopólio.

•

Em contraste, de um ponto de vista personalista, a concentração da
propriedade em algumas mãos viola a sua função essencial, que é a de
proporcionar uma vida independente aos indivíduos e às famílias. A
propriedade tem de estar bem distribuída, caso contrário não pode
fazer o seu trabalho ético.

HARMONIA COM A NATUREZA. Este bem básico foi muitas vezes
interpretado como o favorecimento da vida rural relativamente à vida urbana.
Desde os tempos da Babilônia e de Roma, as cidades apareceram como antros
de miséria e vício. Mas o ponto de vista oposto também tem os seus
defensores. Marx falou da idiotia da vida rural.
O que é novo é a pura dimensão da cidade moderna. Um habitante de
Paris no século XVIII, na época a maior cidade do mundo, só tinha de andar 30
minutos para se encontrar em terra de cultivo. O seu equivalente moderno
teria de andar seis horas no meio de trânsito congestionado. Aqui está a
origem daquele sentimento tipicamente moderno de mal-estar urbano e
daquela ânsia, por vezes cómica nos seus efeitos, de “voltar para a natureza”.
Os efeitos perniciosos da sobrelotação urbana no comportamento e na
disposição têm sido bem documentados por psicólogos.
AMIZADE. Este é um termo que abrangia todas as relações robustas e
afetuosas. Um pai, marido, professor e colega de trabalho podem ser todos
“amigos” no sentido do termo que lhe dão Robert Skidelsky e Edward
Skidelsky.
Isto poderia parecer uma confusão da distinção crucial entre relações
familiares, que não são escolhidas, e amizades no sentido estrito, que são
eletivas. Porém, quando minuciosamente examinada, a distinção não é tão
evidente. Todas as relações familiares têm um elemento eletivo – a pessoa
tem de se esforçar para ser um parente de fato e não apenas de direito
sucessório – e todas as relações não familiares profundas têm uma força que
compromete, muitas vezes expressada pela adição de termos com conotação
de família como “irmão de sangue”. As relações familiares e outras relações
pessoais variam em estrutura e importância de cultura para cultura, mas
algumas dessas relações são claramente essenciais para qualquer versão
concebível da vida boa.
A amizade entre indivíduos não paira acima deles com interesses e
direitos muito próprios. Se pudéssemos aprender a pensar nas comunidades
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desta forma, como redes de amigos, seria removida uma fonte notória de
opressão política.
Aristóteles distingue a amizade propriamente dita da amizade de
utilidade, baseada em uma coincidência de interesses, e da amizade de
prazer, baseada em passatempos comuns. A amizade verdadeira existe quando
cada parte abraça o bem do outro como seu, dando assim origem a um novo
bem comum. É uma relação que só é possível entre pessoas de virtude, que se
amam umas às outras pelo que são, não pelo que podem oferecer.
A amizade é pessoal e política. Une membros de uma família e, por
extensão, cidadãos de uma polis. É “o maior bem dos Estados e o que melhor
os protege de revoluções”. Estas palavras parecem estranhas para os ouvidos
modernos. Estamos acostumados a pensar no Estado como uma aliança de
indivíduos egoístas e em amizade como uma relação puramente privada, sem
importância política. Mas, do ponto de vista de Aristóteles, um Estado sem
amizade não é um Estado.
Confúcio partilhou a sua convicção relativamente à importância política
das relações pessoais. No entanto, a semelhança é apenas superficial. O
interesse de Confúcio centra-se na deferência para com a autoridade, não na
participação em bens partilhados.
Essas diferenças de atitude ainda são visíveis hoje em dia. As crianças
ocidentais crescem muitas vezes a considerar os pais como “amigos” no
sentido restrito, ao passo que na China a relação continua a ser uma relação
de amor e sacrifício mútuos durante a vida inteira.
A amizade não é essencialmente um bem econômico, mas tem os seus
pré-requisitos econômicos. A confiança social não floresce em tempos de
fome.
LAZER. Na gíria contemporânea, lazer é sinónimo de descontração e
descanso. Porém, existe outro conceito mais antigo de lazer de acordo com o
qual não é apenas tempo sem trabalhar, mas uma forma especial de atividade
por direito próprio. Neste sentido, o lazer é o que fazemos apenas por lazer,
não como um meio para atingir outra coisa qualquer.
Por exemplo, a atividade da mente tem o carácter do emprego nobre e
sério do lazer, não de trabalho árduo. É neste sentido que Robert Skidelsky e
Edward Skidelsky querem que o lazer seja entendido.
Nessa acepção, lazer não está muito relacionado com o lazer tal como
ele é geralmente entendido. O trabalho remunerado poderia ser lazer nessa
interpretação se empreendido não essencialmente como um meio para ganhar
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dinheiro, mas por si mesmo. Muitos escritores continuariam a escrever mesmo
que não ganhassem nada, ou mesmo que pudessem ganhar mais a fazer outra
coisa. [FNC: Eu! Eu! Eu! Mas não espalhem...]
Inversamente, muitas “atividades de lazer” não são lazer no sentido de
Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, quer porque são empreendidas
instrumentalmente – jogar squash para perder peso, por exemplo –, quer
porque são demasiado passivas para serem consideradas ação.
Por exemplo, ver televisão ou embebedar-se são ações apenas no
sentido mínimo de que tudo o que fazemos é ação. Falta-lhes a
espontaneidade e a habilidade características da ação no sentido pleno e, por
conseguinte, são mais corretamente avaliadas como “descanso” do que lazer.
Na acepção de Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, lazer é
diferenciado não por falta de seriedade ou vigor, mas pela ausência de
compulsão externa. Logo, aproxima-se mais do que Marx chamou trabalho não
alienado, que definiu como uma “manifestação livre da vida, por isso um
prazer da vida”.
A importância do lazer foi reconhecida por civilizações no mundo
inteiro. As três grandes religiões abraâmicas reservam um dia de descanso
semanal, embora isto não seja exatamente lazer na interpretação de Robert
Skidelsky e Edward Skidelsky do termo, pois destina-se acima de tudo à
oração, não à atividade livre. Aristóteles aproximou-se mais na sua distinção
entre a arte “liberal” e a arte “mecânica”, sendo a primeira adequada para
os homens livres e a segunda para trabalhadores e escravos.
Porque é que o lazer é um bem básico? A razão é clara: uma vida sem
lazer, onde tudo é feito por causa de outra coisa qualquer, é verdadeiramente
vã. É uma vida passada em eterna preparação, nunca a viver. O lazer é a
fonte mais elevada de pensamento e cultura, pois só quando somos
emancipados da pressão da necessidade é que olhamos verdadeiramente o
mundo e o ponderamos no seu carácter e perfil distintos.
A palavra grega antiga para lazer, schole, sugere esta ligação. Quando
deixamos as nossas mentes descansarem verdadeiramente na contemplação
de uma rosa em botão, uma criança a brincar, um mistério divino, ficamos
descansados e estimulados como se tivéssemos despertado de um sono sem
sonhos. É nestes momentos silenciosos e receptivos que a alma do homem é
por vezes visitada por uma consciência do que mantém o mundo unido.
Sem lazer não há uma civilização genuína, mas apenas a civilização
“mecânica”. A universidade moderna, com a sua maquinaria de “metas” e
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“produções”, personifica este espectro deprimente. Fora Qualis! Fora a
estupidez predominante!!!
Um conceito de lazer como este pode parecer, de maneira redutora,
elitista, mas a intenção não é essa. Todos os passatempos que envolvem
participação ativa e especializada – jogar futebol no parque, fazer e decorar a
própria mobília, tocar guitarra com amigos – são lazer na acepção da palavra.
O que importa não é o nível intelectual da atividade, mas o seu carácter de
“intencionalidade sem intenção”.
Quais são as condições econômicas do lazer? Em primeiro lugar, uma
redução do trabalho árduo, uma categoria que inclui não apenas o trabalho
remunerado, mas qualquer atividade necessária, incluindo as viagens de e
para o emprego e o trabalho em casa, e exclui o trabalho remunerado
empreendido acima de tudo por si mesmo, como o do escritor ou do artesão
dedicados.
Nos casos em que o trabalho árduo ocupa uma parte tão grande do dia
da pessoa que só deixa espaço para dormir e descansar, o lazer é impossível.
Porém, uma simples redução do trabalho árduo não é suficiente para o lazer
no nosso sentido, como sugere a figura da dona de casa entediada de Keynes.
Viver “sabiamente, agradavelmente e bem” requer não apenas tempo,
mas aplicação e gosto. É irônico, embora não surpreendente, que as antigas
artes da vida – conversar, dançar, fazer música – estejam atrofiando quando
mais precisamos delas. Uma economia vocacionada para maximizar a
produção comercializável tenderá a produzir formas de lazer fabricadas e não
espontâneas.

Vida Boa: Desafio de Tornar os Bens Básicos uma Realidade Para Todos
Como visto no post anterior, Robert Skidelsky e Edward Skidelsky, no
sexto capítulo do livro “Quanto é Suficiente? – O Amor Pelo Dinheiro e a
Economia da Vida Boa”, identificam sete bens básicos: saúde, segurança,
respeito, personalidade, harmonia com a natureza, amizade, lazer. Uma vida
ao alcance de todos é uma vida boa.
A felicidade não pode ser o nosso bem principal pelas seguintes razões:
1.

interpretada no sentido clássico, é simplesmente um sinônimo da vida
boa e por isso não pode arbitrar entre os seus diversos elementos; e,

2.

interpretada no sentido moderno padrão, como um estado de espírito
agradável, não é necessariamente boa.
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E a vontade moral de Kant também não pode funcionar como o nosso
bem principal, pois é demasiado limitada para abarcar todas as coisas que
valorizamos na vida. Apenas um fanático moral poderia imaginar que nada é
bom sem qualificação exceto uma boa vontade.
Logo, a pluralidade é irredutível. Enfrentamos a possibilidade de
dilemas trágicos, em que um bem básico tem de ser sacrificado a outro. Mas
isto não tem de nos perturbar excessivamente. Deliberar e escolher entre fins
incomensuráveis é um fato da vida quotidiana.
Devo seguir uma carreira política sacrificando o lazer e a reflexão? Os
indivíduos confrontados com esse tipo de escolhas podem decidir
sensatamente o melhor curso de ação sem recorrer a um algoritmo universal.
No nível cívico, o debate sobre fins incomensuráveis é a base da política
democrática, pelo menos pelo menos quando esta funciona devidamente.
A pluralidade dos bens básicos tem a importante consequência de que a
falta de um não pode ser compensada com a abundância de outro. A uma vida
sem amizade ou lazer falta algo específico que nenhuma quantidade de
respeito pode compensar.
É por isso que se alerta para o excesso de especialização. A
concentração perseverante em um pequeno nicho de arte ou ciência pode
enriquecer o grupo, mas apenas à custa da deformação do artista ou cientista
individuais.
É claro que quem possui o conjunto total de bens básicos pode
esforçar-se razoavelmente para obter bens adicionais mais específicos. Não é
intenção tornar todas as pessoas medíocres generalistas. No entanto,
ninguém, por muito bem-sucedido que seja em um determinado domínio,
pode afirmar que tem uma vida boa se lhe faltarem os rudimentos de saúde,
lazer, personalidade, etc.
Se o primeiro objetivo do indivíduo é realizar a vida boa para si mesmo,
o primeiro dever do Estado é realizar, no âmbito do seu poder, a vida boa para
todos os cidadãos. Este princípio de justiça social baseia-se no bem do
respeito mútuo.
A saúde e a amizade estão em grande medida nas mãos do destino. A
personalidade, o respeito e o lazer dependem em parte da ação individual.
No entanto, o Estado tem um papel importante e legítimo na criação
das condições materiais sob as quais estes e outros bens podem florescer.
Essas condições incluem não apenas um certo nível global de riqueza nacional,
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mas a sua distribuição justa, o seu gasto público sensato e muito mais para
além disso. O resto está nas mãos de indivíduos e instituições civis.
Para adaptar uma frase de Keynes, o Estado é o depositário não da
civilização, mas da possibilidade de civilização. O primeiro dever do Estado é
criar as condições materiais para uma vida boa para todos.
Nenhuma política sã tem o crescimento econômico em si como um
objetivo final. Todavia, mesmo que o crescimento não seja um objetivo em si
mesmo, ainda assim poderia ser desejável por outras razões. Vêm à memória
três dessas razões.
A primeira razão é que o crescimento poderia ser sensatamente
procurado como um meio para um ou mais dos bens básicos. A saúde requer
comida e medicina decente. O lazer requer tempo longe do trabalho árduo. A
personalidade requer um lugar de retiro privado.
As populações que são demasiado pobres para terem acesso a estes
bens têm todos os motivos para procurar tornar-se mais ricas. No entanto, no
mundo rico os pré-requisitos materiais da saúde, lazer e personalidade já
foram alcançados há muito tempo. Sua dificuldade é usá-los devidamente.
Quanto aos outros bens básicos – segurança, respeito, amizade e
harmonia com a natureza –, esses dependem não tanto do nível absoluto de
riqueza, mas da organização da vida econômica, bem como de outros fatores
não econômicos. Eles não nos proporcionam um motivo para persistirmos no
crescimento infinitamente.
A segunda razão é que o crescimento poderia interessar-nos como um
indicador de outra coisa que valorizamos. O crescimento poderia funcionar
como um cardiógrafo – em si uma medida de alguma coisa importante. No
entanto, ele só pode executar esta função se (a) estiver solidamente
correlacionado com a liberdade econômica e (b) a liberdade econômica for
um bem fundamental em si mesma.
Uma sociedade em que as pessoas estivessem seguras nos seus
empregos e dedicassem longas horas a atividades de lazer podia ser lenta,
economicamente falando. Se uma economia bem equilibrada favorece o
crescimento ou não é uma questão empírica, não pode ser assumido a priori
que uma economia em rápido crescimento é uma economia saudável.
Por fim, a terceira razão é que o crescimento poderia ser seguido por
motivos pragmáticos de curto prazo. Durante uma recessão, com desemprego
e dívida pública elevados, o crescimento é, acertadamente, uma prioridade.
Porém, devemos distinguir o curto prazo do longo prazo. O crescimento
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deveria ser considerado uma espécie de Prozac: útil para voltar a levantar o
paciente, não uma droga permanente. Infelizmente, como uma droga, o
crescimento é aditivo. É necessária uma manipulação política hábil para
impedir que um expediente temporário se transforme em um hábito de uma
vida inteira.
A busca continuada de crescimento é não só desnecessária para realizar
os bens básicos como pode, de facto, prejudicá-los. Os bens básicos são
essencialmente não comerciáveis: não podem ser devidamente comprados ou
vendidos. Uma economia engrenada para maximizar o valor de mercado
tenderá a expulsá-los ou a substituí-los por sucedâneos comerciáveis.
O resultado é um tipo conhecido de corrupção de caráter. A
personalidade passa a fazer parte da gíria da publicidade, dizendo-se que os
consumidores dos produtos mais banais estão a “expressar-se” ou a “desafiarse”. A amizade deixa de ser a relação eticamente séria e passa a ser uma
intriga para desfrutar do lazer.
Entretanto, o lazer em si está sujeito à mesma lógica economizadora
que governa a produção, com desporto, jogos e clubes noturnos a tentarem
condensar o máximo de excitação no mínimo de tempo. O mercado penetra
em áreas da vida que se tinham mantido fora do reino da troca monetária até
recentemente. Ele bombardeia inexoravelmente a mensagem de que tudo é
ou poderia ser um bem essencial, ou, se não puder ser um bem essencial, que
poderia ser tratado como um bem essencial.
É difícil representar essas mudanças estatisticamente. Os bens básicos
são qualidades, não quantidades, são objetos de discernimento, não de
medição.
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Os muito, muito ricos e como eles conseguiram chegar lá
“Os muito, muito ricos e como eles conseguiram chegar lá” é de
autoria de Max Gunther; (tradução Jorge Ritter. - 1. ed. - Rio de Janeiro: Best
Business, 2015). Ele é também o autor da análise do comportamento do
especulador profissional no livro “Axiomas de Zurique”.
Em 1972, quando este livro – Os muito, muito ricos e como eles
conseguiram chegar lá – foi publicado pela primeira vez, 1 dólar tinha o
mesmo poder de compra que 5,22 dólares em 2010. Este clássico tem agora
quase 50 anos, mas seu valor perdura até hoje, pois, como Gunther diz aos
leitores, “os passos fundamentais na rota para a riqueza não mudam com o
tempo. Estes passos descritos neste livro podem ser aprendidos, adaptados e
aplicados por qualquer pessoa hoje em dia’.
Por que devemos estudar os imensamente ricos?
“Muitos dizem não haver uma resposta sensata. Nossa busca, eles nos
falarão, é bobagem. Um registro histórico até uns 2.500 anos no passado
revela a riqueza e os pretendentes a ela — e também os pretendentes a
pretendentes a ela (categoria na qual nos encontramos no momento) — terem
sido motivo de chacota sob qualquer circunstância e cultura. A riqueza, diz o
clichê de 2.500 anos, é efêmera e talvez nem seja real no fim das contas. Um
homem seria mais bem aconselhado se passasse a vida em busca de algo mais:
a verdade, talvez, ou a beleza, mas não o dinheiro. O dinheiro não vale a
pena.”
O argumento em prol ou contra a riqueza é um assunto apropriado para
outros momentos e lugares.
Vamos considerar o que temos a ganhar com a leitura. Por um lado,
seremos entretidos. Os muito, muito ricos são um grupo extraordinário e
fascinante. Entretanto, não tão diferentes a ponto de que não possamos ver
nossa humanidade refletida em seus rostos. Suas histórias são histórias de
seres humanos comuns levados a uma riqueza surpreendente através de forças
internas e externas. Cada um deles é um homem que encarou seu ambiente
material como o encontrou, e não apenas descobriu uma maneira de
sobreviver nele, como se elevou acima dele e o conquistou plenamente.
A segunda boa razão para nossa leitura: as vidas dos homens ricos
reunidas aqui são altamente instrutivas.
“Com algumas poucas exceções, que serão justificadas quando chegar o
momento, todos os empreendedores que você encontrará aqui começaram de
baixo. Nós excluímos categoricamente todos aqueles que tenham herdado
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uma grande fortuna: Rockefellers, Mellons, Fords. Cada um dos nossos homens
começou como um zé-ninguém: um homem comum como você ou eu, à deriva
pelas marés dos nossos tempos ao lado de milhões de outros homens comuns.
Alguns eram simples assalariados de classe média; outros começaram ainda
mais por baixo, em condições de pobreza real. Cada um, usando sua
inteligência e força de caráter, ascendeu até tornar-se um sujeito poderoso.
Observando como eles o fizeram, você pode (se quiser) pensar sobre
como conseguirá a mesma coisa. A galeria é organizada pelos vários percursos
que estes homens escolheram em direção ao topo. Um homem investiu no
mercado de ações, outro desenvolveu uma inovação tecnológica e por aí
afora.
Nenhum percurso é fácil, especialmente no início. Os primeiros passos
são sempre muito arriscados. Todos estes homens ricos — todos eles — tiveram
de começar dando as costas para a prudência e a segurança. Ficar rico sem
abrir mão do emprego assalariado é claramente impossível. Você pode esperar
por um pouco mais de riqueza vendendo uma habilidade profissional como
freelance — tornando-se um ator, cirurgião ou romancista famoso —, mas
mesmo assim suas chances de chegar aos 500 milhões de dólares ou ao menos
aos 50 milhões são tão próximas de zero que a diferença não vale a pena ser
considerada.
Para ganhar o dinheiro vultoso, você tem de correr riscos vultosos.
Cada um dos muito, muito ricos tinha de estar disposto em algum estágio
inicial a se colocar em uma posição altamente vulnerável — uma posição a
partir da qual ele poderia decolar direto para a riqueza ou despencar
rapidamente para a falência.
Estes jogos com altas apostas produzem perdedores assim como
vencedores. Aqui, reunimos apenas os vencedores. Ninguém sabe os nomes
dos perdedores. É interessante especular sobre as razões para vencer e
perder, por que um homem vai para cima enquanto outro, começando o
mesmo percurso e substancialmente da mesma forma, vai para baixo. O
caráter tem algo a ver com isso, assim como a sorte. Max Gunther estuda
ambos os fenômenos.
A dimensão do prêmio ganho por cada vencedor é em parte uma
questão de suposição. “Se você é proprietário de 1 milhão de ações, o valor
do seu patrimônio pode subir ou cair em 1 milhão de dólares em um único dia.
Isto torna uma avaliação precisa difícil de ser feita mesmo quando a ação tem
um valor de mercado conhecido. Se a ação não é negociada publicamente, a
dificuldade é ainda maior”.
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Quando não há um mercado público para as ações de uma empresa é
impossível afirmar com precisão quanto vale o patrimônio do proprietário. A
única maneira de chegarmos a um palpite é olhar para as vendas da empresa,
seus lucros e ativos — mas estes dados são apenas suposições, pois não é
exigido que uma empresa privada publique estes números.
Desse modo, é feita uma estimativa baseada em uma estimativa — um
arremedo de aritmética, na melhor das hipóteses. Você estima qual é o
desempenho da empresa em termos de lucratividade, e então estima como o
mercado de ações poderia avaliar esse desempenho se as ações ordinárias
dessa empresa fossem negociadas publicamente um dia.
O dinheiro não foi o único critério para incluir ou excluir qualquer
milionário em questão. O dinheiro é o principal critério, mas nem sempre o
decisivo. E, de qualquer maneira, faz realmente alguma diferença se um
homem tem 500 milhões ou um bilhão de dólares? Quinhentos milhões de
dólares são mais dólares do que a mente consegue confortavelmente
conceber.

Alavancagem Financeira em lugar da Parcimônia
Inspirado pela leitura do livro Os muito, muito ricos e como eles
conseguiram chegar lá” de autoria de Max Gunther escrevi o seguinte artigo.
Paradoxalmente, Marx e a literatura de esquerda destacam a revolução
industrial, talvez por causa do surgimento de operários capazes de se
organizarem em sindicatos e partidos, e não a prévia revolução financeira,
ocorrida originalmente na Holanda do século XVII. Até hoje parte da esquerda
se comporta como os cristãos medievais antissemitas e contra os usurários (e/
ou rentistas) na hora de pagar juros de dívida.
Os holandeses não tinham uma Monarquia Absolutista. Os governos do
Estado e das cidades eram administrados por mercadores e outros burgueses –
moradores das cidades – voltados para os negócios, então, cidadãos de classe
de renda média. As leis locais favoreciam a iniciativa privada. Os impostos
eram diminutos. As receitas arrecadadas eram gastas em investimentos
ligados aos negócios, como melhorias no porto, em vez de ir para os cofres
privados de nobres dinastias.
Havia poucas barreiras de classe ou religiosas impeditivas de um
homem comum para abrir um negócio. Qualquer filho de agricultor imigrante,
qualquer judeu fugindo da Espanha, Quaker da Inglaterra ou luterano da
Alemanha era bem-vindo para aplicar seu dinheiro em um empreendimento
comercial na economia local.
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A arte de vender é um sentimento de empatia — uma abordagem, uma
atitude, um sentimento a respeito de um comprador para se colocar no lugar
dele e fazer uma proposta adequada. Alguns homens têm, outros não,
independentemente de seu nível de ensino. O capitalismo comercial
“pacificou” o mundo, relativamente ao passado medieval, em lugar da
conquista de territórios alheios pela morte dos proprietários. Quando surgiu a
divisão de trabalho perdeu o sentido matar os fornecedores!
No entanto, a Companhia das Índias Orientais, fundada em 1602 por
holandeses, assim como a Companhia Holandesa das Índias Ocidentais,
fundada em 1621, tinha navios com capacidade bélica contra os piratas.
Ambas estabeleceram colônias em busca do comércio de especiarias das
Américas do Sul e do Norte, África, Índia e outros lugares distantes. Invadiram
a colônia portuguesa nas Américas quando Portugal estava sob o reino
espanhol, inimigo do holandês. Foram as primeiras corporações constituídas
por ações. Para financiar os navios, os holandeses começaram a desenvolver
uma bolsa de valores rudimentar em Amsterdam. Mais adiante, criaram o
primeiro Banco Central.
A maior descoberta holandesa foi verdadeira revolução financeira: para
se conseguir dinheiro a melhor maneira é lidar diretamente com o próprio
dinheiro, em vez de acumulá-lo, indiretamente, através da negociação de
bens e serviços. Os holandeses do século XVII exploraram o percurso direto
para a riqueza através do manuseio do dinheiro, de modo a controlar seu
fluxo e direcionar parte dele diretamente para sua própria conta bancária.
Com a revolução industrial, a partir da segunda metade do século
seguinte, as massas de cidadãos comuns na maioria das nações seguiram
exploradas praticamente sem dinheiro. A baixa esperança de ganhá-lo era
combatida pelos mitos de homens capazes de ficar ricos com o próprio
esforço. A ética protestante divulgava o espírito do capitalismo da
parcimônia, vendida como panaceia até hoje por economistas ortodoxos
quando pregam a poupança ser a condição do investimento para
enriquecimento.
A “regra de ouro” do comércio de qualquer coisa é comprar barato e
vender caro. Se você acredita a ter ou poder adquirir essa capacidade de
vendas, então, não precisa de mais nada para se tornar rico. Enquanto isso,
quem não a tem acredita a aversão ao consumismo ser o sacrifício exigido
para o enriquecimento progressivo, lento e gradual.
O otimismo é a atitude mais valiosa pregada pelos professores da
fortuna – e pelos autores de autoajuda financeira. Eles não oferecem
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garantias de seu dinheiro de volta. Afinal, se não deu certo, a culpa é sua por
não se esforçar suficientemente no ensinado.
Através da prece, da parcimônia, do esforço, da honestidade, da
coragem, da perseverança e de outros atributos admirados da ética
protestante, ascenderiam à riqueza material. Por essas falsas promessas, as
igrejas evangélicas neopentecostais têm multiplicado o número de fiéis e
aumentado sua representação no Congresso Nacional, encarnando uma das
mais importantes mudanças culturais – e políticas – do Brasil.
Essencialmente, a pregação segue sempre a mesma fórmula: um infeliz
triunfa sobre a adversidade aplicando as regras da Bíblia. Um acaso o ajuda
em sua ascensão, mas a inferência divina é porque ele a merece, afinal,
trabalha duro, reza muito, tem pensamentos puros e uma atitude mental
positiva. É o modelo perfeito de gente de bem, honrada, corajosa, forte e
capaz de enfrentar “os petistas”. Estes são de gente do mal, ardilosa e
desprezível, pregadora da ideologia do “marxismo cultural globalista” (sic). O
passatempo dessa gente encapetada é fechar templos e distribuir kits-gay.
As principais religiões cristãs tentam convencer as pessoas de a virtude
ser a própria recompensa. Na realidade, a pobreza seria preferível à riqueza,
porque dinheiro demais inevitavelmente levaria à dissolução e à danação. O
dinheiro seria concebido para ser a raiz do mal. Um homem sábio não trabalha
pelo dinheiro, mas pelo trabalho em si. O trabalho é purificador. O suor é
sagrado aos olhos do Senhor. Viva a exploração!
Pela Teologia da Prosperidade, existem milhares de empreendimentos
capazes de oferecer aos pobres cidadãos oprimidos por impostos, pela
inflação e apenas com renda média, uma chance de ficarem ricos. Basta
seguir a regra de ouro do comércio: comprar barato e vender caro. Você pode
até usar O Mercado divino: criando empresas fantasmas ou templos
imaginários, conseguindo pessoas para comprarem ações dessas empresas ou
pagarem dízimos, e manipulando o fluxo de dinheiro resultante de maneira a
parte dele terminar em seu bolso.
Mas a técnica de usar o dinheiro dos outros – alavancagem financeira –
é mais comum. Na verdade, é o segredo do negócio capitalista: usar recursos
de terceiros. É inspirado na junção da revolução financeira com a revolução
industrial de elevação da produtividade na produção de mercadorias em
escala massiva para compra-e-venda.
É possível apresentar um exemplo simples. Caso você tenha 100 mil
reais para investir em imóveis, você encontra um terreno em algum lugar, por
exemplo, no limite de uma cidade do interior em expansão, uma área onde os
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valores dos imóveis estão subindo, por exemplo, 25% a cada dois anos. Aí você
aplica o seu dinheiro para acumular mais.
Com recursos próprios, você encontra um terreno à venda por 100 mil
reais e investe todo o seu dinheiro nele. Dois anos depois, você o vende por
R$ 125.000. Você ganha 25% do seu capital inicial.
Com recursos de terceiros, isto é, dos outros depositados em bancos,
em vez de um terreno de 100 mil reais, você pode comprar uma casa de 400
mil reais. Você coloca os seus R$ 100 mil de entrada na casa e toma
emprestados os 300 mil reais restantes de um banco. Após dois anos, a casa
teve também uma valorização de 25%, tal como o terreno. Ela passa a valer
500 mil reais. Você a vende, amortiza o empréstimo (e paga os baixos juros)
ao banco e sai do negócio com aproximadamente 200 mil reais, descontados
esses juros. Em vez de realizar meros 25%, você dobrou o seu dinheiro,
ganhando 100% ao usando o dinheiro dos outros.
Alavancagem financeira diz respeito a obter a mesma valorização do
ativo com a tomada de um empréstimo de capital de terceiros, dando muito
maior escala na compra desse ativo. No exemplo, até dobra o capital próprio,
ou seja, obtém uma rentabilidade de 100% sobre o próprio capital em caso de
juro zero. O limite do juro a ser pago tem de ser inferior à rentabilidade
patrimonial apenas com capital próprio para valer a pena.
Os juros, impostos e taxas de corretagem podem ser cobertas por
valorização superior. A desvantagem desse investimento com uso de recursos
de terceiros é envolver um grau maior de risco. Se o mercado imobiliário local
se desvalorizar, enquanto você estiver no meio do investimento, ele deixa
você endividado. Ou você suporta esta dívida até o mercado melhorar a
cotação do imóvel ou vende seu investimento, realizando um prejuízo.
Ao contrário da pregação da parcimônia virtuosa, ficar muito rico sem
correr riscos é virtualmente impossível. Todos os muito ricos, se não tiveram a
fortuna herdada, tiveram de abrir mão de absoluta prudência e segurança.
Ficar muito rico (com fortuna acima de 100 milhões de dólares) sem abrir mão
do emprego assalariado no setor público com estabilidade garantida é
impossível sem um comportamento corrupto ou aético.
Você pode esperar por um pouco mais de riqueza se vender uma
habilidade profissional como freelance, ou tornando-se um cirurgião (ou uma
“celebridade”) com fama na mídia. Mesmo assim, suas chances de chegar aos
100 milhões de dólares é muito baixa se pertencer à casta dos militares da
caserna, à casta dos sábios-intelectuais ou à casta dos trabalhadores, isso sem
falar nos párias. Tem de pertencer à casta dos mercadores ou à casta dos
sabidos-pregadores de virtudes para os outros – e de desvio de dinheiro dos
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outros para si. Por exemplo, com uma “rachadinha” para se apropriar de
parte dos salários de funcionários “fantasmas” nomeados para seus gabinetes.

Transição entre Mercado de Capitais e Mercado de Bens e Serviços
Inspirado pela leitura do livro Os muito, muito ricos e como eles
conseguiram chegar lá” de autoria de Max Gunther comentei o estudo de caso
realizado pela reportagem de Leila Abboud e Arash Massoudi (Financial Times
apud Valor, 29/01/2019), intitulada “Sem um grande negócio, AB InBev se
desvaloriza”. Propicia uma reflexão sobre a transição de banqueiros de
negócios, tal como o atual czar do Ministério da Economia do Brasil, para
exploração financeira do mercado de bens e serviços. Eles se dão melhor
explorando diretamente o negócio de multiplicar dinheiro com o próprio
dinheiro em vez de produzir e vender mercadorias para acumulação de
dinheiro com geração de emprego e renda para trabalhadores.
A distribuidora Garantia foi comprada, em 1972, pela sociedade entre
um operador de open-market e um dono de corretora. Foram financiados por
um amigo ex-banqueiro. Ele lhes emprestou 1 milhão de dólares para a
alavancagem financeira. O nascente grupo Garantia cresceu no mercado
através de telefonemas em uma mesa de open.
Em absoluto sigilo o Garantia começou, em 1982, a comprar papéis das
Lojas Americanas. Através da transação, o Garantia adquiriu 20% do volume de
ações em Bolsa, atingindo o controle total com 63% das ações das Lojas
Americanas dois anos mais tarde. Em três anos, vendeu 19% da companhia e
recuperou os US$ 23 milhões investidos, sem perder o controle com 43% dela,
então cotada a US$ 1 bilhão em Bolsa.
Em 1989, o Garantia arrematou em 60 dias o maior volume das ações
da Brahma disponíveis no mercado. Terminada essa fase estratégica, o banco
partiu para a negociação direta com o presidente da companhia. Ele detinha
33% do capital votante, através de uma holding. A necessidade de investir
grandes somas na modernização das unidades e na ampliação da capacidade
produtiva levou à sociedade entre a Brahma e o Garantia. Este banco de
negócios deveria entrar com o aporte de capital, para a implantação do
programa de investimentos, sem a Brahma se endividar.
Quando adquiriu o controle da Brahma, em novembro de 1989, a
capitalização em mercado era de US$ 280 milhões. Cinco anos após, era 10
vezes maior, com uma taxa de retorno composta de 50% ao ano. Dez anos
depois, houve a associação com a maior competidora, a Antarctica, formando
a Ambev. Posteriormente, com sua venda para a InBev, com sede na Bélgica, a
maior cervejaria mundial em termos de vendas, ela se tornou a proprietária
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da brasileira AmBev, a maior cervejaria do país. No entanto, colocou entre
seus dirigentes os brasileiros acionistas controladores da AmBev.
O grupo Garantia costumava convidar sócios do banco e mesmo
estrangeiros para montar uma espécie de consórcio para a aquisição de
empresas. O banco não detinha, isoladamente, o controle de nenhuma
empresa.
Outra característica diferenciada do grupo é ele não comprar
participações tendo em vista apenas os dividendos com distribuição de lucros,
por exemplo, na venda de bebidas. Fazia os negócios com o objetivo de
assumir, de fato, a administração com uma estratégia própria. Isso implicava
na aquisição da maioria do capital.
Para usar o dinheiro de outras pessoas em benefício próprio é preciso
tomá-lo emprestado para sua alavancagem financeira. Além do
endividamento, existe outra maneira: usar o mercado de ações, captando
dinheiro via participação acionária.
Precisa-se de dinheiro para implementar uma ideia de um negócio
relativamente promissor. Pode tomar emprestado ou pode conceder
participação acionária. Procura alguns endinheirados, apresenta a ideia, e
convence a eles arriscarem algum dinheiro como associados no
empreendimento.
Os investidores vão se tornar coproprietários do negócio juntamente
com o proponente ainda em uma empresa de capital fechado. Se o negócio
tiver sucesso, cada um colherá sua participação proporcional nos lucros. Se o
negócio fracassar, cada um perde seu dinheiro. O ganho do fundador é sem
colocar muito dinheiro no negócio ficar com direito à sua participação
acionária ao realizar todo o trabalho de gestão. Os outros são simplesmente
os capitalistas investidores.
Desse modo, o grupo fundador (tipo 3G) lança o seu negócio através do
uso do dinheiro de outros acionistas. Se o empreendimento for bem-sucedido,
chega o momento quando os sócios vão querer colher alguns ganhos de capital
em dinheiro. Para tanto, pode abrir o capital da empresa para outros
acionistas. Pode desmembrar as ações originais em milhares de ações com um
valor equivalente e vender parte minoritária das ações pela cotação atribuída
pelo mercado a partir do preço de lançamento.
O grupo fundador segura algumas ações em tesouraria com o objetivo
de as usar no lugar do dinheiro para pagar na compra de outras companhias
menores para o seu empreendimento em crescimento. O arranjo acionário
interno da nova corporação é projetado de maneira o grupo manter a metade
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das ações. O resto é oferecido ao público por preço aceitável para cada ação.
Deduzindo as comissões dos corretores e outros custos, a corporação termina
com novo capital de giro e estabelece um novo valor de mercado elevado para
a companhia e para a sua participação acionária nela. Antes da abertura de
capital e aquisição de outras, ela era apenas uma organização pequena de
valor duvidoso — na realidade, sem nenhum valor de mercado conhecido.
Após, a holding passa a ser proprietária de milhares de ações avaliadas
no mercado de balcão e por flutuações subsequentes na bolsa de valores. Os
sócios podem vendê-las a qualquer momento propício e cair fora do negócio
como milionários ou partir para adquirir outras companhias, por exemplo, no
ramo de cervejarias, companhias grandes, internacionais, algumas maiores
em relação à própria original. Para comprá-las, oferece as ações da própria
companhia como pagamento ou coloca as ações como garantia para os
empréstimos.
Quanto mais alto o valor de mercado, mais valiosas seriam essas ações
para seus propósitos. Para elevar o preço de mercado, as companhias
adquiridas, antes independentes e representadas pelo “valor contábil”,
podem passar a valer aquilo cujos investidores acreditam ou esperam (ou
rezam) para ela valer no futuro. Divide a holding em empresas independentes
para criar ações para elas, vender algumas destas ações para o público, e
deixar o mercado inflar o seu valor. Todo o negócio custa quase nada além do
gasto puramente administrativo e burocrático envolvido em emissões de
ações.
Se o preço das ações de uma grande concorrente é baixo o suficiente
de maneira poder comprar uma participação acionária controladora
relativamente barata, é possível tomar empréstimos para sua aquisição,
usando as próprias ações em forte alta para dar suporte ao seu crédito. Para
se livrar da dívida, transfere-a para os livros contábeis da companhia
adquirida. Divide a comprada em corporações separadas ao longo das linhas
de produtos naturais da empresa, por exemplo, marcas de cerveja. O dinheiro
obtido pela venda pública de suas ações pode ser suficiente para pagar toda a
dívida transferida originalmente para os livros contábeis da companhia
comprada – e dividida. Adquire uma empresa gigantesca sem usar, no fim das
contas, dinheiro da própria holding.
A tática do brasileiro 3G de fazer aquisições alimentadas por dívida,
seguidas por um corte implacável de custos para pagar pelo próximo
“takeover”, encalha quando os investidores se assustam com o enorme
endividamento da AB InBev: US$ 109 bilhões. O novo desafio passa a ser como
administrar as dívidas da companhia, enquanto muda a cultura da AB InBev,
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voltada para os negócios e o aumento das eficiências, para uma propaganda
de convencimento das pessoas a beber mais – e ela vender as bebidas.
As bonificações dos executivos estavam sempre atreladas ao
desempenho da ação. O preço da ação é hoje metade do pico de € 122,50
alcançado logo depois da aquisição da SABMiller. Com a queda de quase 40%
em seu preço no ano de 2018, deu-lhes um sentimento de risco de
pauperização. A relação entre preço da ação e lucro caiu para nível não visto
desde 2012, ficando abaixo da concorrente Heineken.

Aquele negócio foi o ápice de três décadas de fusões e aquisições
alimentadas por endividamento lideradas pelos bilionários por trás da 3G
Capital. Eles consolidaram a fragmentada indústria cervejeira global, ficando
responsável pela venda de uma em cada quatro cervejas no mundo. Mas o
negócio sobrecarregou a InBev de dívidas e não entregou o lucro prometido
pelo crescimento de volume de bebidas vendidas.
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Fonte: Valor, 28/01/2019
Depois do rompimento de sua barragem de rejeitos em Brumadinho
(MG), a Vale perdeu R$ 72,8 bilhões em valor de mercado, após o recuo de
24,52% de suas ações. Foi seu pior desempenho em um dia da história. Essa
perda de valor equivale, por exemplo, à avaliação de mercado da Suzano (R$
67 bilhões), a maior produtora de celulose de eucalipto do mundo. A
mineradora perdeu o posto de terceira companhia mais valiosa da B3: estava
atrás de Petrobras e Itaú́ Unibanco e ficou abaixo da Ambev e Bradesco. De
imediato, o recuo das ações da mineradora levou a perdas de cerca de R$ 16
bilhões na participação dos fundos de pensão de funcionários de empresas
estatais.
Entendeu o risco da proposta de regime de capitalização para a
Previdência dos trabalhadores acima de 5 salários mínimos? Maus fundamentos
ou qualquer acidente podem derrubar as cotações das empresas na bolsa de
valores. A casta dos mercadores ultraliberais de bancos de negócios, agora no
comando do Poder Executivo, sonha em transformar a economia de
endividamento brasileira em economia de mercado de capitais para
enriquecer ainda mais com jogadas como essa. Aproveita-se do mundo de
simulação especulativa, habitado não por gente a ser persuadida a acreditar,
mas por gente em busca de uma desculpa por acreditar.
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Ciência de Ficar Rico
Desconfie de um livro cujo Prefácio do Autor afirma: “este livro é
pragmático, não filosófico. Um manual prático, não um tratado teórico. Ele é
feito para homens e mulheres cuja necessidade mais urgente é o dinheiro, é
para quem quer ficar rico primeiro e filosofar depois”.
Ao esnobar a pesquisa científica, Wallace D. Wattles, autor de “A
Ciência de Ficar Rico”, revela apenas não se necessitar de sabedoria especial
para ficar rico! São outros fatores – virtuosos ou não, sorte do berço, acasos
de fazer o certo no tempo e lugar certo, etc. – os determinantes do
enriquecimento.
Mas o autor apela para um título de livro referente à Ciência e logo
sugere um atalho. “Ele [o livro de autoajuda] é feito para aqueles que querem
resultados e desejam que conclusões científicas formem a base de suas ações,
sem ter que passar por todos os processos em que aquelas conclusões foram
feitas”. É a velha sugestão adorada por quem busca facilidade: enriquecer
sem fazer nenhuma força.
Aí Wattles, focado talvez no público crente na Teologia da
Prosperidade, apela também pelo contrário da Ciência: a fé no sobrenatural!
“Espera-se que o leitor aceite os preceitos fundamentais pela fé, (...)
e, tendo estes preceitos com fé, possa provar sua veracidade sem medo ou
hesitação. Cada homem ou mulher que o fizer certamente ficará rico, pois a
Ciência aplicada aqui é exata, e falhar é impossível”. Ops, se tem de ter fé
cega, como a Ciência das Finanças é exata sem incerteza?!
Para escrever este livro Wallace D. Wattles apela por fim ao justificar
seu baixo nível pela ignorância de seu potencial leitor: “sacrifiquei todas as
outras considerações em nome da concisão e da simplicidade de estilo, para
que todos pudessem entendê-lo. O plano de ação exposto aqui foi retirado de
conclusões filosóficas, foi totalmente testado e carrega a certeza do
experimento prático.”
Ora, be-a-bá das Finanças: um experimento prático no passado não
implica em ter repetido o mesmo resultado em contexto futuro distinto. De
cara, o autor revela ser um grande picareta!
E daí no primeiro parágrafo do primeiro capítulo o autor inverte causae-efeito: ““O que quer que se diga em louvor da pobreza, o fato é que não é
possível viver uma vida realmente próspera e de sucesso quando não se é rico.
Ninguém consegue chegar ao mais alto patamar do talento ou do
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desenvolvimento espiritual sem ter dinheiro suficiente. Para despertar
espiritualmente e desenvolver o talento, deve-se ter muitas coisas, e não se
pode tê-las sem dinheiro para comprá-las.”
Wallace D. Wattles sugere ser possível então depois de enriquecer ser
possível comprar talento e desenvolvimento espiritual?! Dependendo do
método de enriquecimento, se ilegal ou se aético, o rico pode comprar tudo,
menos talento (exigente do cultivo de conhecimento e habilidade) e
serenidade espiritual.
Depois de mais uma patacoada do autor, logo em seguida – “Ficar
satisfeito com pouco é pecaminoso. A pessoa que possui tudo que quer para
ter a vida que é capaz de viver é rica, e ninguém que não possa ter
abundância de dinheiro pode ter tudo o que quer.” – resolvo saltar para o
capítulo 17, o último de um diminuto livreto, com o sugestivo título: “Resumo
da Ciência Para Ficar Rico”. Como é curtinho, vamos lê-lo.
“Existe uma matéria pensante da qual todas as coisas são feitas, e que,
em seu estado original, permeia, penetra, e preenche os interespaços do
universo.
#Um pensamento nesta substância produz a coisa que é imaginada pelo
pensamento.
#Uma pessoa pode dar forma às coisas em seu pensamento, e,
imprimindo este pensamento na substância amorfa, pode causar a criação da
coisa que pensou.”
Entendeu? Filosofia idealista onde o real é uma criação mental? Ou
simples embromação sob revestimento filosófico?
“A fim de fazer isto, uma pessoa deve passar da mente competitiva à
criativa. De outro modo não poderá estar em harmonia com a inteligência
amorfa, que, por natureza, é sempre criativa e nunca competitiva.
#Uma pessoa pode vir a ficar em total harmonia com a substância
amorfa mantendo uma gratidão vívida e sincera para com os benefícios que
lhe são conferidos.
#A gratidão une as mentes dos indivíduos com a inteligência da
substância, de modo que, os pensamentos de uma pessoa podem ser recebidos
pela amorfa.
Uma pessoa somente pode permanecer no plano criativo, unindo-se a
inteligência amorfa por um sentimento profundo e contínuo de gratidão.
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Uma pessoa deve dar forma a uma imagem mental bem definida e
definitiva das coisas que deseja ter, fazer, ou tornar-se, e deve fixar esta
imagem mental em seus pensamentos, sendo profundamente grato ao
Supremo, por todos os seus desejos lhe são concedidos.
A pessoa que deseja enriquecer deve passar suas horas de lazer
contemplando sua imagem, e em persistente gratidão de que ela realmente
lhe será dada.”
Sacou? Fixação no divino (Deus O Mercado?) e força de vontade
parecem a contrapartida do macunaímico “pouca saúde e muita saúva os
males do Brasil são”... Pouca inteligência e muita fé os males dos crentes
são...
“Muita ansiedade não pode ser diminuir a importância da frequente
contemplação da imagem mental, junto com a fé inabalável e a devotada
gratidão. Este é o processo pelo qual a impressão é dada à amorfa e as forças
criativas são postas em movimento. A energia criativa trabalha através dos
canais estabelecidos pelo crescimento natural, e da ordenação industrial e
social.” Leia esta frase! Inacreditável!
“Tudo que for incluído em sua imagem mental será, certamente,
trazido à pessoa que segue as instruções dadas acima, e cuja fé não se abala.
O que ela quiser, virá pelos caminhos da negociação e do comércio
estabelecido.” O picareta sempre se sai bem: se der certo, será devido aos
seus conselhos, se der errado será devido à falta de fé de seu leitor.
“A fim receber o que é seu, quando estiver pronto para vir, uma pessoa
deve agir de modo que seja mais que competente e sobressaia em sua posição
atual. Deve fixar em sua mente o propósito de enriquecer, com a realização
de sua imagem mental. E deve fazer, a cada dia, tudo que pode ser feito
naquele dia, cuidando para realizar cada ação de forma bem-sucedida. Deve
dar a cada pessoa um valor utilitário, maior do que o valor monetário que
recebe, de modo que cada transação favoreça mais a vida, e deve fixar seu
pensamento de prosperidade, de modo que a impressão de progresso [?!] seja
comunicada a todos com quem venha a ter contato.
Os homens e mulheres que praticarem as instruções antecedentes,
certamente enriquecerão, e a riqueza que receberão estará na proporção
exata à definição de sua imagem, a fixação de seu propósito, a firmeza de sua
fé, e a profundidade de sua gratidão.”
‘tendeu, gente? Vamo lá, fé em Deus e pé na tábua!
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Este é o resumo do livro de autoajuda financeira de Wallace D. Wattles
da “A Ciência de Ficar Rico”. Cara-de-pau, não?

Eu Quero Ser Rico: O Passo a Passo para Alcançar a Independência
Financeira
Quanto você ganha menos quanto você gasta é a sobra poupada no fim
do mês. Pode ser investida. Capitalizada pelos juros compostos em longo
prazo será a riqueza financeira de cada um.
“Infelizmente, a maioria das pessoas prefere ser enganada ou se
enganar por não querer aceitar a realidade: o enriquecimento é resultado de
mais trabalho, menos gastos, mais poupança e mais investimento no longo
prazo. Isso dá trabalho e leva tempo. A grande maioria prefere um método
fácil e rápido de enriquecer. Daí os charlatões e estelionatários nunca
deixarem de ter clientes”.
Todo este livro de autoria de Maurício Hissa (Bastter), “Eu Quero Ser
Rico: O Passo a Passo para Alcançar a Independência Financeira” (publicado
em 2014), é baseado na simplicidade da fórmula acima. Este livro de
autoajuda financeira é mais pragmático em relação aos demais resenhados
por mim.
O problema maior das Finanças Comportamentais é, entre o dinheiro e
a riqueza existe um fator fundamental, o ser humano. O problema está
sempre no ser humano, e não nos métodos de enriquecimento.
É complicado para seres humanos mudarem seus hábitos, mas no
enriquecimento, os hábitos a serem mudados são mais simples em relação a
abandonar vícios. Temos a nosso favor os juros compostos. Pode ser difícil
acumular os primeiros milhares de reais, mas, quanto mais dinheiro, mais
fácil fica acumular mais dinheiro com juros sobre juros.
Juros compostos são os juros de um determinado período somados ao
capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Esses juros são
representados através de um percentual.
A fórmula de juros compostos pode ser escrita através da remuneração
cobrada pelo empréstimo de dinheiro e sua contrapartida no passivo. O valor
da dívida do devedor é sempre corrigido e a taxa de juros é calculada sobre
esse valor. O lastro em títulos de dívida pública ou privada (LFT, LTN, NTN-B,
CDB, FIF, DP, etc.), em posse de investidores, são também corrigidos pelos
juros compostos para os bancos credores não terem desequilíbrio em seus
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balanços entre distintos “indexadores”, ou melhor, juros do ativo e do
passivo.
O regime de juros compostos oferece uma maior rentabilidade quando
comparado ao regime de juros simples, porque juros compostos incidem mês a
mês, de acordo com o somatório acumulativo do capital com o rendimento
mensal. Por isso, é conhecido como “juro sobre juro”. Os juros são simples
quando a taxa é definida tendo como base no valor inicial emprestado, sem a
incidência de juros sobre juros.
Os juros compostos em disciplinas de Matemática Financeira,
geralmente são calculados e aprendidos com a utilização da calculadora HP
12C, mas também é possível resolver seus cálculos e a fórmula no Excel.
A fórmula é simples de entender e memorizar: [Riqueza = (Ganhos Gastos) * Juros]
Como a riqueza é produto dos juros sobre a sobra de renda no fim do
mês, se é poupado e investido, o que podemos fazer para acumular mais
capital financeiro?
1.

ganhar mais: investir na nossa formação e reputação profissional para
elevação da renda do trabalho;

2.

gastar menos: estabelecer um padrão de gastos estável, abaixo dos
rendimentos habituais, e mantê-lo mesmo quando a renda e o capital
acumulado se elevarem;

3.

aumentar a taxa de juros incidente sobre o capital acumulado,
aproximando-o de 100% do CDI e evitando aumentar
desproporcionalmente o risco de perdas, e baixar a taxa de
administração dos Fundos de Investimento;

4.

aumentar o tempo do capital acumulado: isso implica em mais juros o
capitalizando mensalmente.

Qual é meta financeira de um trabalhador assalariado? Substituir sua
renda do trabalho por renda do capital durante o tempo de esperança de
vida.
Quando os seres humanos se juntam para realizar qualquer atividade,
apenas uma minoria se destaca no coletivo, classe de aula e/ou em uma
equipe de trabalho: 5% a 10%. O sistema sobrevive com os 90% a 95%
pagadores da conta para aqueles destaques ou líderes. Grosso modo, no
Brasil, estima-se a classe média (11,4 milhões investidores em TVM / FIF) em
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12% da população ocupada (93 milhões pessoas). Os 123 mil clientes do
segmento Private Banking pertencem aos 0,1% ricaços.
A riqueza pessoal é produzida pelo acúmulo de capital. O giro produz a
riqueza dos intermediários, do governo e da contraparte, pois o amador
depositante de poupança ou outsider no mercado de capitais normalmente
compra a preço mais caro em relação ao vendido depois. Assim, uma minoria
rica acumula capital, e uma maioria pobre gira e sustenta o sistema
capitalista “financeirizado”, capaz de fazer os ricos ficarem ainda mais ricos.
Esse sistema fixa a mentalidade de você ser capaz de ficar rico ao
acertar a hora de comprar e a de vender, comprando barato e vendendo caro
como prega “a regra de ouro do comércio”. Isso se chama “Market timing”.
O tempo de mercado é a estratégia de tomar decisões de compra ou
venda de ativos financeiros, geralmente ações, tentando prever movimentos
futuros de preços de mercado. A previsão pode ser baseada em uma
perspectiva de mercado ou condições econômicas resultantes de análises
técnicas ou fundamentalistas. Essa é uma estratégia de investimento baseada
nas perspectivas para um mercado agregado, por exemplo, carteira
representativa do Ibovespa, e não para um ativo financeiro específico.
Porém, em cada troca, em cada venda, você paga os intermediários,
paga as taxas, paga impostos e paga o spread: a diferença entre a oferta de
compra e a oferta de venda. Inclusive no caso de contínuas ou periódicas
troca de Fundos de Investimento, quando recomeça novo ciclo de taxações
dos rendimentos, tipo 22,5%-20%-17,5%-15%.
Os amadores muito raramente ganham no giro ou na troca. Eles apenas
dão liquidez aos profissionais atuantes online na atividade de compra-evenda. Para alguém viver de compra e venda de imóveis, por exemplo, são
necessários muitos amadores comprando e vendendo imóveis muitas vezes
durante a vida. No fim, o que se gastou naquelas trocas daria para comprar
mais imóveis. Os profissionais ficaram com receita a partir de seus custos e
spreads e o governo arrecadou om os impostos pagos.
Ao acumular capital, você coloca o sistema capitalista para trabalhar
para você: os custos são baixos, a quantidade de erros diminui
expressivamente, normalmente, não se paga imposto sem vender os ativos – e
não há porque pagar intermediário. Em FIFs, só incide “come-cotas” sobre
rendimentos em maio e novembro de cada ano, e taxa de administração prorata para o administrador de recursos de terceiros, isto é, o banco. Em PGBL/
VGBL, a tributação regressiva em 10 anos baixa para 10% sobre o saque total:
a cada biênio baixa 5% na alíquota inicial de 35%.
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Maurício Hissa (Bastter), autor de “Eu Quero Ser Rico: O Passo a Passo
para Alcançar a Independência Financeira”, afirma: “os juros compostos são a
maior invenção da humanidade, (...) foram construídos de forma a só produzir
riqueza para quem é persistente, para quem entendeu a fórmula da riqueza e
para quem não se acha esperto o suficiente para ir atrás dos negócios
fantásticos que prometem riqueza fácil e detonam o capital da maioria”.
O lucro com o giro do amador é apenas uma ilusão junto com o
consumismo supérfluo e o pagamento de juros com endividamento. O sistema
capitalista vive do giro pago aos intermediários e ao governo, além do
consumismo de quem compra coisas desnecessárias com dinheiro emprestado
por terceiros, e paga o dobro do preço através de juros. Amador não ganha
girando negócio freneticamente em compra e venda rápidas. Profissional
autêntico só enriquece estudando, trabalhando, poupando, investindo e, em
longo prazo, acumulando capital financeiro ou imobiliário. Propiciará a
liberdade de escolha, para você, quando a renda do capital superar a renda
do trabalho.

Sem Atalho para Enriquecimento
Maurício Hissa (Bastter), no livro “Eu Quero Ser Rico: O Passo a Passo
para Alcançar a Independência Financeira”, publicado em 2014, afirma: “não
há atalho. A fórmula da riqueza prevê que você poupe todo mês, invista todo
mês, e se aproveite dos juros compostos no longo prazo”.
As pessoas vivem atrás de métodos maravilhosos de enriquecimento e
dispensam o único realmente maravilhoso: a poupança mensal, o investimento
mensal, e o benefício dos juros compostos a trabalharem para você em renda
fixa no Brasil.
Antes de tudo, é preciso saber a prática: os retornos correspondem aos
riscos.
A taxa de juros paga pelos bancos seguros em cima do dinheiro
depositado corresponde no máximo ao CDI (Certificado de Depósitos
Interbancários) para grande volume de negócios. Essa é a taxa formada nas
operações diárias do mercado interbancário – onde cada banco deficitário, em
dado momento, capta de outro superavitário –, usada como referência para
avaliar a rentabilidade das aplicações em FIFs, CDBs, LCI/LCAs.
Se os bancos de varejo grandes (“big five”) pagam aproximadamente o
CDI, no mercado interbancário, qualquer instituição a pagar mais em relação
ao CDI em um investimento seu oferece maior risco. No varejo, os bancos
grandes pagam menos em relação ao CDI ou à SELIC, custo para tomar
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dinheiro emprestado junto ao Banco Central do Brasil. Sobre esse mark-down
colocam um mark-up para estabelecer as taxas de juro de empréstimos e, em
consequência, o spread bancário.
É necessário por quem deseja ficar rico aceitar não haver mágica. Só há
uma forma: aumentando o risco, inclusive no caso de um embuste criminoso
não durável.
Se “uma banqueta” paga o prometido e este juro é muito acima do CDI,
isso só comprova algum risco, em vez de comprovar a segurança do negócio.
Há investimentos de risco capazes de pagar, por alguns meses, bem mais em
relação ao CDI, mas terão também períodos de perdas. Sua capitalização deve
ser realizada em longo prazo, de forma contínua, evitando grandes oscilações,
isto é, riscos de perdas.
“É muito fácil enganar as pessoas, pois elas desejam ser enganadas,
não querem aceitar a realidade. Quantos e quantos poderiam ser ricos se não
tivessem ido atrás da riqueza fácil e rápida. Produziram bastante dinheiro
durante a vida, mas por serem mal orientadas e por estarem sempre atrás de
alguma ilusão, quase todo o dinheiro foi perdido em negócios ilusórios de 4%
ao mês, consumo de porcarias, pagamento de juros e carnês, custo dobrado
de tudo que se compra a prazo em milhares de prestações, etc.”
Quem vai atrás dos atalhos se perde em meio à fantasia. Junto com
esse desvio, vai embora seu dinheiro. Quem segue o caminho da poupança e
do investimento em juros compostos vai enriquecendo progressivamente.
Não é errado assumir um risco maior em busca de um retorno maior, se
souber o que está fazendo e tenha capital (e equilíbrio emocional) para
suportar as variações. Investir em ações nada mais é além disso, ao menos no
curto prazo. Por essa razão, é recomendável fazer uma reserva emergencial
em renda fixa antes de começar a aplicar em ações. Senão, o risco maior das
ações no curto prazo poderá fazer você ter de vender as ações em baixa se
depender urgentemente de dinheiro.
“A maioria dos seres humanos tem cabeça de jogador. Poucos são os
que têm cabeça de poupador. O ser humano [Bastter costuma chamar
“seromano”], quando entra na bolsa de valores, por exemplo, não pensa:
“Vou me tornar sócio de grandes empresas, vou usar a bolsa como instrumento
de poupança.” A grande maioria pensa: “Oba, descobri uma forma de ficar
rico fácil. Basta eu comprar no fundo e vender no topo e pronto. Em poucos
meses fico rico. Vou largar o emprego!”
Depois de sofrer muitas decepções na ilusão de ficar rico, facilmente,
na bolsa de valores, uma minoria até aprende, mas a grande maioria vai
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embora chamando a bolsa de “cassino”. E para voltar só durante a próxima
alta já consolidada e à véspera de sua reversão para a baixa...
Bolsa de Valores não é cassino. Na verdade, “você pode perfeitamente
frequentar um cassino apenas para se divertir, gastando um pouco de dinheiro
e indo lá algumas vezes como se vai a um cinema ou a um show.”
“O jogador sempre encontrará um lugar para jogar, pois não precisa do
cassino. O cassino está dentro dele. O poupador, o investidor, aquele que não
tem cabeça de jogador, pode viver dentro de um cassino que não jogará.”
O problema é o ser humano e sua mente de jogador. A solução nunca
está em atacar o instrumento, mas sim mudar o comportamento, via
Educação Financeira, de quem o opera.
Para enriquecer é necessário ter alguma ambição, desejar mais, querer
crescer, etc. O problema surge quando a ambição foge ao controle, quando
não há planejamento, quando se almeja ganhar muito sem considerar os
riscos: a ambição sem qualquer controle. Trata-se da chamada ambição
desmedida.
Quando se chega ao dinheiro, existe sim Matemática Financeira e Teoria
da Probabilidade. Estuda-se Finanças Comportamentais parar as emoções
ficarem sob controle.
A ambição desmedida causa danos. Vem da falta de planejamento
financeiro e de se desconsiderar os riscos. O ambicioso desmedido pensa em
ganhar muito – e rapidamente. Para esse autoengano, faz qualquer coisa por
instinto e apaga os riscos de sua mente.
A “sorte do iniciante” ocorre quando o amador entra na bolsa de
valores, durante uma tendência de alta generalizada, ganha logo e se sente
todo poderoso. Ele se enxerga distinto dos demais investidores por eles já
terem amargado perdas. Insiste em ficar lá, dando dicas para os outros, até
perceber a reversão. Aí persevera e agrava suas perdas de capital até ter a
humildade de sair, realizando-as.
“Há de se manter sempre certo grau de humildade perante o dinheiro e
os negócios. Se você está ganhando dinheiro não quer dizer necessariamente
que é mais esperto que os outros ou que descobriu um caminho sem erro. O
dinheiro é um só e, da mesma forma que ele está vindo para você, neste
momento, ele pode tomar outro rumo em um futuro próximo”.
Outro grave dano causado pela soberba é a ilusão de os ganhos serem
constantes e permanentes. Assim, não há mais a necessidade de poupar. O
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“esperto” começa a gastar em consumismo desenfreado, muda seu padrão de
vida e, quando a realidade aparece na forma da correção das probabilidades,
não sobra nada. Em caso de soberba, “o dinheiro não aceita desaforo”.
Oráculo é quem cai sempre na armadilha da previsão do futuro. “Como
o ser humano é naturalmente orientado por resultados nasce um messias, um
salvador, um gênio a cada mês. Com diversos charlatões fazendo centenas de
previsões sobre o futuro, é natural um acertar. Este sortudo passa a ser o
gênio da vez, vende bastantes livros e cobra milhares de dólares por
entrevistas ou palestras, até ser substituído pelo próximo”.
Acompanhando e seguindo esses profetas, “o seromano” começa, ele
mesmo, a prever o futuro e tem o azar (e não sorte) de acertar algumas
vezes, o que fará basear seus investimentos e negócios em previsões. Ele cai
na fantasia de ter o dom de conseguir acertar o momento de comprar e de
vender – Market timing –, quando entrar em um negócio e o momento de sair.
Infelizmente é da natureza do “seromano” comum comprar caro no meio da
euforia e vender barato em meio ao pânico da depressão.
Outro componente emocional capaz de levar a prejuízos enormes são as
tentativas de empatar ou “correr atrás do prejuízo”. Devido à perda da
autoestima, diz: – “Só saio desse negócio depois que recuperar meu prejuízo!”
“Por que o prejuízo tem de ser recuperado naquele negócio específico?
Pior, se é um negócio ruim, por que continuar nele atrás de um dinheiro que
nem existe mais? Essa é uma das relações mais fortes e um dos maiores
desvios mentais e emocionais criados nos negócios e nos investimentos, muito
comum na bolsa de valores, quando o sujeito compra uma ação de uma
empresa ruim, a ação cai e ele decide esperar ela voltar ao ‘empate’ para
sair”.
É comum também não aceitar a existência de um só preço para a ação
ou qualquer outra coisa precificada por cotação em mercado secundário: é o
preço capaz de encontrar alguém disposto a comprar e alguém aceitando
vender. Não existe, para ações, carros ou qualquer bem, inclusive imobiliário,
o preço pelo qual você comprou, o preço de custo em dado momento passado,
o preço imaginado para comprar ou vender. Existe apenas o preço que estão
pagando neste momento presente. Essa é a única realidade atual.
Daí o equívoco do conceito de empatar ou recuperar dinheiro perdido.
Como recuperar algo não mais existente?
Bastter, no livro “Eu Quero Ser Rico”, recomenda: “não se deixe
influenciar pelo que já teve ou pelo que deveria ter ou pelo que você acha
que terá no futuro. Nada disso está sob seu controle. O que você controla são

255
suas decisões e suas atitudes. Você pode poupar todo mês, investir e
aumentar progressivamente seu capital. Você pode investir em sua
capacitação e em seu desenvolvimento, pode trabalhar mais (em termos de
eficiência e não necessariamente de horas) e melhor, pode poupar mais, se
informar mais sobre como investir, se desenvolver como investidor. Tudo isso
você pode. Mas você não tem controle algum sobre o que perdeu no passado
ou sobre quanto ganhará no futuro.”

Finanças Comportamentais: Autocontrole versus Autoengano
Bastter, no livro “Eu Quero Ser Rico”, recomenda: “acima de tudo,
deixe o ego do lado de fora. Normalmente o ego é inversamente proporcional
à quantidade de capital acumulada. Dedique-se a estudar, trabalhar e montar
seu plano de investimentos. Montado o plano, siga-o. Ficar rico é um trabalho
como qualquer outro, uma empreitada como qualquer outra. Tem de haver
um planejamento e depois há de se trabalhar para aquilo, cumprir o plano.
Objetivos aleatórios que não sejam acumular mais capital devem ser deixados
do lado de fora”.
Traz muito prejuízo aos pequenos investidores “o casamento com
negócios e investimentos”, especialmente se eles forem ruins. Você não tem
de ganhar sempre em todos os negócios ou em todos os investimentos. Não é
uma questão de honra pessoal ou da vida de sua família.
A acumulação de capital é a soma dos lucros ser maior se comparada à
dos prejuízos. Mas prejuízos e apostas erradas irão ocorrer na vida de
qualquer um, até na do mais rico.
“Seu ganho virá da repetição de bons investimentos geradores de
expectativa positiva. No longo prazo, essa expectativa será convertida
naturalmente em mais dinheiro, mais capital. O resultado isolado de cada
tentativa não importa. Quando não se aceita perder, quando não se tem um
entendimento de que o que importa é o resultado no longo prazo, acaba-se
por querer contabilizar o maior número de vitórias e não aceitar derrotas e
prejuízos enquanto pequenos”.
Uma das características dos vencedores é “abandonar o barco logo
quando começa a afundar”. Não se dedicar mais a maus negócios, pois eles
passam a tomar todo seu tempo e a dominar sua mente e suas emoções,
quando a ideia da acumulação de capital é exatamente o contrário: ganhar
liberdade financeira.
“O seromano, com sua ‘cabeça de jogador’, usualmente prefere algo
com uma chance ínfima (tipo loteria ou mega-sena), mas, caso ganhe, ganhe
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muito, do que investimentos com grande possibilidade de ganho, mas cujo
ganho seja pequeno. Obviamente se a chance é muito pequena, a maior
probabilidade é que você nunca ganhe”.
Escolha investimentos e negócios com ganhos pequenos, mas reais e
consistentes. Estes ganhos consistentes se tornam grandes quando acumulados
através dos tempos. A vantagem dos grandes ganhadores é pequena, mas
consistente, como o do cassino: ganha pequenos percentuais, mas
repetitivamente.
O ser humano, esse animal gregário, segue a massa, e a massa ignara é
jogadora e não investidora. Isto porque a grande maioria dos “seromanos” se
acha superior à média, coisa impossível de ocorrer coletivamente. Como se
acham melhores em relação ao homem médio, acham serem capazes de
encontrar um caminho fácil para ficar rico.
“Poupança e juros compostos são para os fracos, para os menos
capacitados. Para que vou poupar e ganhar menos de 1% ao mês se sou
esperto o suficiente para ganhar mais e ficar logo rico? Assim, lá vão eles dar
dinheiro para alguém ou alguma empresa que promete riqueza fácil, juros
acima do CDI etc.”

Autoajuda para Quem Quiser Ser Rico
Maurício Hissa (Bastter), no livro “Eu Quero Ser Rico: O Passo a Passo
para Alcançar a Independência Financeira” (publicado em 2014), resume a
Fórmula da Riqueza:
[Riqueza = (Ganhos - Gastos) * Juros]
Essa fórmula deve ser bem compreendida e aceita para se iniciar o
processo de enriquecimento, pois é ela que guiará tudo.
Estude Educação Financeira para a teoria e os aspectos emocionais
estarem bem compreendidos.
Preste bastante atenção em Finanças Comportamentais para agir sobre
os aspectos emocionais. Deixar de ser um jogador (ou apostador) é
fundamental para enriquecer.
Não se iluda: você não se livrará dos entraves psicológicos ao
enriquecimento só porque leu qualquer livro.
Você não vai parar de sustentar o sistema capitalista no dia seguinte ao
término da leitura de um livro.
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Porém, se você leu com atenção, o primeiro passo para autocontrole
mental já foi dado. Agora é começar, aos poucos.
O enriquecimento será lento, mas consistente. Sua transformação de
jogador e sustentador de sistema capitalista em poupador e investidor
também ocorrerá aos poucos.
Pense primeiro em investir em você, melhorar como profissional e
pessoa, fazer valer mais sua reputação no mercado de trabalho, descobrir
uma nova fonte de renda, etc. Não é questão de trabalhar mais horas, apesar
de, durante alguns períodos, você pode ter de trabalhar mais em números
absolutos.
Mas o que interessa mesmo é a qualidade de sua oferta. Melhorar a
qualidade de seu trabalho, valer mais no mercado de oportunidade
profissionais e ganhar mais por hora de trabalho. Ser mais eficiente. Isso não
acontecerá se estiver sentado vendo televisão ou perdendo seu tempo com
conversa fiada na rede social.
Pare de girar seus investimentos. Compre e guarde algo cuja cotação se
eleve. É o modo de se ficar rico: acumulando capital e não o girando. O giro
produz a riqueza dos intermediários, do governo e da contraparte.
Acumule capital para viver da renda produzida por ele, e não para
vender o que você comprou na ilusão de ter lucro na troca.
O custo do giro é imenso e não é só o custo imediato, mas a perda dos
juros compostos de longo prazo sobre aquele dinheiro.
Você pode viver da renda produzida pelo capital e a riqueza, além de
poder reaplicar a renda produzida, aumentando seu capital e suas riquezas.
Sem vender, você mantém o principal, produzindo a renda. Muitas
vezes, esse principal, na forma de ações ou de imóveis, se valoriza com o
tempo.
A venda produz a riqueza do governo e dos intermediários e ganhos
para a contraparte.
Toda vez que você vende, há custos. Você pode ganhar ou não
vendendo, mas os custos são certos, pois, ao vender, terá de pagar:
1.

Intermediários – Corretores de imóveis, de ações, bancos etc.

2.

Impostos – Nem toda venda implica impostos e alguns investimentos
cobram impostos mesmo caso você não venda, mas normalmente
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quanto mais você vende suas posses e investimentos, mais impostos
paga; se não vender, não paga impostos.
3.

Spread – Esse custo é caríssimo, mas passa despercebido. “O spread é a
diferença entre a oferta de compra e a de venda.

4.

Erro – os amadores, quando vão fazer negócios, compram na euforia,
quando os preços estão caros, e vendem na depressão, quando os
preços estão baratos, o que vai provavelmente acontecer com você se
girar muito é comprar mais caro do que vende e adicionar mais um
custo, que é o do erro de vender mais barato do que comprou.

Estabeleça medidas para passar a gastar menos, para sobrar mais renda
e, assim, o enriquecimento seja maior e mais rápido.
Não perca tempo com planilhas de todos os gastos detalhados de sua
casa, pois, se isso se transformar em uma obsessão, trará mais problemas
comportamentais. Apenas registre os gastos grandes capazes de fazer
diferença se forem controlados ou diminuídos.
Descubra um gasto inútil, um desperdício, e corte-o, para começar: as
assinaturas de revista e/ou jornal (e sites) não lidos; os juros do cheque
especial ou o pagamento do cartão de crédito atrasado – parar de pagar esses
juros já é uma economia enorme; carros demais ou um carro muito caro
desnecessário. Esses são apenas alguns exemplos.
Não faça dívidas e estabeleça um programa de pagamento das
possuídas. Isso é fundamental. Com dívidas ninguém enriquece, porque os
juros delas contra você são bem maiores dos recebidos em seus
investimentos. As dívidas irão crescer mais rápido em relação a seu capital e,
em vez de enriquecer, você irá empobrecer.
Desvie todo o dinheiro possível para o pagamento das dívidas. Venda o
que puder. Renegocie as dívidas com seus credores. Troque o perfil delas, as
taxas. Cheque especial e cartão de crédito são os piores. Aqui, algum
sacrifício terá de ser feito, pois as dívidas têm de ser pagas e no menor tempo
possível.
Faça um planejamento completo de seus investimentos. Comece pela
renda fixa, mas estabeleça quando e com quanto irá começar a aplicar em
ações, depois em imóveis e quanto será sua reserva de moeda estrangeira.
Estabeleça percentuais para seus investimentos.
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Você estabelece os objetivos na planilha anualmente, ou seja, se
trocar, só o fará uma vez por ano. Mensalmente, você pega o dinheiro novo e
aplique onde a planilha estiver indicando.
Você se surpreenderá com o poder da poupança mensal e dos juros
compostos em seus investimentos financeiros. Seu capital aumentará
progressivamente, de uma forma jamais imaginada.
Quando este capital produzir renda, reaplique em juros compostos.
“Você vai ver que ficar rico não é tão complicado e mágico como pensava.”
Bastter, no livro “Eu Quero Ser Rico”, de maneira pragmática,
desmitifica o enriquecimento.

Eu vou te ensinar a ser rico
Oba! Estudei tanto para descobrir o significado de “ser rico”... e o
autor de um livro de autoajuda me ensinará rapidamente a prática! Como
desperdicei meu tempo... snif, snif...
Somos tão ricos quanto nos sentimos, e as pessoas de nosso convívio
oferecem, não raramente, o parâmetro para esse sentimento. Aprendi com o
satírico H.L. Mencken: “um homem rico ganha 100 dólares a mais por ano em
relação ao marido da irmã de sua mulher”.
Se for renda relativa, o rendimento do trabalho por pessoa ocupada era
rendimento do trabalho por pessoa ocupada (PNAD 2012 – BRASIL) era em
média R$ 1.497 (75%). A mediana era R$ 900 (50%); 1º quartil R$ 622; 3º
quartil R$ 1.500; 9º decil R$ 3.000; 95º percentil R$ 4.500; 99º percentil R$
10.000. Então, qual é o seu relativo: está entre o 1% mais rico ou entre o
0,1%?
Se for riqueza relativa, os 8 milhões clientes do segmento do varejo
tradicional tinham em média per capita (ANBIMA dez 2018) R$ 42 mil em
fundos e títulos e valores mobiliários; os 4 milhões clientes do segmento de
alta renda tinham R$ 190 mil; os 121.383 clientes do Private Banking tinham
R$ 8,9 milhões cada um. Você é Private?
Ben Zruel não analisa estatística em seu livro “Eu vou te ensinar a ser
rico: três passos simples para quitar as dívidas em doze meses e construir sua
liberdade financeira” (São Paulo: Editora Gente, 2016). Como é praxe em
membros da casta dos mercadores quando escrevem, ele faz narrativa de suas
impressões sobre casos pessoais, tipo: “meninos, eu vi!”. Esse casuísmo está
longe de ser um método científico.
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Um critério de estratificação social seria: em 2015, cerca de 8,4% da
população ocupada (92 milhões no 4º. Trimestre de 2015) ou 7,7 milhões de
pessoas ganhavam renda do trabalho acima de 5 salários mínimos (R$ 4.770,00
em 2018). Então, seriam 5 milhões na classe média, 2 milhões na média alta e
0,7 milhão na alta. Grosso modo, quem tem apenas o ensino médio completo
recebe até o rendimento médio real habitual das 93 milhões pessoas ocupadas
(R$ 2.230); quem tem o superior completo R$ 5.000; mestrado R$ 6.750;
doutorado R$ 10 mil.
No entanto, o mentor de Ben Zruel é o autor de best-seller Roberto
Shinyashiki. Ele passou sua fórmula simplória e prefaciou o livro. “Sua vida
não é uma coincidência – é consequência do que você é e faz. Tem a sua cara
e é exatamente do tamanho da sua visão do mundo. Se você quer ser rico de
verdade mude a sua relação com o dinheiro! A causa das dificuldades
financeiras de uma pessoa não é a economia, o chefe ou os clientes. Não
adianta achar que a vida é injusta, que você ganha pouco ou que a crise é
brava demais e não tem como juntar dinheiro diante de tão alta inflação.”
Este é mote dos livros de autoajuda. Por definição adotam o
individualismo metodológico típico do liberalismo da casta dos mercadores.
Sem o holismo metodológico não contextualizam o dito por eles. É um
reducionismo total: todo enriquecimento se resume a uma questão de atitude
pessoal.
Atitude é uma norma de procedimento capaz de levar a um
determinado comportamento. É a concretização de uma intenção ou
propósito. De acordo com a Psicologia, a atitude é comportamento habitual
verificado em circunstâncias diferentes. As atitudes determinam a vida
anímica de cada indivíduo. As atitudes são patenteadas através das reações
repetidas de uma pessoa. Este termo tem particular aplicação no estudo do
caráter, como indicação inata ou adquirida, relativamente estável, para sentir
e atuar de uma forma determinada.
No contexto da Pedagogia, o caso do livro “Eu vou te ensinar a ser
rico”, a atitude é uma disposição subjacente capaz de, com outras
influências, contribuir para determinar uma variedade de comportamentos em
relação a um objetivo – ser rico. Inclui a afirmação de convicções e de
sentimentos a seu respeito e a respeito de ações de atração ou de rejeição. A
formação de atitudes consideradas favoráveis ao equilíbrio das finanças do
indivíduo é o objetivo dessa Educação Financeira.
Na Sociologia, atitude consiste em um sistema de valores e crenças,
com certa estabilidade no tempo, de um indivíduo ou grupo. O individualismo
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neoliberal o predispõe a sentir e reagir de uma determinada forma perante
dados estímulos.
Existe gente com renda elevada, mas está sempre endividada, e gente
com renda baixa sem dívida. Qual é a diferença entre essas pessoas? Saber
“ser bom de dinheiro”, segundo Ben Zruel, é ter conhecimento completo
sobre:
1.

sua situação financeira,

2.

seu padrão de vida e

3.

o que fazer para o dinheiro trabalhar para você.

Para ter bastante dinheiro não precisa ser herdeiro ou investidor. Quem
não teve “a sorte do berço”, com um método simples e eficiente (palavrinhachave no discurso neoliberal), ensinado neste livro, o torna independente
financeiramente: investe o suficiente para não precisar trabalhar a não ser
que queira. Este intuito da ideologia da casta dos mercadores: horror ao
trabalho! Quando é alienado, de fato, é apenas meio de vida. Quando é
criativo e não alienante, é parte de uma boa vida.
Mas “o sonho”, vendido em best-seller, é ter uma vida apenas quando o
trabalho deixa de ser obrigatório porque você estará financeiramente
preparado para qualquer acontecimento desastroso. Hoje, depois de sua
mobilidade social, Ben dá palestras (nacionais e internacionais) e consultoria
em finanças pessoais.

Programação Mental para o Enriquecimento
A abordagem de Ben Zruel, livro “Eu vou te ensinar a ser rico: três
passos simples para quitar as dívidas em doze meses e construir sua liberdade
financeira” (São Paulo: Editora Gente, 2016), é partir de uma constatação
empírica de casos de gente endividada a lhe solicitar consultoria, justamente
por causa da dívida, sem apresentar números estatísticos: “muitas pessoas
acabam adquirindo produtos e serviços que fogem do orçamento. Como
alternativa, caem na armadilha do ‘crédito fácil’, pensando que o empréstimo
seria uma boa saída para o problema.” Quantas pessoas não se endividam?
Consulte a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor
(PEIC): http://cnc.org.br/central-do-conhecimento/pesquisas/economia/
pesquisa-de-endividamento-e-inadimplencia-do-consumidor-8
“O mundo atual é voltado para o consumismo. Poupar diante de tantas
propagandas, ofertas de oportunidades, novos produtos, serviços e promoções
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é uma tarefa um tanto difícil. O resultado é milhões de brasileiros utilizarem
o limite do cartão de crédito para cobrir dívidas de lojas e contas em atraso,
cheque especial para cobrir despesas da casa, fazem novos empréstimos para
quitar outros, e com isso os juros vão se multiplicando. A consequência são
dívidas acumuladas, e assim começa o pesadelo”.
Ben Zruel conta histórias pessoais dramáticas para convencer o leitor. E
narra os clichês. Para muitas pessoas – potenciais leitores – até esse lugarcomum é desconhecido.
“Há muitas coisas mais importantes além do dinheiro. Dinheiro é
apenas papel, mas quando ele falta, torna-se o centro do mundo. O dinheiro
não compra felicidade. A felicidade é um estado de espírito. Muitas pessoas
são ricas e infelizes. Contudo, a infelicidade não veio do dinheiro. Mesmo com
dinheiro, elas não conseguem viver de um jeito propício a lhes trazer
felicidade.
O que o dinheiro compra é a liberdade financeira, pois permite você
fazer o capaz de o deixar feliz. Caso adore viajar, o dinheiro vai te dar a
liberdade de viajar quanto quiser. Outro exemplo é a liberdade de tempo
disponível quando se tem dinheiro. Afinal, você não será obrigado a trabalhar
todos os dias e terá pleno controle da sua agenda, dedicando mais tempo para
família, filhos e amigos. Com certeza se sentirá mais feliz passando esse
tempo com eles.
A verdadeira riqueza não se resume apenas em ter dinheiro e as coisas
materiais capazes dele te proporcionar. A verdadeira riqueza é viver uma vida
plena, na qual você usufrui de tempo e saúde, com a liberdade completa para
viver do jeito que bem entender.”
Ben Zruel, no livro “Eu vou te ensinar a ser rico”, narra sua saga
pessoal de imigrante pobre em direção à riqueza. “Meu fracasso no início
esteve em parte ligado à minha falta de competência comercial, mas o
problema principal era minha falta de habilidade financeira. Muitas das coisas
que vou ensinar neste livro aprendi com meus próprios erros. E paguei caro
por ter cometido cada um deles.
Ao longo dos anos, prestei consultoria financeira para diversas pessoas
e percebi que os erros cometidos são sempre os mesmos. Por falta de
conhecimento, as pessoas os repetem sem saber sequer onde estão errando e
muito menos como sair dessa situação.”
Existem regras no jogo do dinheiro. Sem conhecimento profundo do
dito, Ben Zruel diz: “essas regras não são ensinadas em nenhuma escola, em
nenhuma faculdade. Não é verdade que há pessoas por aí com mestrado em
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Economia que mal conseguem terminar o mês no positivo?”. Não é um mau
argumento o Efeito Indução, típico da Síndrome do Peru de Natal: a tendência
a deduzir certezas universalmente válidas a partir de poucas observações
individuais? Todas as certezas são sempre temporárias.
“A decisão de mudar e corrigir os erros passados não é garantia de
sucesso imediato. Levamos tempo para realmente modificarmos nossa
mentalidade e nos tornarmos pessoas de sucesso. Uma das maiores armadilhas
do sucesso é muitas pessoas, quando tomam a decisão de mudar de vida e
corrigir os erros do passado, esperam ter mudanças positivas em um
curtíssimo espaço de tempo. Levamos tempo para corrigir nossos erros e,
principalmente, para ver os frutos de nossas novas atitudes”.
Ben Zruel pergunta: “qual é o segredo da riqueza? Se vivemos no
mesmo país, sob o mesmo governo, por que algumas pessoas têm tudo,
enquanto outras têm tão pouco?”
Ele abstrai a “sorte do berço” e despreza a pregação paternal/maternal
para o filho estudar: “Quantas pessoas com diploma acadêmico não
conseguem emprego na profissão delas e trabalham em uma atividade
totalmente diferente? O conselho realmente era correto na época de nossos
pais. Há quarenta anos, havia no Brasil poucas pessoas formadas, o acesso à
faculdade era restrito às camadas muito privilegiadas da população, então as
pessoas graduadas realmente tinham garantia de uma boa colocação no
mercado de trabalho.
Hoje se formam centenas de milhares de jovens todos os anos e o país
não tem postos de trabalho para todos. A consequência é a “abundância” de
pessoas formadas, a desvalorização dos diplomas e do salário. Temos cada vez
mais pessoas qualificadas concorrendo às vagas disponíveis e isso permite aos
chefes diminuir o salário e aumentar as exigências.
Muitos tentam aumentar ainda mais a qualificação. Por exemplo, ao
fazer uma pós-graduação. Porém, os outros também pensam nessa solução
mágica, e então voltamos ao mesmo lugar.”
Este é um problema do individualismo metodológico: não entender a
causa social do desemprego e individualizar o problema. Este problema
pessoal perdura: estar melhor preparado, seja em formação, seja em
networking (rede de relacionamento profissional), em relação aos
concorrentes, para aproveitar uma oportunidade quando ela surgir.
Então, qual é o segredo do sucesso? O que nos define? De onde vem o
dinheiro com abundância para alguns e com tanta escassez para outros? É
questão de uma aula de mentalidade.
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“O tamanho do seu sucesso financeiro, do seu patrimônio, tudo o que
você tem e conquistou no mundo material está 100% relacionado à
programação mental. Sua mentalidade, é o fator principal que define se terá
sucesso ou fracasso financeiro”. Só.
“Programação mental é a soma de todos os conceitos, todas as crenças,
as ideias e os conhecimentos instalados em nossa mente consciente e
subconsciente.”
Há vários fatores e aparelhos de socialização capazes de nos moldar
como seres humanos: a escola, os professores, a religião, o bairro da moradia,
a mídia, os amigos. A principal fonte vem dos pais: 80% das pessoas começam
a vida em um padrão econômico e morrem com o mesmo padrão, um nível
abaixo ou acima, mas praticamente o mesmo dos pais por causa de seus
preconceitos e crenças. Tal como fosse uma dinastia familiar em
predeterminado contexto familiar, escolar, religioso, local e profissional.
Há uma natureza ocupacional nas castas profissionais: filhos de
empregados, empregados serão; filhos de funcionários públicos, servidores
públicos serão; filhos de empresários serão educados (?), ou melhor,
encorajados com incentivos para serem empresários. “não é somente a
escolha da nossa profissão ou do nosso trabalho ser influenciada pelos [clichês
expressos pelos] pais, mas também toda a nossa relação com o dinheiro e o
sucesso.”
Em vez de pensar o dinheiro como “coisa suja”, é melhor mentalizar:
“o dinheiro é neutro, ou seja, não é bom nem mau, não é sujo nem limpo,
não traz alegria nem tristeza. É apenas uma ferramenta e, conforme a
utilizamos, pode tanto fazer o bem, como o mal.”
A educação familiar é expressa em exemplos de comportamentos:
atitudes e exemplos dos pais, quando o assunto era dinheiro, ficam gravados
nas mentes dos filhos. “Formam a programação mental e ela pode impedir seu
sucesso financeiro.” O dinheiro sobrava ou estava sempre faltando?
O
dinheiro era fonte de discussões? Seus pais eram poupadores ou gastadores?
Para superar as crenças limitadoras enraizadas na mente de cada qual,
“há várias maneiras de fazer isso. A primeira é por meio da leitura; a segunda,
por meio de áudios e seminários; e a terceira, com a convivência com pessoas
bem-sucedidas. Mudar a nossa mentalidade é uma atitude indispensável.”
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Mentalidade de Pobre versus Mentalidade de Rico
Ben Zruel, em seu livro “Eu vou te ensinar a ser rico: três passos
simples para quitar as dívidas em doze meses e construir sua liberdade
financeira” (São Paulo: Editora Gente, 2016), distingue:
•

Pobre: só tem um único foco, sobrevivência, com planejamento diário;

•

Classe Média: só busca conforto e status, com planejamento mensal;

•

Ricos: buscam liberdade, com planejamento anual ou decenal.

Ben Zruel conta mais uma história pessoal e comete mais uma vez o
Efeito da Indução: “essa história representa muito bem toda a classe média.
(...) A classe média inteira vive com os mesmos princípios: gasta tudo o que
ganha durante o mês para manter um padrão de vida mais elevado do que
pode ter. Como sobra pouco ou nenhum dinheiro para adquirir o ‘conforto’, os
cidadãos de classe média são obrigados a utilizar os financiamentos dos
bancos e com isso pagam juros altos”.
Entretanto, não se importam porque, na mente da classe média, não há
nada de errado nisso. Afinal de contas, todo mundo vive assim. Têm a falsa
impressão de estarem crescendo e evoluindo, porque possuem cada vez mais
bens de consumo e exibem uma suposta elevação do padrão de vida. Esse
exibicionismo consumista significa enriquecimento?
Uma crença popular é: se conseguir mais dinheiro do tido hoje, seus
problemas financeiros vão sumir subitamente. No entanto, “se você está
passando dificuldade com o que ganha atualmente, ganhar mais não vai
resolver seu problema, pelo menos não em longo prazo.” As finanças pessoais
são comportamentais. Se não se altera o comportamento, mais dinheiro
propiciará apenas mais gastos. Por isso, a troca de mentalidade de pobre para
a de rico parte de cortar o padrão de gastos até ele ficar abaixo dos
rendimentos habituais.
“A filosofia da classe média é totalmente errada! Porque o padrão de
vida dela e a maior parte dos bens de consumo possuídos estão financiados
(casas, carros etc.). É lamentável, mas a classe média realmente acredita
que, quando assina o contrato do financiamento, está de fato adquirindo sua
casa. Na verdade, antes pagava aluguel para a imobiliária, agora está pagando
aluguel para o banco. Pare de pagar as prestações durante três meses e
rapidinho descobrirá quem é o verdadeiro dono do imóvel!”
Se todo o mês gasta tudo recebido para manter o padrão de vida, e se a
maioria dos bens adquiridos estão financiados, o sujeito faz parte da classe
média. Ele não percebe esse consumismo perdulário.
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“Uma pessoa da classe média baixa ganha R$ 2.000,00 por mês e talvez
tenha um carro popular financiado. Caso perca o emprego, correrá o risco de
perder apenas o carro. O tombo será bem mais dolorido se você ganha R$
15.000,00 e tem dois carros importados, uma mansão financiada e dois filhos
em escola particular. Todo o ‘progresso’ na vida da classe média está baseado
na entrada mensal de dinheiro para manter e pagar todos os seus bens de
consumo.”
Ben Zruel, no livro “Eu vou te ensinar a ser rico”, compara o
comportamento similar dos filhos hoje com o de seus pais antes, em uma
realidade econômica totalmente diferente. Havia boas escolas públicas para
poucos filhos da elite. A sociedade não era tão consumista, logo, as tentações
eram bem menores. Os empregos eram mais estáveis. Os pais da maioria
faziam carreira até a aposentadoria na mesma empresa, contando com o
salário no fim de cada mês para arcar com seus compromissos. “Hoje, em
média, um trabalhador troca de emprego nove vezes ao longo de sua
carreira”, afirma Zruel.
Os ricos são medidos pelo valor ganho por mês, segundo um
pensamento de classe média. Os ricos são diferenciados não pela renda
recebida por mês e, sim, pelo método empregado nos gastos.
Não importa quanto ganhe por mês, o rico sempre gasta menos do
ganho! Ele vive em um padrão bem abaixo de seus ganhos mensais.
Logo, a primeira regra para construir sua liberdade financeira é: viver
com um padrão de vida abaixo do permitido pela renda mensal.
A segunda regra é: a diferença entre o ganho e o gasto com o padrão
de vida deve ser investida.
O rico investe para adquirir ativos – formas de manutenção de riqueza
abaixo da corrosão inflacionária de seu poder aquisitivo – capazes de lhe
render mais dinheiro, como imóveis para alugar, negócios para lhe render
lucros sem precisar da sua presença, como se associar a uma empresa de
marketing multinível a fim de construir uma renda passiva.
O marketing multinível é um modelo de remuneração utilizado para
manter a força de vendas de produtos e serviços, onde o pagamento de
comissões, bônus ou prêmios são destinados não só ao profissional responsável
pela venda como também a sua linha patrocinadora. Perceba: as sugestões de
Zruel são para deixar de ser membro da casta dos trabalhadores assalariados e
se tornar membro da casta dos mercadores.
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Mantendo o mesmo padrão de vida e com mais dinheiro entrando, a
consequência é uma sobra de dinheiro cada vez maior. Essa capitalização vai
lhe permitir investir ainda mais e aumentar mais depressa os ganhos de seus
ativos. No caso de renda fixa, seria com juros compostos acima da taxa de
inflação.
Quando o fluxo de dinheiro vindo dos seus ativos superar o valor
necessário para manter o padrão de vida será o primeiro dia de sua vida com
liberdade financeira. Em poucas palavras, “o segredo” é simplesmente trocar
a renda do trabalho pela renda do capital. Só.

Planilha para Gastos, Receitas e Investimentos Pessoais: Identificação do
Padrão de Vida
A maior parte das pessoas simplesmente não sabe ou não têm a mínima
noção de quanto gasta por mês, qual é o custo do seu padrão de vida.
Da experiência profissional de Ben Zruel como consultor financeiro, em
seu livro “Eu vou te ensinar a ser rico: três passos simples para quitar as
dívidas em doze meses e construir sua liberdade financeira” (São Paulo:
Editora Gente, 2016), pode afirmar: “as pessoas gastam de 30 a 300% acima
do que acham que gastam”.
O rombo nas Finanças Pessoais acontece pela facilidade de receber
crédito, o parcelado no cartão de crédito ou, no passado, recorrer a um
cheque pré-datado ao acreditar: “Eu não tenho dinheiro neste mês, mas
tenho fé de no próximo mês ter.” Quando você utiliza cartão de crédito e
parcela, a mensagem é esta.
Sem perceber, você aumentou a despesa mensal sem aumentar a
entrada. Em um mercado “normal”, com juros “normais”, isso não seria
saudável, porém aceitável. No mercado brasileiro, em que os juros superam
dois dígitos ao mês, isso é insustentável!
Então, é necessário ter um registro exato de ganhos e principalmente
de gastos: um registro diário e instantâneo de qualquer dinheiro gasto, o dia
todo. Pode utilizar um aplicativo no celular. Não importa a quantia nem a
hora, ela precisa ser registrada. À noite, você passa para um caderno de livrocaixa ou planilha no computador. Depois de contabilizar os gastos diários e
semanais, você terá a noção exata do seu custo de vida.
São necessários trinta dias anotando todas as despesas para ter uma
boa noção de como está a sua situação financeira. Se os ganhos são maiores
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comparados aos gastos, a questão passa a ser como você está investindo a
sobra de renda. Antes disso, é necessário cortar gastos mais ainda!
“Caso sobre algum dinheiro no fim do mês, temos a tendência de
aumentar os gastos sem nem perceber. A classe média, sem perceber,
aumenta os gastos à medida que aumenta seus ganhos. Por isso, nunca sobra
nada! Agora você não vai mais cair nessa armadilha porque tem outra
mentalidade, a dos ricos, correto? Por isso é sempre importante controlar e
cortar gastos.”
Uma situação de queda de renda pode acontecer por vários motivos.
Alguns exemplos: a pessoa não tem a mesma carteira de clientes que tinha
antes; talvez alguém do casal tenha perdido o emprego; decisões de adquirir
passivos sem pensar; aumento da contribuição previdenciária aprovado no
Congresso Nacional ou Assembleia Legislativa; corte do salário por redutor
constitucional; etc.
A falsa solução costuma ser “aumentar os ganhos, trabalhar mais duro e
aumentar as receitas”. Nesse caso, não é preciso cortar ou abrir mão de nada
no orçamento.
Essa não é a solução do problema por dois motivos. Uma pessoa
preocupada com as contas da casa, sem dormir direito, tem energia suficiente
para enfrentar o novo dia, produzir e ganhar mais? Qual a chance de um
empregado conseguir aumento instantâneo no salário só porque alegou para o
patrão estar precisando?
Então, a resposta “trabalhar mais para ganhar mais dinheiro” não é a
resposta correta.
A segunda resposta dada por todo mundo é “cortar gastos supérfluos”.
Mas, e se cortar tudo o que é supérfluo, só ficar com as despesas básicas, e
mesmo assim continuar gastando mais além do recebido?
Este, talvez, seja um dos momentos mais críticos no livro de Ben Zruel:
“Eu vou te ensinar a ser rico”. Aqui está toda sua filosofia a respeito de como
construir a sua liberdade financeira.
“Se você gasta mais do que ganha todos os meses, então vive um
padrão de vida que não é seu. Talvez no passado você tinha ‘direito’ de viver
nesse padrão, mas hoje em dia não mais”.
Um ser humano não está disposto a admitir todas as decisões tomadas a
respeito do dinheiro nos últimos anos terem sido equivocadas. Por isso, muitas
pessoas continuam com o padrão de vida incapaz de ter, sem nenhuma
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condição de se manter, vivendo de aparência só para não precisar admitir
para a sociedade e para elas mesmas estarem erradas. São pessoas vivendo
em condomínios fechados, em prédios de luxo, mas sem condições de manter
o padrão de vida vivido. É só aparência.
Essas pessoas, vivendo fora do padrão de vida adequado à sua
realidade, por falta de controle, não percebem a situação e utilizam crédito
para manter o padrão. Somente depois de anotar, realmente, tudo gasto
durante o mês, percebem o quanto está grave sua situação financeira.
“Há duas opções. A primeira é fazer as mudanças necessárias e
doloridas. Mudar de um aluguel caro para um aluguel mais barato. Se você já
paga um aluguel barato, talvez a solução seja voltar para a casa dos pais por
um tempo, ou escolher uma escola para as crianças com mensalidade menor.
Se isso não for suficiente, talvez a solução seja colocá-las em uma escola
pública. Se tem um carro, talvez esteja na hora de vendê-lo e andar de
ônibus. Outras mudanças também podem ser feitas, mas, custe o que custar:
elas precisam ser feitas!”
A redução no padrão de vida acontecerá até o momento quando seus
gastos básicos se tornarem menores em relação a seus ganhos.
Essas atitudes farão a sua vida financeira entrar em equilíbrio. Depois
de fazer a mudança de padrão, você irá gastar menos do que ganha e,
finalmente, poderá ter sossego e, em pouco tempo (por volta de um ano), já
pode voltar para o padrão de vida anterior, porém com todo o direito de viver
nele, porque está ganhando muito mais.
A segunda opção é fingir não haver nenhum problema grave. Seria só
economizar um pouco e trabalhar mais, e tudo seria resolvido. Esse
autoengano não muda nada. A vida tem uma regra que diz assim: “ou você
toma atitude e muda ou a vida vai mudar por você. Nada é em vão.”
Ressalva de Zruel para empreendedores: “Sim, você deve cortar, caso
necessário, os gastos pessoais e mudar seu padrão de vida, mas o negócio
precisa estar impecável sempre! Nunca corte investimentos em treinamentos,
cursos e desenvolvimento pessoal. Quando as pessoas estão com problemas
financeiros, percebo que essa atitude é muito comum. Sinto dizer que se você
fizer isso estará confirmando sua falência, porque faltará treinamentos e
inspirações para trabalhar com mais força. Faça qualquer sacrifício que for
preciso, mas nunca deixe de investir em você, no seu desenvolvimento
pessoal, na sua formação profissional, pois isso o ajudará a conquistar sua
liberdade financeira com seu negócio.”
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Cuidar do Endividamento
Ben Zruel, em seu livro “Eu vou te ensinar a ser rico: três passos
simples para quitar as dívidas em doze meses e construir sua liberdade
financeira” (São Paulo: Editora Gente, 2016), pergunta: quando nos
encontramos em uma situação na qual, por erros passados e por não conhecer
as regras, estamos sem condições de quitar as dívidas, o que devemos fazer?
O que fazer, por exemplo, quando não conseguimos mais pagar a fatura
do cartão de crédito, pois esta já é bem maior que o nosso salário?
Como agir quando não conseguimos pagar as parcelas em dia de um
empréstimo que adquirimos tempos atrás?
O método de Ben Zruel inclui quatro pontos essenciais para lhe permitir
resolver qualquer dívida. Antes, faz uma ressalva. “O capítulo não foi escrito
para ensinar a ser caloteiro nem como ser espertalhão, porque eu realmente
não acredito que esse tipo de pessoa possa prosperar. Ele foi desenvolvido
para ensinar as ‘regras do jogo’ e como vencê-lo, mesmo com erros
financeiros do passado, mostrando que você não é obrigado a pagar juros
abusivos ou pegar novos empréstimos, que multiplicam o valor real das
dívidas.”
QUATRO REGRAS ESSENCIAIS PARA SAIR DAS DÍVIDAS:
1.

Nunca peça orientação para os funcionários do banco.

2.

Parta para o tudo ou nada.

3.

Um único empréstimo ficará sempre em apenas um único empréstimo.

4.

Tenha controle emocional.

“O funcionário do banco, na maioria das vezes, é tão vítima do sistema
financeiro quanto o próprio cliente da instituição. Sua principal função é
vender serviços e produtos financeiros do banco. Entre esses produtos, estão
empréstimos, cartões de crédito, cartas de crédito, limites de cheque
especial, entre tantos outros. Portanto, o funcionário do banco não tem o
menor interesse em ajudar você a solucionar definitivamente os seus
problemas.”
“Se você tem um cartão de crédito que já passou do limite, só tem
duas opções. A primeira, e obviamente a mais correta, é a quitação total, eu
disse total, da fatura. A segunda opção, caso você não tenha condições
financeiras para quitar totalmente a fatura, é não pagar nada. Não pagar a
parcela mínima, parcial, nada! Você não paga um tostão sequer dessa fatura!”
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Isso vale para todos os tipos de dívida. Quitação total ou nada!
O que acontece com muitas famílias quando optam por pagar apenas
parte das dívidas? Os juros abusivos cobrados no próximo mês simplesmente
devorarão a importância que foi paga e a dívida não sairá do lugar.
Com seu nome no SPC e no Serasa, seu acesso a crédito ficará limitado,
ou seja, ficará impedido de tomar atitudes impensadas e cometer novos erros
financeiros. Esta é a melhor coisa para acontecer no momento de
endividamento desenfreado!
Na realidade, “nome sujo” deveria se chamar “nome protegido”: você
não fará mais dívidas, se quiser adquirir algo terá de ser à vista e, finalmente,
quem sabe, aprenderá a controlar o orçamento e viver exatamente com
aquilo que tem.
A questão de ter o “nome protegido”, como Ben Zruel prefere chamar,
significa por um tempo seu nome constar em órgãos de restrição ao crédito
como SPC e Serasa. Você não poderá obter mais crédito no mercado, um
acontecimento extremamente positivo para muita gente endividada, mesmo a
princípio o indivíduo não entendendo ou não aceitando por razão de
autoestima. É o apelo emocional por questão de honra e hombridade.
Todas as suas compras passam as ser adquiridas com dinheiro à vista,
como deveriam ter sido o tempo todo, mas nunca ninguém lhe explicou essa
regra.
“Em relação ao tempo que o nome pode ficar negativado no SPC e no
Serasa, alguns funcionários de empresas de cobrança, bancos e financeiras
informam, erroneamente, que não há mais a prescrição em relação às dívidas
e ao cadastro no SPC e no Serasa, e que o nome pode permanecer por tempo
indeterminado. Essa informação não procede.
O Novo Código Civil é claro quando afirma, no artigo 206, § 5º, que “o
direito de cobrança de dívidas prescreve no prazo de cinco anos”. Após esse
período, a contar da data de vencimento da dívida (não da data do cadastro),
a restrição deve ser excluída automaticamente.
Portanto, se firmamos novo acordo de renegociação, a dívida anterior é
extinta e, automaticamente, passa a valer uma nova dívida. No caso, o nome
do devedor deve ser retirado dos cadastros negativos após o pagamento da
primeira parcela.”
“Vão bloquear os meus bens e tirar tudo o que eu tenho? Novamente, o
banco se aproveita da falta de conhecimento. Caso o banco resolva abrir um
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processo judicial contra você (chance mínima de isso acontecer), a casa em
que você e sua família moram é impenhorável (bens de família), não importa
o valor do imóvel nem o da dívida. Automóvel e dinheiro em conta corrente
ou poupança somente serão penhorados/bloqueados se ainda estiverem em
seu nome.
Na prática, bancos e outras instituições financeiras não costumam
entrar com ações de cobrança judicial, apenas para casos em que há um bem
financiado, por exemplo, automóvel, máquina etc. No caso de grandes
dívidas, costumam optar pela ação de cobrança judicial quando já levantaram
a informação e estão certos de o devedor ter posses ou bens para custear a
dívida.
Não seria pertinente que as instituições financeiras tivessem de entrar
com ações de cobrança judicial contra cada uma das pessoas que devem. São
dezenas de milhões.”
“Vou ser preso? Dever não é crime (caso a pessoa não tenha contraído a
dívida já premeditando não a pagar, pois nesse caso é estelionato), ainda mais
quando a dívida se originou da cobrança de juros, multas e outros encargos
absurdos e o devedor já não consegue mais cumprir com seus compromissos
pessoais e familiares.”
“Vão colocar cada vez mais juros e isso vai virar uma ‘bola de neve’?”
Esse é um dos maiores medos dos endividados quando Zruel aconselha a parar
de tentar renegociação. Temem os juros aumentarem ainda mais a dívida,
mês após mês, incontrolavelmente.
Na prática, quando tentar negociar com o gerente do banco e
questioná-lo sobre o que acontece se parar de pagar a dívida renegociada, a
resposta dele certamente será a de que cobrarão juros sobre juros, mês após
mês, até a data da efetiva quitação integral. Ele também vai afirmar que não
tem limite de prazo nem de valor de quanto a dívida poderá crescer. Isso é
verdade, na teoria.
Se seu cartão de crédito está com o limite ultrapassado e você não tem
a mínima condição de quitar a fatura integralmente, a única opção é parar de
pagá-lo. Na prática, o banco cobrará juros sobre juros apenas nos primeiros
seis meses. A fim de intimidá-lo, o banco pode apresentar faturas futuras com
valores mais altos do que os primeiros seis meses anteriores, mas o que vale
realmente são os valores dos primeiros seis meses. Isso ocorre por conta da
PDD (Provisão para Devedores Duvidosos).
O banco só vai parar de atribuir juros seis meses após você parar de
pagar qualquer valor. Se durante esse tempo, você insistir em tentar
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renegociar ou pagar o mínimo, todas essas informações se tornam inválidas.
As regras dos seis meses só funcionam a partir do momento em que você
parou de pagar.
O banco só negocia com quem não está pagando. Se você paga algum
valor da dívida, o banco entende você estar concordando com a prática de
cobrança.
“O banco credor tem todo o direito de inscrever o nome do devedor
nessas instituições, e inclusive também pode efetivar todas as formas de
cobranças cabíveis, o que sem dúvida pode prejudicar sua vida privada. Há
soluções para alguns incômodos. As ligações telefônicas, por exemplo. Assim
como os credores têm o direito de ligar, você também guarda todo o direito
de não atender a chamada. Basta ativar o modo de bloquear a ligação no
celular e instalar um detector de chamadas no telefone fixo. Não somos
obrigados ouvir desaforos e ameaças!
Assim que detectarem que você definitivamente não está disposto a
pagar a dívida, inicia-se o “segundo estágio” da negociação.
O banco tentará recuperar o valor emprestado, mas ofertará descontos
sob o valor total da dívida. Isso só ocorrerá se você tiver a atitude de parar de
pagar renegociações mínimas, ou seja, “quebrar as regras do jogo” impostas
somente por eles. Com a atual situação econômica, os bancos estão sofrendo
muitas inadimplências, então as propostas começam a surgir no prazo de seis
meses ou até antes.
Se seu plano é quitar todas as suas dívidas em doze meses, invista 10%
do valor da dívida original a cada mês e depois de doze meses terá dinheiro o
suficiente para fazer uma contraproposta ao banco. Provavelmente será
aceita, e assim obterá a tão esperada quitação integral da dívida, pelo valor
possuído em mãos.
Essa proposta, caso queira, pode ser feita antes dos doze meses. Nesse
caso, sua postura deverá ser a seguinte: “Aceitam ou devo ofertar a outro
credor?”.
Caso o banco não aceite a sua proposta, não há problema algum. Você
deverá manter o plano e em pouco tempo depois, pode confiar: o banco
aceitará a proposta.
Depois de cinco anos o registro da dívida no Serasa vai prescrever.
Logo, o banco precisa tomar as providências o mais rápido possível para não
perder o valor total. Por isso, conforme o tempo passa, o banco tende a
aceitar qualquer valor, pois ele já contabilizou a dívida como perdida.
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Um único empréstimo deverá ficar sempre em um único empréstimo.
Este é um dos erros mais comuns cometidos por devedores: fazer um novo
empréstimo no banco, a fim de solucionar o problema gerado por um antigo
empréstimo, com parcelas menores, mas não atentando a um detalhe
importante: o valor total do empréstimo ficará ainda maior.
“Quando nos encontramos em uma situação de endividamento, é muito
difícil controlar o emocional. Problemas com dinheiro ferem nosso orgulho,
abalam nosso ego. Nós nos sentimos fracassados e passamos a questionar:
‘Como cheguei a esse ponto?’.”
As Finanças Comportamentais sugerem você racionalizar. Você não está
nessa situação porque quis, mas, sim, porque tomou várias decisões erradas.
Você não é um fracassado, mas sim carente de Educação Financeira. Sem
vitimização pessoal reconheça ser passível de erros. Estude e reflita sobre
suas condições financeiras para fazer um adequado planejamento de sua vida
financeira de hoje até a hora da morte em longo prazo.

Conquista da Liberdade Financeira
Ben Zruel, em seu livro “Eu vou te ensinar a ser rico: três passos
simples para quitar as dívidas em doze meses e construir sua liberdade
financeira” (São Paulo: Editora Gente, 2016), diz não adiantar querer ficar
rico e querer liberdade financeira sem seguir os passos sugeridos por ele.
Primeiro, é necessário viver com um padrão de vida mais baixo em relação ao
permitido por seus ganhos líquidos. Segundo, é preciso quitar as dívidas
possuídas utilizando o seu método.
A liberdade financeira está relacionada em ter uma renda passiva
mensal e vitalícia, capaz de atender a todas as suas despesas mensais. Renda
passiva você recebe sem ter de trabalhar ativamente por ela. Podem ser
consideradas rendas passivas: investimentos financeiros, aluguéis, royalties,
direitos autorais, entre outras.
Poupar dinheiro todos os meses não será suficiente para conseguir a tão
sonhada liberdade financeira. Zruel explica a diferença, sob seu ponto de
vista, entre poupança e investimento. Muitos economistas ortodoxos dizem
aquela ser condição deste.
Zruel, na verdade, trata de depósitos de poupança como aplicação a
dar um retorno (juros) ligado ao valor poupado. Poupando R$ 1.000,00, você
terá um retorno com juros de 0,5% em cima desse valor. Colocando R$
20.000,00 em uma poupança, você terá o mesmo retorno de 0,5% sobre o
valor.
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O retorno em renda fixa sempre estará ligado ao valor poupado. Por
isso, é muito demorado criar liberdade financeira utilizando somente a
poupança. Se a inflação superar os juros da poupança, essa tarefa é
praticamente impossível.
O retorno de um investimento em renda variável pode ser muitas vezes
desproporcional ao valor investido. No caso de ações, seja pelos dividendos,
seja pelo ganho de capital, porém volatilidade é risco no mercado financeiro.
Qual investimento dá o maior retorno?
“Algumas pessoas responderão imóveis; outras vão dizer ações e outros
tipos de investimento, mas o melhor investimento, o mais rentável com um
retorno inúmeras vezes acima do valor investido é o investimento feito em
nós mesmos. O investimento em nosso desenvolvimento pessoal, em nosso
conhecimento, seja em livro, seja em palestra, é o investimento mais
lucrativo existente. Infelizmente, no shopping, a praça de alimentação está
quase sempre lotada e as livrarias muitas vezes estão vazias. Entre dinheiro e
conhecimento, escolha sempre o conhecimento.
O segundo melhor investimento é sua saúde, principalmente na
prevenção de doenças. Tenha bons hábitos alimentares e tome suplementos
regularmente. Pratique atividade física pelo menos de três a quatro vezes por
semana e tenha boa noite de sono.”
O maior desperdício é de tempo. Tempo não é apenas dinheiro. Tempo
é vida. A vida não pode ser recuperada. O dinheiro pode ser recuperado, mas
o tempo não.
O comum a todas as pessoas bem-sucedidas é serem altamente
eficientes em relação ao tempo delas. Não gastam tempo assistindo à TV e
acessando redes sociais todos os dias em torno de duas a quatro horas. Tempo
de assistir duas aulas ou estudar o equivalente! Planeje seu tempo de
desenvolvimento pessoal.
Ben Zruel considera o cartão de crédito um grande problema pelos
seguintes motivos:
1.

O cartão é distribuído – para não dizer empurrado – nas mãos de uma
parcela da população que não tem conhecimento e que não foi
financeiramente educada para fazer o uso consciente dessa
ferramenta.

2.

É bombardeada diariamente com ofertas de consumo por pagamentos
no cartão em n vezes sem juros. Com frequência, as pessoas perdem a
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noção desse “dinheiro de plástico” se tornar muito real no dia da
chegada da fatura. E, sem aviso prévio, você pode se encontrar
desempregado e sem renda na data de pagamento da fatura.
3.

Os cartões de crédito praticam juros anuais absurdos de até 400% para
os usuários que não pagam suas faturas em dia.

É muito grande a chance de um usuário frequente de cartão de crédito
falhar em um dos meses no dia do pagamento da fatura. A dívida com cartão
representa 77% do total das dívidas, sendo 78% para renda familiar mensal
abaixo de 10 salários mínimos e 72% acima, segundo o PEIC – set 2018.
Logo, “se você não é uma pessoa extremamente controlada e
disciplinada e não conta com ganhos estáveis e reserva financeira no banco,
corte o seu cartão”, sugere Ben Zruel no livro “Eu vou te ensinar a ser rico”.
“Economizar dinheiro é o primeiro passo para conquistar a liberdade
financeira.
Um erro muito comum é as pessoas esperarem ver o saldo restante na
conta corrente no fim do mês para saber quanto vai sobrar para investir. Não
fomos ‘programados’ para investir dinheiro. Planejar o futuro não faz parte do
nosso instinto de sobrevivência, mas sim do nosso crescimento pessoal, por
isso o esforço para consegui-lo precisa ser dobrado.
Quando atrasamos uma conta, temos algum mecanismo de cobrança
externa, como juros e cortes de serviços. Contudo, quando nos esquecemos
de investir, não há nenhuma força externa para nos punir ou cobrar.”
É primordial definir o valor mensal a ser poupado e investido, e investilo no mesmo dia do recebimento, seja o seu salário ou o lucro dos negócios.
Antes mesmo de pagar qualquer conta! Seu investimento financeiro tem de
ser espécie de débito automático por um crédito consignado.
Qual é a importância desse comportamento? A primeira é o lado
psicológico, sentir os frutos do seu trabalho, seu propósito de construir o seu
futuro e o da sua família, não apenas para sobreviver mês após mês. “Se
investir primeiro, você garantirá o êxito da construção do seu patrimônio
líquido. Caso deixe para investir no final do mês, muitas vezes encontrará a
conta zerada”.

Investimentos para Geração de Renda Passiva
Ben Zruel, em seu livro “Eu vou te ensinar a ser rico: três passos
simples para quitar as dívidas em doze meses e construir sua liberdade
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financeira” (São Paulo: Editora Gente, 2016), define a construção da sua
liberdade financeira quando você tiver uma renda passiva superior aos gastos
com seu padrão de vida.
Alguns tipos de renda passiva a construir são:
1.

Juros de suas aplicações financeiras;

2.

Renda de imóveis;

3.

Royalties de MMN.

Há outras maneiras, mas Ben Zruel focaliza somente esses três métodos
pelo simples motivo de focar os métodos utilizados em sua vida para a
construção da própria liberdade financeira.
Construir a liberdade financeira por meio do método de juros
compostos em suas aplicações financeiras talvez seja a maneira mais simples,
embora não a mais rápida. Quando estamos endividados, os juros altos do
Brasil são destrutivos para a sua saúde econômica. Contudo, quando se trata
de aplicar, os mesmos juros trabalham a seu favor.
No Brasil, as aplicações financeiras podem render muito mais em
relação a outros países. Aplicar dinheiro em renda fixa aqui é extremamente
recomendável e lucrativo. Com esse método, quando os juros mensais das
aplicações bancárias forem acima do necessário para pagar o seu padrão de
vida atual, você terá alcançado a liberdade financeira.
Uma maneira correta de levar em conta a inflação, e mesmo assim não
aumentar o tempo para chegar ao objetivo, é simplesmente reajustar a
aplicação mensal conforme os índices da inflação. Considerando uma inflação
anual média de 6%, no segundo ano você terá de aumentar a sua aplicação
mensal de mil reais para R$ 1060,00, e assim sucessivamente, ano após ano.
Quanto mais alto o valor aplicado, mais rápido chegaremos ao objetivo.
Isso nos obriga a fazer duas coisas extremamente positivas:
a)

forçar a evitar gastos desnecessários e

b)

motivar a buscar fontes de ganhos como horas extras, iniciar novos
negócios, etc.

O segundo modo é buscar uma rentabilidade maior para as aplicações.
Nesse ponto, Ben Zruel confunde rentabilidade com segurança: sugere
carteira de investimento mais diversificada, com vários ativos como títulos,
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fundos e ações. Para aumentar sua rentabilidade, é muito provável se expor a
maiores riscos “não espalhando dinheiro”.
Há diversas maneiras de construir patrimônio utilizando imóveis.
Quando falamos de renda de imóveis, a maior parte das pessoas pensa em
viver recebendo aluguel.
Aluguéis de imóveis residenciais no Brasil está com um retorno médio
próximo de 0,3% ao mês em relação ao valor de mercado superestimado do
imóvel. Descontando imposto de renda e taxa administrativa da imobiliária, o
retorno anual é bem abaixo de qualquer aplicação financeira nos bancos. O
custo de oportunidade é significativo.
Esse tipo de renda é muito recomendável em países nos quais a taxa de
juros básica é muito baixa. Assim, aplicações financeiras em renda fixa não
costumam dar quase nenhum retorno para os investidores. Nesses países,
existem linhas de crédito com juros muito baixos para adquirir os imóveis e os
aluguéis pagos pelos inquilinos superiores aos juros tornam esse tipo de
investimento muito atrativo.
Para alavancar negócios no ramo imobiliário, para ganho de capital em
vez de renda de alugueis, vale comprar imóveis usados à vista, bem abaixo do
preço do mercado, reformá-los e vendê-los mais caros depois de uma
valorização.
Você precisa antes acumular dinheiro. Isso é primordial para adquirir
bons negócios. Normalmente, consegue-se bons negócios em imóveis quando
não existe a possibilidade de financiamento. Isso ocorre com frequência
quando o imóvel não possui averbação de documentos em cartórios de
registro de imóveis. Por esse motivo, a pessoa preparada com o dinheiro
disponível para pagar à vista leva muita vantagem.
Você precisa de um profissional do ramo imobiliário (corretor/
imobiliária) de sua confiança para auxiliá-lo a encontrar imóveis muito
desvalorizados. Essa é a parte mais difícil porque, na maioria dos casos,
quando esse tipo de imóvel aparece para as imobiliárias, dificilmente são
repassados para os clientes, porque são um negócio altamente atrativo.
Os imóveis procurados deverão estar por volta de 40% abaixo do preço
do mercado. Isto porque a operação exige vários custos: comissão da
imobiliária, adequação dos documentos, reforma e imposto sobre o lucro
imobiliário, além do tempo do dinheiro parado como custo de oportunidade.
Ben Zruel adverte ser necessário verificar alguns pontos:
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1.

terreno ou casa em região de risco ou lugar muito baixo, com
possibilidade de enchentes;

2.

terreno ou casa onde já há vizinhos laterais ou frontais (bar, igreja,
presídio etc.) como fator de desvalorização;

3.

a possibilidade de adequar a documentação perante os órgãos
competentes para possibilitar uma venda passível de financiamento – as
vendas por meio de financiamento representam 70% dos imóveis
negociados hoje no Brasil;

4.

problemas na documentação como, por exemplo, herança: se foi feito o
inventário e se todos os herdeiros legais concordam com a venda do
imóvel e assinam a escritura de compra e venda;

5.

certidões dos proprietários dos imóveis (municipal, estadual, federal,
trabalhista etc.) obtidas antes de assinar a escritura de compra e
venda, por exemplo: o imóvel pode ter sido dado como garantia em
alguma ação trabalhista.

Comprar imóveis na planta é bom negócio quando se aproveita a
tendência de aumento constante nos preços dos imóveis. Depois de passado o
boom, durante o crash, essa prática é um pouco arriscada. A valorização dos
imóveis está praticamente estagnada e vai demorar um bom tempo para
voltar a subir em ritmo tão acelerado. Além disso, muitas construtoras
estavam sofrendo com a crise dos distratos do Brasil, impedindo a entrega do
empreendimento.
Uma opção mais segura será procurar empreendimentos já construídos
na fase de entrega da chave e comprar apartamentos de pessoas que
adquiriram o imóvel na planta e não têm condições de entrar com
financiamento. Isso pode ser devido a mudança de local de trabalho,
desemprego, separação do casal, restrição cadastral no nome, entre outros
motivos. Nesse momento, é possível encontrar ótimas oportunidades de
negócios e com muita segurança, porque o empreendimento já está pronto.
Uma observação importante: caso a construtora ainda tenha alguns
imóveis em carteira, o investimento não é tão interessante. Enquanto a
construtora não vender todas as unidades disponíveis em carteira, não se terá
a valorização certa do imóvel.
O valor normalmente pago até o empreendimento ficar pronto não
costuma ser muito alto. Depois de pagar a parte do primeiro proprietário
(quem comprou o imóvel na planta), pega um financiamento e deixa o imóvel
valorizar durante mais ou menos um ano quando estiver com tendência firme
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de alta de preço. Nesse período, pode colocar um inquilino para ajudar pagar
as parcelas do financiamento. Depois, na primeira oportunidade, pode vender
e ficar com um lucro bem acima da média.
“Investir em imóveis requer conhecimento e experiência. Invista tempo
e dinheiro para buscar esse aprendizado. O imóvel é apenas mais uma
maneira de multiplicar o dinheiro. É preciso agir de forma 100% racional. Você
não está comprando ou construindo um imóvel porque ele é bonito e, sim,
porque ele vai gerar lucro.”
Finalmente, “MMN é um modelo comercial de distribuição de produtos
em que os consultores ou distribuidores da empresa são remunerados não
apenas pela venda direta, como em outras empresas, mas também recebem
comissões em forma de royalties e bônus pela produção da rede de
distribuidores que formaram. Por isso, não há limite nas possibilidades de
ganhos, pois eles serão proporcionais ao tamanho da rede e à quantidade de
produtos que ela comercializa no mercado.”
Embora seja negócio da casta dos mercadores, esse modelo de negócio
não requer nenhuma experiência comercial prévia, pois a maioria das
empresas realiza cursos e palestras para desenvolvimento pessoal e
profissional dos consultores, trabalhando assuntos como liderança,
comunicação, administração financeira, organização, desenvolvimento pessoal
e financeiro, entre outros.
Ben Zruel confessa: “sou suspeito para falar porque minha formação
profissional e parte da minha liberdade financeira aconteceram graças a uma
empresa de MMN.”

O Click da Riqueza: Livre-se das ideias perdedoras de dinheiro
Bullshits são falácias, ou seja, um raciocínio errado com aparência de
verdadeiro. No mercado financeiro, os bullshits são amplamente difundidos
sem discriminação e levam as pessoas a tomar como verdade absoluta algo
errado ou que não faz parte da realidade delas como investidores.
O livro “O Click da Riqueza: Livre-se das ideias perdedoras de
dinheiro” de coautoria de Giovanni Tieghi Pepi e Bastter, distribuído
gratuitamente para todos que se cadastram na Bastter.com, vai desmistificar
a maioria dessas falácias e explicar por que são raciocínios falhos e te
impedem de enriquecer.
O principal objetivo de quem começa a investir deve ser acumular
patrimônio para poder usufruir da liberdade financeira propícia à autonomia
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ou autodeterminação em suas decisões. Para isso, é preciso saber escolher
investimentos para acumulação e manutenção de valor em longo prazo. Valor
(intrínseco) é diferente de preço de mercado em vigor. Equivocadamente,
muitos investidores passam a vida procurando o melhor preço – comprar
barato e vender caro – e acabam com ativos sem valor.
Ao se manter em valor, seu patrimônio produz renda e essa renda se
não for gasta e for reaplicada pode se capitalizar com mais renda. O efeito
dos juros compostos é lento no começo, mas no longo prazo enriquece o
investidor com investimento em valor.
Realizar lucros em curto prazo – compra e venda de imediato, tipo day
trader – só leva a uma certeza: o patrimônio vai se tornar menor ao pagar as
taxas e impostos do giro. Na busca incessante por tentar comprar barato e
vender mais caro, os traders amadores acabam fazendo justamente o
contrário: comprando no pico (topo) e vendendo no vale (fundo), pois ficam
perdidos ao se ancorarem no preço de compra e não olham o valor.
Estima-se apenas 1% de todos os traders conseguir realmente ter algum
lucro após pagar impostos, taxas de corretagem, emolumentos e outros custos
de transação. Enriquece o governo, a corretora e demais intermediários.
A “alavancagem financeira” em mercado de ações vem do recurso
emprestado por algumas corretoras a seus clientes para eles usarem não
apenas o dinheiro próprio, mas também “dinheiro dos outros”. A lógica seria
usar o patrimônio do cliente (permanecido em outros investimentos na
corretora) como segurança ou colateral para o empréstimo. Assim, a corretora
não libera o dinheiro possuído pelo cliente tem, mas libera muito mais para
ele utilizar em suas operações. Se perder a aposta, perderá mais além do
capital inicial.
Alavancagem financeira quem faz é o capitalista ao abrir o capital de
sua grande empresa para novos associados, isto é, novos acionistas. Com o
ganho de capital subscrito ele enriquece se houver valorização das ações – e
ganha também liquidez. Se comprar outras empresas com endividamento e
abrir também seu capital, ele poderá inclusive pagar a dívida de aquisição
com o dinheiro dos outros!
Outro erro muito comum dos investidores Pessoa Física é achar ter a
capacidade de descobrir um momento certo para começar a investir e outro
para vender as ações, o chamado Market timing. Este pensamento leva o
investidor a nunca investir em certo ativo porque está “caro” e optar por ficar
“líquido” sem o dinheiro estar rendendo, esperando a hora certa de comprar.
Mas, se ficar fora dos investimentos, aguardando sempre este momento,
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perderá os melhores dias quando os ativos estão em tendência de alta. Muitas
vezes ele não estima o custo de oportunidade.
Custo de oportunidade é um conceito amplamente utilizado na
Economia para se referir aos “caminhos não seguidos”, ou seja, a todas as
oportunidades ignoradas ou sacrificadas ao optar por outras decisões. Também
conhecidos como custos alternativos, eles não costumam ser registrados na
contabilidade das empresas ou na contabilidade mental das pessoas, por
serem considerados “custos implícitos”. Os investidores, em geral, não
estimam o que poderiam ganhar com investimentos alternativos não
realizados.
Eles são importantes para prever a viabilidade de determinado projeto:
uma projeção da viabilidade de determinada alternativa em situação de
escolha. O “custo de oportunidade de capital” é o valor perdido por pessoa ou
empresa ao deixar de o faturar por ter optado por outra alternativa de
negócio.
Exemplo: se um investidor opta por fazer um investimento de R$ 1
milhão no mercado de ações, e ganha no ano o lucro R$ 200 mil, e a outra
alternativa seria fazer o mesmo investimento em renda fixa com uma taxa de
juros compostos capaz de lhe render ao final do ano R$ 300 mil, então R$ 100
mil é o valor a ser considerado como o custo de oportunidade de capital.
Investe-se em ações para ganhos de capital com variações de cotações
ou para receber dividendos das empresas? Os dividendos e também suas
variações, como os Juros sobre Capital Próprio (JCP), representam
distribuições de resultados e lucros de uma empresa para os seus sócios. Cada
acionista recebe uma porcentagem do dinheiro declarado pela empresa, com
base em quantas ações possui dela.
Pela lei reguladora das sociedades anônimas, toda empresa é obrigada
a distribuir pelo menos 25% se obtiver lucro no ano civil e nada diferente
constar no estatuto social da empresa. Quando uma empresa anuncia o
pagamento de dividendos, a cotação de fechamento desta na bolsa brasileira
é descontada exatamente no valor anunciado para o pagamento de
dividendos. No dia seguinte, o preço da ação pode se elevar ou declinar.
Portanto, ao contrário da ilusão comum, os dividendos não são
“brindes”. Elas saem do patrimônio (capital) do sócio e vão para a conta
corrente (renda) do sócio. Se ele os consumir e não reinvestir, perderá
capital. Não existe um ganho a mais, é uma simples saída de dinheiro no caixa
da empresa, descontando no valor de mercado de suas ações, para a renda
líquida do próprio acionista. É similar a gastar os juros do investimento em
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renda fixa: com a retirada a capitalização ou acumulação do investimento
será menor.
“Viver de renda sob forma de dividendos” é uma ilusão surgida ao
comprar ações de empresas pagadoras regulares de dividendos. O investidor
calcula quantas ações precisa ter daquela empresa para receber dividendos
de modo a cobri todos os gastos pessoais.
Porém, as empresas pagam dividendos somente se houver lucro. Caso
contrário, a empresa não consegue gerar dinheiro novo e, consequentemente,
para de pagar. Como os exercícios se encerram anualmente, há também a
possibilidade de uma empresa escolher pagar dividendos apenas uma única
vez no ano mesmo tendo lucro durante todos os meses. Mesmo empresas com
histórico de pagamentos regulares podem mudar isso sem aviso algum
conforme a estratégia adotada pela gestão da empresa.
A obsessão por dividendos leva muitas vezes a armadilhas, selecionando
uma “carteira de dividendos” com base em empresas necessariamente com
valor fundamentado. Importante é ser sócio somente de empresas com esse
valor intrínseco. Elas dão retorno lucrativo ao sócio em crescimento do valor
de suas ações e/ou em dividendos.

Falácias ou Raciocínios Errados Contumazes com Investimentos em Ações
Podemos extrair outros conhecimentos da leitura do livro “O Click da
Riqueza: Livre-se das ideias perdedoras de dinheiro” de coautoria de Giovanni
Tieghi Pepi e Bastter.
O S&P500 é um índice representativo da bolsa de valores de Nova York
com diversas empresas. Estes índices possuem empresas boas e empresas
ruins. Logo, o investidor poderá conseguir montar uma carteira melhor
seguindo análise de fundamentos e valor.
No Brasil, o Ibovespa é um índice com muito menos empresas – e
piores. Este índice é criado com as ações mais negociadas. Portanto, pode
conter ações de empresas com maus fundamentos no meio. Além disso,
existem empresas com bons fundamentos sem estarem no índice e oferecerem
retornos expressivamente maiores face ao IBOVESPA.
Os coautores buscam desmitificar a falácia de “a renda fixa ganha da
renda variável no Brasil”, muito difundida em tendência de alta da SELIC. As
comparações são sempre feitas com o Ibovespa não representativa de muitas
empresas capazes de oferecer bons dividendos, porém sem tanta liquidez em

284
negociação no mercado secundário por desconhecimento dos pequenos
investidores.
Índices são apenas uma média baseada em volume de negócios. Sua
carteira de ações deve ser selecionada com base em fundamentos. As ações
de empresas são ativos reais capazes de gerar valor, enquanto a renda fixa é
obtida por um título de dívida pública ou privada representativa de
empréstimo de um credor para um tomador. Paga juros.
A renda fixa pode e deve ser usada pelo pequeno investidor na carteira
de investimentos. Ela serve também como conforto psicológico para as
oscilações da renda variável. Porém, dependendo da idade do investidor, de
acordo com o modelo de ciclos de vida, é oportuno evitar posições como 100%
renda fixa, pois o retorno será uma pequena reposição da inflação em caso de
juros reais. Quanto maior a inflação, menor o retorno da renda fixa.
Toda queda na cotação das ações leva a histerismo e pânico, devido à
reversão súbita da euforia da alta. No curto prazo, as ações podem oscilar
porque as cotações seguem aleatoriedades, mas ao longo do tempo (em longo
prazo – e não no fim de prazo predeterminado) supõe-se, em última análise,
seguir os fundamentos e o valor intrínseco do ativo, isto é, da empresa
representada pelas ações.
Mesmo uma empresa com enorme retorno aos sócios, passa por diversas
quedas bruscas, por exemplo, Vale por acidentes em barragens de resíduos de
sua mineração. Para quem adquiriu participação acionária na empresa pelos
fundamentos, ele tem de “precificar” essas oscilações como esperadas, mas
para quem fica acompanhando a cotação, vende diversas vezes em pânico.
A relação P/L é muito utilizada por investidores para tentar comprar
uma ação mais barata, quando o P/L está baixo. Porém, ele induz a erro, pois
não são considerados os fundamentos da empresa. A busca por empresas com
P/L baixo afasta o investidor de ativos com valor fundamentado, e faz
comprar empresas sem valor intrínseco, por exemplo, com inovação setorial.
Apesar do P/L de uma ação estar em 74 em determinada data do
passado, o lucro continuou subindo e o patrimônio do investidor se
multiplicou. Na mesma época, outra estava com P/L 4 e investidores foram
atrás desse ativo por estar “barato”. Porém, quem estudou seus fundamentos
poderia ter percebido ela ser uma empresa com problemas, por exemplo, de
endividamento. Logo depois, desabou levando o patrimônio do investidor a
diminuir.
No mundo com informação online em tempo real, as supostas
“oportunidades”, apuradas com informações obtidas em ritmo da era pré-
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Internet, ficaram cada vez mais escassas ou até inexistentes. Se focalizar em
valor, ele dilui o preço presente mais alto ao longo do tempo futuro: empresas
boas se tornam baratas em relação ao ganho.
O patrimônio deve ficar investido em valor. Quando o capital
permanece alocado em um investimento com maus rendimentos e perda de
capital, esperando empatar com o preço de entrada (“valor inicial ou nominal
do investimento”), deixa de estar beneficiando-se do efeito dos juros
compostos. Dependendo do grau de piora da empresa, pode levar anos para
suas ações voltarem ao valor nominal inicial. Até isso ocorrer o seu patrimônio
teria sido muito melhor remunerado se estivesse em outros investimentos de
valor. O objetivo é acumular patrimônio – e não evitar “derrotas” para não
perder autoestima psicológica.
Por isso, esperar empatar o valor nominal em ancoragem mental para
sair é não saber assumir o “erro” inesperado no momento da compra – e
terminar com um prejuízo maior ainda. Bons investimentos tendem a
continuar bons, mas se eventualmente se deparar com uma empresa com
perda de valor, porque concorrentes inovaram e ela não, saia e invista o
dinheiro sobrante nesses concorrentes.
Quanto ao argumento “para ter ações necessita ficar acompanhando o
dia todo e eu não tenho tempo para isso”, ao contrário desse dito popular,
estudar e acompanhar os investimentos é relativamente simples. Depois de
estudar (fase de Educação Financeira), estabelecendo seus critérios com base
em fundamentos, fica fácil e simples acompanhar.
Se você escolheu uma empresa para ser sócio, viu bons fundamentos,
governança e gestão boas, lucros consistentes, caixa e dívida equilibrados, é
só acompanhar o desempenho anual da empresa – e ver se mantém sua
evolução competitiva. Siga as informações econômico-financeiras para ficar
inteirado de eventuais problemas, eventos, etc. Mas não fique histérico com
notícias provocativas de pequena piora da empresa. Não devemos nos manter
em investimentos ruins, mas piorar é diferente de ficar ruim. Tome suas
decisões com calma.
Nenhuma empresa só melhora todo o tempo, seja mensal, seja
trimestral. Já o balanço anual é importante para sua avaliação se ela não está
em processo de investimento com longo prazo de maturação, por exemplo,
ciclos de investimento em energia pode levar de oito (energia elétrica) a dez
anos (extração de petróleo em águas profundas ou camadas pré-sal), mas
depois compensar com “recebíveis seguros”.
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Rentabilidade de Investimentos em Ações
Segundo o livro “O Click da Riqueza: Livre-se das ideias perdedoras de
dinheiro” de coautoria de Giovanni Tieghi Pepi e Bastter, calcular ou
acompanhar rentabilidade é a maneira mais fácil de vender seu patrimônio no
“fundo do poço”, comum de estar de tempos em tempos, ou seja, de acordo
com ciclos econômicos.
A análise contínua investimentos por rentabilidade e seu custo de
oportunidade leva o investidor esquecer: rentabilidade passada não garantir
rentabilidade futura. Ficar acompanhando essa rentabilidade faz o investidor
sempre tentar “seguir a tendência de alta” e nunca se afastar do
comportamento da manada.
Quando a bolsa de valores está em tendência de queda (ou no fundo do
poço), naturalmente, por causa do viés de alta do juro básico, devido à
elevação da inflação, surgem as notícias de Tesouro Direto, FIFs e outros
títulos e valores mobiliários, até mesmo depósitos de poupança, estarem
rendendo mais em relação à bolsa. Então, agora é a hora da renda fixa!
Vende as ações na Bolsa e compra rendimentos fixos. Depois, quando a
Bolsa explode, a rentabilidade aumenta, é hora de comprar Bolsa.
Acompanhar a rentabilidade mensal dos seus investimentos não serve para
nada, você deve procurar acumular patrimônio em valor, ao longo de anos, e
acompanhar anualmente se os investimentos mantêm valor.
Todas empresas ruins e com resultados decadentes buscam se
reestruturar. Volta e meia, anunciam planos para mudar o rumo em direção a
resultados extraordinários. Se estão passando por prejuízos, também colocam
parte ou toda a culpa na conjuntura econômica, em falhas de terceiros (“o
governo”) imprevistas, em algum acidente, etc. É possível também uma
empresa a dar prejuízo seguidamente anuncie: com a liberação do plano de
falência, voltará a lucrar. Mas, para cada turnaround efetivo, muitas outras
empresas atraíram iludidos e sequer mudaram o desempenho anual. Algumas
ainda tem uma melhora por algum tempo, mas sem mudança estrutural
voltam a retroceder depois.
A busca por turnarounds faz o patrimônio do investidor estagnar ou
diminuir. Mesmo se eventualmente uma entre várias empresas realmente se
recupere e se torne uma boa empresa, o prejuízo de ter ficado com ações de
outras empresas medíocres vai destruir todo o progresso da carteira.
Patrimônio se investe em valor efetivo, e não na esperança de valor
recuperado. Por isso, é prudente esperar pelo menos cinco anos de balanços
consistentes para poder investir em uma empresa. Em curto prazo não se
recupera uma empresa.
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Initial Public Offering (IPO)são ofertas onde as empresas abrem o
capital para o mercado em geral. A empresa era de capital fechado e resolve
aceitar sócios minoritários ao vender parte do seu capital para investidores
interessados.
Todas sociedades abertas na bolsa de valores passaram por este
processo. Mas isso não significa necessariamente o investidor se dar bem por
comprar empresas vendidas por estarem com boa imagem pública.
Antes de abrir o capital, as empresas buscam interessados e passam a
melhor imagem possível do seu negócio. Mas após a abertura, a entrada de
dinheiro novo distorce muitas coisas dentro da empresa e ela pode piorar.
Os dados projetados das empresas são sempre otimistas, quando são
lançadas, via de regra, por um valor de lançamento superior ao valor
fundamentado. A despeito do preço de compra não ser importante, qual
diferença faz esperar para comprar mais a frente? Porque a obsessão de
comprar no IPO?
Uma orientação prudente é esperar pelo menos cinco anos após um IPO
para ser sócio da empresa. Enquanto isso, pode ir a acompanhando e
estudando, sem pressa em a comprar. Deixe à empresa o ônus da prova de
merecer seu capital.
Uma exceção seria os casos de cisões de negócios já existentes. Por
exemplo, uma empresa subsidiária já existente há muito tempo dentro de
uma grande corporação. O IPO no mercado é apenas uma cisão de parte do
negócio já existente para dar ganho de capital para o controlador majoritário
da corporação ou holding. Mas mesmo nestes casos, é sempre prudente
aguardar alguns balanços para conferir se a empresa mantém valor.
Em todos investimentos, o tempo é exponencial. Os juros compostos
são pouco expressivos no início e isso poder leva o investidor iniciante a
desistir. Além disso na renda variável acontecem oscilações com altas e
quedas, a “sorte do iniciante” (quem entra em tendência de alta) desaparece
e leva o investidor a girar e perder a evolução do patrimônio.
Durante décadas, a cotação de empresa com o maior valor de mercado
pode oscilar, caindo diversas vezes e se recuperando. Quem vendeu, perdeu
toda a evolução acumulado no longo prazo. Para chegar no ponto em que a
curva começa a explodir e seu patrimônio a crescer expressivamente, é
preciso ter perseverança, se manter o máximo de tempo possível em bons
investimentos.
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A busca pela realização de lucros, os stops sem sentido, o pânico nas
quedas por não saber o que está ocorrendo, o método gira-gira impede a
acumulação de capital até o momento quando os juros compostos fazem seu
patrimônio crescer expressivamente. Analogamente, as ações de empresas
com fundamentos adequados, acumuladas com o reinvestimento dos
dividendos, alcançam valor expressivo ao longo de décadas.
A inflação apesar de aumentar o rendimento nominal da renda fixa, em
ilusão monetária, diminui o rendimento real. No final das contas, uma
inflação maior leva a um rendimento menor. Além disso, ao pagar o imposto
de renda no resgate, como o valor nominal é maior, a tributação também
aumenta.
Porém, ao contrário do dito em lugar-comum – “a renda fixa paga
menos quando os juros são menores em termos reais, e o poder aquisitivo é o
que importa” –, se o investidor acumular mais nominalmente, sem nenhuma
retirada para satisfazer o consumo, depois, quando os juros nominais caírem
por causa da queda da inflação, ele terá um montante acumulado muito
maior. Aí então poderá exercer seu poder de compra com preços estáveis.
Viver de Renda e Sem Dívidas
Fantasia amplamente divulgada sempre quando um investimento sobe
muito, segundo o livro “O Click da Riqueza: Livre-se das ideias perdedoras de
dinheiro” de coautoria de Giovanni Tieghi Pepi e Bastter, é dizer: “larguei
meu emprego e vou viver de bolsa (ou de Bitcoin ou de cupons do Tesouro
Nacional)”. Divulga essa ilusão para “vender” algum investimento na moda.
Pouquíssimos investidores pessoas físicas chegam a ganhar com trades.
Investimentos milagrosos e excepcionais por definição são a exceção e não a
regra. A regra mais comum é perder em “jogos de azar” pelo fenômeno das
chances. Quem tem ganho certo é o cassino. Mas basta alguém ter tido sorte
para a maioria se iludir com chances bem pequenas. Por probabilidade, elas
vão penalizar a grande maioria. Exceto em caso de ganhar por sorte na loteria
ou ter nascido com a “sorte do berço” (uma herança significativa), o único
caminho possível é trabalhar e acumular patrimônio em valor.
Desse processo, surgem pensamentos também como: “se investir R$
1.000 por mês durante 30 anos (360 meses), vai acumular R$ 1.004.515,04 e
poder viver de renda com R$ 4.990 por mês durante 20 meses (240 meses)”.
Este raciocínio não está errado pela Matemática Financeira, calculado pela HP
12C.
Mas os coautores o criticam por pelo menos três motivos:
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1.

não sabemos quanto um investimento vai render, seja na renda fixa por
inflação ou na renda variável pelas variações.

2.

não sabemos se vamos conseguir aportar religiosamente o dinheiro todo
mês se perdermos nossa principal fonte de renda com desemprego;

3.

a renda do patrimônio vem através dos juros compostos, mas depois de
investir nesse longo prazo, quando estaria começando a se beneficiar
desses juros acumulados, ao retirar o rendimento mensalmente, nesse
processo durante meio século, seu poder de compra real poderá ser
insignificante se não tiver reajustado o montante investido e/ou
mantido taxa de juro em termos reais.

Por isso, a ilusão de viver de renda deve ser esclarecida. O patrimônio
gera renda para ter uma vida de aposentado mais tranquila, mas não significa
largar tudo e não fazer mais nada pelo resto da sua vida. Tem de continuar
contendo o consumo para sobrar renda e manter o investimento, porque a
esperança de vida pode ser prolongar mais além dos vinte anos... O ser
humano não tem garantia de vida: a morte poderá ser súbita ou
demasiadamente futura.
Antes de investir você deve quitar todas suas dívidas se porventura as
tiver.
Um bullshit (ou falácia de pensamento) ganha força principalmente em
ciclo de juros altos na SELIC. Os financiamentos imobiliários costumam ter
juros mais baixos se comparados com empréstimos pessoais e outras dívidas
em curto prazo. Portanto, a pessoa acha sair ganhando, se a renda fixa paga
14% ao ano e seu financiamento tiver juros de 10% ao ano. Aí acha esperto
investir ao invés de quitar a dívida imobiliária. Onde está o erro no raciocínio?
No tempo. Primeiro, o juro da renda fixa pode cair, por exemplo, para 6% a.a.
e o juro da dívida permanecerá em 10% a.a. por contrato.
Depois, os investimentos em renda fixa vencem e, na retirada, o
investidor paga imposto de renda, se não pagou durante o “come-cotas” de
maio e novembro nos FIFs. Mas o pagamento do financiamento continua em
longo prazo consumindo seu patrimônio.
Assim como os juros compostos agem a seu favor no processo de
acumular patrimônio ao longo do tempo, eles também agem contra você em
dívidas e financiamentos. Anatocismo é a cobrança de “juros sobre juros” no
saldo devedor. Se o banco paga juros compostos sobre os saldos dos
investidores, captados em seu passivo, ele tem de cobrar juros compostos dos
seus ativos, senão ficará desbalanceado.
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Um financiamento imobiliário pode durar até 35 anos. Todo mês você
paga uma parcela calculada em cima do saldo devedor atualizado, a taxa de
juros e outras condições contratadas. Quanto maior for o prazo do
financiamento, maior o valor pago de juros e menor o valor amortizado do
principal. Como na compra de um bem de consumo durável, quem financia um
imóvel acaba no final do financiamento como tivesse pago muitos imóveis com
os juros ao longo do tempo.
Se já possui um financiamento, procure sempre pagar logo todas as
últimas prestações para o tempo de financiamento diminuir e,
consequentemente, diminuírem também os juros a serem pagos. Ao invés de
terminar pagando “muitos imóveis”, pagará apenas o seu e talvez mais um
pouco.
Financeiramente, compensa muito mais comprar imóvel à vista, poupe
(corte gastos de consumo) e invista até ter o dinheiro para isso. Mas, para o
bem da família, se for o primeiro imóvel próprio, pode ter a necessidade de
financiar e pagar uma prestação inferior ao aluguel. Nesse caso, procure usar
todo dinheiro novo para “comprar tempo”.
“Quem guarda dinheiro não aproveita a vida” é um bullshit. Sem
dúvidas é o argumento número um de pessoa endividada com salários futuros
já comprometidos com carnês, prestações, empréstimos consignados, entre
outros consumos supérfluos financiados.
Muitas pessoas não aprendem o mínimo de Educação Financeira, seja
por falta de exemplos na família a serem copiados, seja por achar custoso e
desnecessário estudar, bastando aprender besteiras na “escola da vida”. Para
elas, o único jeito de conseguir ter algum bem na vida é se endividando. Por
isso, movidas pelo consumismo, aceitam essa frase como verdade. Acabam
gastando um dinheiro não possuído para comprar bens de consumo acima do
seu padrão de vida, senão para viajar para o exterior.
Não é levado em conta nesta falácia a capitalização dos juros
compostos. Depois de pagar suas dívidas e começar a poupar, o indivíduo pode
planejar o investimento habitual de 10% a 30% dos seus ganhos em
investimentos de valor. Sendo isso feito depois de ajustar a vida financeira,
isto é, pagando todas as dívidas antes, e habituando-se a um padrão de gastos
não supérfluos até 70% de sua renda, a sobra de salário ou outras receitas
estará disponível para investir até o percentual de 30%, se já tiver moradia
própria. Em um cenário de 30-35 anos de vida profissional, os aportes em bons
investimentos com valor já acumularam capital suficiente e, com rendimentos
de juros compostos, a renda do capital poderá substituir a renda do trabalho.
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Assessoramento Financeiro e a Teoria da Diversificação de Portfólio
As carteiras recomendadas por corretoras mudam em cada conjuntura,
enquanto você deve manter investimentos em ações por longo prazo – e não
em especulação em curto prazo. Não deixe esvair todo seu patrimônio por
corretagem, impostos, custos de transações em dose dupla, na compra-evenda frequente, simplesmente porque você vende e compra conforme as
recomendações de “experts”. Os assessores financeiros cometem também
inúmeros erros nas indicações de ações de empresas com maus fundamentos
com base em análise técnica ou grafista. Acaba por fazer você comprar mais
caro em relação ao preço de venda depois, quando a recomendação mudar.
Seguir esse bullshit é deixar à mercê de outros a responsabilidade de
cuidar do seu dinheiro, dizem Giovanni Tieghi Pepi e Bastter, coautores do
livro “O Click da Riqueza: Livre-se das ideias perdedoras de dinheiro”. A única
carteira recomendada é aquela estudada por você, quando viu valor conforme
seus próprios critérios, e tomou decisões de maneira pessoal – e com
responsabilidade individual intransferível.
Todo investimento tem um risco. Esse risco pode ser o menor dentre
todas as possibilidades, mas isso não significa um evento com poucas chances
jamais acontecer. Não existe dinheiro fácil para ser ganho sem risco: é uma
falsa promessa para incautos.
Sempre quando se deparar com um investimento acompanhado do
adjetivo “garantido”, desconfie. Antes de entrar em qualquer investimento,
avalie os riscos. Isso te deixará com maior maturidade para montar uma
carteira diversificada em ativos de valor.
Obviamente alguns riscos podem não ser tão fáceis de ver e a
descoberta pode vir muito tempo depois. Mas para isso existe a diversificação
em valor sem “espalhar dinheiro” sem critério.
“Diversificação é proteção para a ignorância quanto ao desconhecido.
Faz pouco sentido se souber o que está fazendo com profundo
conhecimento”.
Porém, quanto maior sua diversificação em valor, menor o risco – e
também o retorno da carteira. Em geral, recomenda-se ao pequeno investidor
pessoa física procurar fugir de risco, não aumentar retorno.
Com base em Matemática básica parece ser bem simples a
recomendação de diversificação de portfólio: dois ativos, risco de 50%; quatro
ativos, 25%; dez ativos, 10% e assim por diante. Quanto mais se diversifica,
menor o risco. Mas se o risco se torna sistêmico, como em situação de “bolha
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de ativos”, ele contamina todas as ações. Assim como estavam em alta em
conjunto, no boom, podem cair ao mesmo tempo no crash.
Obviamente, não é para diversificar seu portfólio somente com ativos
da bolsa de valores. Senão, você estaria investindo em ativos sem
compensação de queda em renda variável com maior renda fixa.
“Diversificar é para quem tem muito dinheiro!” Este é um bullshit
contraditório ao anterior. Mas todo bullshit é meia verdade, ou seja, uma
mentira inteira. O argumento utilizado nesta falácia – só é necessário
diversificar quando se tem muito dinheiro –, se baseia na ideia de,
inicialmente, os aportes iniciais deveriam ir todos para um único investimento
ou para uma única classe de ativos com a finalidade de “maximizar o retorno
ao não o dispersar com perdas”.
O contra-argumento de Giovanni Tieghi Pepi e Bastter é isso ser “uma
besteira total, porque se o iniciante colocar tudo em um único ativo o mais
provável é perder, porque iniciante provavelmente não escolhe bem”. Eles
defendem: “desde o início da montagem de uma carteira de investimentos
deve-se diversificar”. Mas isso não quer dizer pegar uma pequena quantia e
comprar dez ativos, o que vai ter um custo enorme. Compre um ativo por
mês, e aos poucos vá diversificando.
Um critério no Brasil com renda pós-fixada é colocar metade do
investimento nela para ganhar com elevação dos juros, 30% em renda
prefixada para ganhar com queda dos juros e 20% com renda variável. Mas
esses dois últimos percentuais podem variar de acordo com o viés de alta ou
baixa do juro básico e com o ciclo de vida: mais jovem assume mais risco e
mais velho menos, mesmo porque tem mais a perder.
Realocar carteira é um bullshit surgido da ideia de balancear a carteira
periodicamente. Caso você queira ter 30% da sua carteira em ações e, após
algum tempo investindo, se deparar com uma alta sistêmica na bolsa, sua
carteira poderá a ter 40% em ações.
O bullshit sugere vender 10% do patrimônio e realocar em renda fixa,
pois você passou do controle de risco. Porém, ao vender, você vai enriquecer
intermediários, governo e outros duas vezes: vai pagar corretagem, ISS,
emolumentos, tanto na venda quanto na compra, se for em renda variável.
Em caso de renda fixa vai perder o grande ganho dos juros compostos no
tempo e nunca chegar na fase dos ganhos extraordinários.
Seu risco não aumenta por elevação da cotação de um ativo. Se você
tinha R$ 1.000 e passa a ter R$ 2.000, o investimento não se torna mais
arriscado. De acordo com sua aversão ao risco prévia, balanceie a carteira
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com novos aportes, e não vá vender o ativo em alta. Use apenas o dinheiro
novo do seu trabalho para fazer os investimentos com menor percentual no
seu controle de risco.
Não é preciso juntar muito dinheiro antes de investir. Este falseia um
bullshit propício ao afastamento de investidores iniciantes, principalmente
jovens em início de carreira ou pessoas temerosas ao se reorganizarem
financeiramente.
•

Tesouro Direto: a operação mínima é 30 reais. É possível comprar
frações de títulos, ou seja, você pode comprar 0,01 título, resultando
em valores abaixo de 100 reais.

•

Ações: você não precisa comprar um lote de ações, é possível comprar
de 1 em 1 ação no mercado fracionário.

•

Fundos de investimento imobiliário: também podem ser negociados de
1 em 1 ativo. Com cerca de R$ 100 reais é possível investir.

Portanto, é possível investir com pouco dinheiro. O mais importante é
você conseguir poupar algo. O ideal seria no mínimo de 10% a 20% dos seus
ganhos. Para investir, não é preciso ser rico!

Quando poupar, investir e gastar: Fase de Acumulação e Fase de Consumo
Aporte no título com vencimento mais longo é possível inclusive por
parte de gente idosa. Não temos como saber quanto tempo viveremos. Claro
isso exigir bom senso: uma pessoa com 80 anos não aporta em um título para
vencimento em 27 anos. Mas a maioria das pessoas perguntam se não estão
velhas demais para investimento em longo prazo de 50 a 60 anos. Elas podem
sobreviver por muito tempo ainda.
Quanto a desfrutar do dinheiro, pergunte-se: o que fazer com o
dinheiro quando resgatar o investimento? Se for levar tudo em espécie para
casa, melhor repensar suas estratégias. Se for retirar e aplicar em outros
investimentos, vai pagar Imposto de Renda, taxas e intermediários. Então será
melhor deixar o dinheiro investido por mais tempo. Se for realmente
necessário usar, liquide o mais próximo do vencimento. Caso não precise, para
isso justamente você acumulou patrimônio: ter liberdade financeira! E deixar
para seus herdeiros. Patrimônio traz tranquilidade financeira em qualquer
idade.
Os gastos supérfluos são prejudiciais, porém é um bullshit dizer: “para
enriquecer é preciso cortar todos gastos”. Giovanni Tieghi Pepi e Bastter,
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coautores do livro “O Click da Riqueza: Livre-se das ideias perdedoras de
dinheiro”, desmistificam essa ideia, porque o poupador pode viver melhor
porque não está preso a carnês e prestações. Conforme você vai investindo a
sobra de renda, poderá ao mesmo tempo, paradoxalmente, gastar mais e
poupar mais.
Se uma pessoa resolve poupar 20% dos seus ganhos e utilizar os 80%
restantes para seus gastos, obrigações e sustento, conforme o tempo passa e
o patrimônio se acumula através dos juros compostos, a renda total (a do
trabalho somada à do capital) aumenta. Logo, 20% de uma renda maior fará
ela aumentar a quantia nominal poupada. De modo similar, os 80% restantes
serão de uma renda maior e poderá ser utilizada como quiser.
Se esse um indivíduo não se organizou financeiramente apenas para
poupar, mas também para investir na sua formação e capacidade de gerar
renda, no seu trabalho, ele provavelmente também aumentará sua renda.
Com maiores titulações e experiência profissional se sobe na escala salarial.
Portanto, após pagar suas dívidas e começar a se pagar primeiro, não
precisa conter gastos em tudo. Quer fazer uma viagem com a família para
outro país? Faça com o planejamento consciente do uso sábio do seu dinheiro.
Jantar em um restaurante mais caro? Em vez em quando!
O que vai de fato te enriquecer é se tiver acumulado primeiro, e não
ficar obcecado em cortar gastos eternamente. O dinheiro não é o objetivo, é
o meio para viver melhor. Poupar na fase de acumulação traz tranquilidade
financeira para ter o que deseja na fase de consumo.
É totalmente infundada a ideia de, para investir, principalmente na
renda variável, ser necessário acompanhar cotidianamente as notícias sobre
empresas. As manchetes escandalosas visam atrair leitores. Se a bolsa está
subindo ou caindo, este assunto vai estar na pauta dos principais meios de
comunicação na parte de Economia. Diversos “especialistas” serão
entrevistados e vão passar dicas baseadas nesse cenário. Alguns chegam ao
ponto de prever o futuro dizendo precisamente quanto o dólar vai subir, vai
cair, ou a bolsa vai bombar/estourar, se haverá uma bolha ou uma crise, etc.
Você deve investir independentemente do cenário. Não importa se a
bolsa sobe ou cai, o que importa é se as empresas escolhidas para ser sócio
continuam boas. Para acompanhar isso, você deve estudar o resultado das
empresas divulgado oficialmente todo ano, ou os resultados parciais dos
trimestres, se suspeitar de alguma coisa. Todo o resto falado da empresa em
mídia você não necessita ler, aliás, talvez tome melhores decisões sem essa
heurística da representatividade. Seus critérios não devem se basear em
últimas notícias ou manchetes marcantes na memória recente. Acompanhando
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noticias, a única certeza é você enriquecer corretoras, bolsa, intermediários e
governo ao vender no fundo e comprar no topo.
O último bullshit discutido neste livro impede muitas pessoas, mesmo
conscientes de todas falácias discutidas, a continuarem longe da tranquilidade
financeira.
Esse bullshit refere-se a quem poupa, investe em valor, mas acaba
perdendo tempo e qualidade de vida ao passar horas criando planilhas no
Excel para calcular tudo e registrar todos os gastos em detalhes em categorias
dessa planilha.
Não existe problema algum em querer controlar os gastos,
principalmente para quem está tentando pagar as dívidas e se reestruturar
financeiramente. Mas a obsessão por controle de tudo, nos mínimos detalhes,
vai levar a pessoa a sofrer e perder tempo, para um resultado mínimo. Muitas
vezes a perda de tempo com isso pode levar a não conseguir tocar outros
projetos na sua vida capazes de o deixar com um patrimônio final muito
maior.
Investir envolve acompanhar os investimentos, mas no caso de ações
das empresas não é necessário acompanhar tudo nos mínimos detalhes. Você
se torna sócio minoritário do empreendimento e tem total liberdade para sair
dele se não atender mais a seus critérios. Então, ao invés de se preocupar
com pequenos detalhes, foque nos resultados e anualmente avalie se o
investimento ainda faz sentido. Tenha visão holística e não individualista.
Por falta de informação, muitas pessoas preferem delegar a declaração
da DIRPF – Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física a contadores.
Alguns anos depois, caso ainda não tenham sido chamadas pela Receita
Federal para prestar contas de informações erradas, percebem vários
investimentos terem sido declarados errados ou estarem ausentes. Por
exemplo, os contadores declaram as ações por preço de fechamento no ano,
quando o custo a ser declarado é o de aquisição.
Todo investidor deve ter um controle dos seus investimentos, para
conferir com os informes enviados pelos escrituradores de ações e fundos de
investimento imobiliários, para fazer a própria declaração e evitar problemas
com a Receita Federal.
Em todas áreas do conhecimento se deve afastar as falsas informações,
baseadas em premissas falsas e repetidas indiscriminadamente. Nos
investimentos, isso não é diferente. Infelizmente, nem todos cidadãos
possuem uma cultura de poupança e planejamento financeiro, e menos ainda
de investir em renda variável. Por isso, a maior parte das informações vistas e
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escutadas por aí diz respeito a indicações de compra e venda enganadoras.
Potenciais investidores ficam perdidos e não sabem discernir o que é um fato
(números de balanços) ou é uma opinião impressionista. Por isso há
necessidade de Educação Financeira serena através de boas leituras e aulas
com bom professor.

O Investidor Inteligente
A primeira edição do livro de Benjamin Graham (1894-1976), “O
Investidor Inteligente”, data de 1949. Até hoje permanece como referência
entre os livros de Educação Financeira.
O principal pilar da estratégia de investimento de Graham é o rigor e a
disciplina aplicados à análise fundamentalista dos fatos a respeito da
empresa. Eles permitem ao investidor estabelecer o seu valor intrínseco. Se
sua aquisição se der a um preço abaixo deste valor, ele lhe proporcionará uma
margem de segurança e aumentará a probabilidade de obtenção de um
retorno adequado a médio e longo prazo.
Logo no primeiro capítulo, Graham distingue "investimento" de
"especulação":
•

uma operação de investimento é aquela, após análise profunda, capaz
de prometer segurança do capital investido e um retorno adequado;

•

as operações que não atendem a essas condições são especulativas.

Nos capítulos 8 e 20, o leitor é apresentado a um arcabouço analítico
capaz de sintetizar essa filosofia. O primeiro ensinamento é: um investidor
não deve pautar seu comportamento pelas flutuações do mercado.
O Mercado sempre oscilará entre o otimismo desenfreado (euforia) e o
pessimismo profundo (pânico). O investidor inteligente deve aproveitar esses
movimentos acentuados para comprar ações abaixo do seu valor intrínseco e/
ou vendê-las quando estiverem acima.
1.

A lição a ser assimilada é os preços de mercado terem pouca relação
com valor fundamentado.

2.

O segundo ensinamento, e o mais importante, é comprar ações com
uma "margem de segurança".

A simplicidade e o brilhantismo desses ensinamentos dizem muito sobre
a personalidade de Benjamin Graham e explicam o sucesso atemporal deste
livro.
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No entanto, a análise microeconômica da empresa e a setorial devem
ser complementadas com a análise macroeconômica do contexto nacional e
internacional para avaliação da tendência comportamental predominante em
O Mercado a cada conjuntura. Apenas se a conjuntura brasileira apontar para
a possibilidade de ganhos com a economia real, isto é, compra e venda de
bens e serviços, os investidores podem utilizar os ensinamentos
fundamentalistas deste clássico para nortear suas aplicações.
Precisa-se de uma estrutura intelectual coerente para tomar decisões
de compra-e-venda de ações e ser capaz de não deixar as emoções corroerem
esse arcabouço. Este livro prescreve com precisão e clareza o arcabouço
apropriado. Você é responsável por sua disciplina emocional, ou seja,
autocontrole mental para evitar a ganância excessiva com os ganhos de
capital, a imprudência com a segurança e o imobilismo com a ancoragem do
valor inicial do investimento.
Antes do de Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”, os gestores
de fundos de investimentos se comportavam como uma corporação medieval,
guiados principalmente por superstição, adivinhação e rituais arcaicos. O
primeiro livro de Graham, Security Analysis [Análise de Valores Mobiliários],
transformou esse círculo embolorado em uma profissão moderna.
O investidor inteligente é o primeiro livro a descrever, para investidores
individuais, o arcabouço emocional e as ferramentas analíticas essenciais ao
sucesso financeiro. Ele continua sendo o melhor livro sobre investimentos
escrito para o público em geral.
Graham desenvolveu os seguintes princípios centrais:
•

Uma ação não é somente um símbolo antes em uma fita agora em um
sinal eletrônico; ela representa o interesse do proprietário em um
negócio real – compra e venda de bens e serviços –, cujo valor
intrínseco independe do preço da ação.

•

O mercado é um pêndulo sempre oscilante entre o otimismo
insustentável capaz de tornar as ações muito caras e um pessimismo
injustificável propício as torná-las muito baratas. O investidor
inteligente é um realista: vende para os otimistas e compra dos
pessimistas.

•

O valor futuro de todo investimento é uma função de seu preço
presente: quanto mais alto o preço pago, menor o ganho.

•

Não importa quanto você é cuidadoso, o risco não eliminável é o do
investidor errar; por isso Graham insiste na “margem de segurança”:
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nunca pagar um preço elevado demais, independentemente de quanto
um investimento possa ser atraente, para você minimizar os riscos de
errar.
•

O segredo do seu sucesso financeiro está em você mesmo: se você se
tornar um pensador crítico e não acreditar fielmente em todos os
“fatos” de Wall Street e investir com confiança e paciência, poderá
tirar vantagens constantes até mesmo dos piores mercados de baixa.

Ao desenvolver disciplina e coragem, você pode evitar as variações de
humor de outras pessoas governarem seu destino financeiro. No fim das
contas, o comportamento de seus investimentos é bem menos importante se
comparado ao seu próprio comportamento.

Sr. Mercado: Comportamento Desumano emergente de interações de
Comportamentos Humanos
Benjamin Graham, no livro “O Investidor Inteligente”, avalia em
grande parte das vezes, o mercado ser bastante preciso em sua avaliação dos
preços da maioria das ações. Ao negociarem ações, milhões de compradores e
vendedores fazem, na média, um trabalho de avaliação de companhias.
Porém, às vezes o preço não está correto; ocasionalmente, está muito
equivocado.
Em tais momentos, você precisa entender a imagem do Sr. Mercado
elaborada por Graham, provavelmente a metáfora mais brilhante já criada
para explicar como as ações acabam tendo preços errados. O Sr. Mercado,
maníaco-depressivo, nem sempre cota as ações da forma que um avaliador ou
comprador privado avaliaria um negócio. Em vez disso, quando as ações estão
subindo, ele paga acima do valor objetivo sem pestanejar, e quando elas
estão caindo, ele fica desesperado para se livrar delas por menos que seu
valor verdadeiro.
O Sr. Mercado ainda está por aí? Ele ainda é bipolar? Pode apostar que
sim. Em caso de amor selvagem com certas ações, o Sr. Mercado deixa de
notar algo com relação a seus negócios. A companhia pode estar perdendo
dinheiro, muito dinheiro com o pagamento de dívidas relacionadas às
aquisições de outras companhias – troca de propriedade sem adicionar valor à
economia produtiva – ou mesmo aos investimentos em prospecção de novos
negócios para agregar valor no futuro.
Subitamente, o Sr. Mercado entra em uma depressão repentina e
terrível. O havia muda? Apenas o humor do Sr. Mercado quando os investidores
ficam enlouquecidos com fake News da internet ou manchetes escandalosas
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para vender jornal e cotam as ações de maneira disparatada em relação às
receitas das companhias. O Sr. Mercado se metamorfoseia ao passar de Dr.
Jekyll a Sr. Hyde e ataca furiosamente todas as ações quando percebe ter sido
feito de bobo.
Porém, nem a fúria noturna do Sr. Mercado nem sua euforia maníaca se
justifica. Em uma data qualquer outra companhia anuncia a compra da
companhia alvejada por valor para a ação um pouco superior ao piso do
fundo-do-poço vigorante no Sr. Mercado. Isso representa se aproveitar de uma
subvalorização. Quando o Sr. Mercado torna as ações tão baratas, não
surpreende que companhias inteiras sejam compradas imediatamente bem
embaixo de seu nariz – ou mais ainda dos seus olhos...
Você permitiria de bom grado a um “lunático de carteirinha” dizer-lhe,
pelo menos cinco dias por semana, para você se sentir exatamente igual a
ele? Você concordaria, alguma vez, em ficar eufórico apenas porque ele está,
ou se sentir infeliz apenas porque ele pensa assim você deveria se sentir?
Não. Você insistiria em seu direito de assumir o controle de sua própria
vida emocional, com base em suas experiências e crenças. Porém, quando se
trata de sua vida financeira, milhões de pessoas deixam o Sr. Mercado dizerlhes como se sentir e o que fazer apesar do fato óbvio de, de tempos em
tempos, ele tem surtos de loucura.
Quando o Sr. Mercado está gargalhando prazerosamente, os empregados
com desconto de imposto de renda em folha de pagamentos devem destinar,
em média, 12% de seus salários brutos para seus planos de aposentadoria em
contas PGBL com 45% em renda variável? Ou, após o Sr. Mercado ter gasto
anos arremessando ações para dentro de sacos de lixo pretos, a taxa média de
contribuição deve baixar em quase um quarto, ou seja, para apenas 8%?
Quanto mais baratas as ações, menos ansiosas as pessoas ficaram para
comprá-las, porque estavam imitando o Sr. Mercado em vez de pensarem por
si mesmas.
O investidor inteligente não deveria ignorar inteiramente o Sr. Mercado.
Em vez disso, deveria fazer negócios com ele, mas apenas quando ele servir a
seus interesses. O trabalho do Sr. Mercado é fornecer preços; o seu é decidir
se é vantajoso para você agir com base neles. Você não precisa negociar com
ele apenas porque ele constantemente suplica para você o fazer.
Ao impedir o Sr. Mercado se tornar seu amo, você o transforma em seu
servo. Afinal, mesmo quando ele parece estar destruindo valores, ele os está
criando em outro lugar. A medida mais ampla do desempenho das ações pode
subir em grande parte, por exemplo, por causa do desempenho das ações de
tecnologia de informações e telecomunicações (TIC). No entanto, ações de
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determinadas empresas podem cair de valor mesmo enquanto a média estar
subindo. Ao mesmo tempo quando aquelas ações de alta tecnologia e
telecomunicações estavam mais valorizadas, centenas de ações da “velha
economia” podem estar ficando cada vez mais baratas.
Uma das percepções mais poderosas de Graham é esta: “o investidor ao
se deixar arrebatar ou se preocupar sem razão com o efeito de quedas
injustificadas do Sr. Mercado sobre sua carteira está transformando, de forma
perversa, sua vantagem básica em uma desvantagem básica”.
O investidor inteligente individual tem total liberdade para escolher
seguir ou não o Sr. Mercado. Você pode se dar ao luxo de pensar por si mesmo.
O típico gestor de recursos de terceiros, no entanto, não tem qualquer
escolha a não ser imitar todos os movimentos do Sr. Mercado, a saber,
comprar na alta, vender na baixa, caminhar quase sem raciocinar no rastro de
seus passos erráticos. Aqui estão algumas das desvantagens dos gestores de
fundos mútuos e de outros investidores profissionais:
•

Com bilhões de dólares sob seu controle, eles devem gravitar em
direção às maiores ações, as únicas capazes de comprar nas
quantidades multimilionárias exigidas para preencher suas carteiras.
Portanto, muitos fundos terminam comprando os mesmos gigantes
supervalorizados.

•

Os investidores tendem a colocar mais dinheiro nos fundos quando o
mercado sobe. Os gestores usam esse novo dinheiro para comprar uma
quantidade maior das ações já possuídas, levando os preços a alturas
ainda mais perigosas.

•

Se os investidores em fundos pedirem seu dinheiro de volta quando o
mercado cair, os gestores podem precisar vender ações para pagá-los.
Assim como os fundos são forçados a comprar ações a preços
inflacionados em um mercado de alta, eles se tornam vendedores
forçados quando as ações ficam novamente baratas.

•

Muitos gestores de carteira recebem um bônus se baterem o Sr.
Mercado, por isso medem obsessivamente seus lucros, comparando-os
com referências, como o índice de 500 ações da S&P ou o Índice
Bovespa. Se uma companhia é incorporada a um índice, centenas de
fundos a compram compulsivamente. Se não comprarem, e aquela ação
tiver um bom desempenho, os gestores parecem incompetentes e são
despedidos. Se eles a compram e ela não se sair bem, ninguém os
condenará por isso com desemprego.
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•

Cada vez mais, espera-se os gestores de fundos se especializarem.
Assim como ocorre na Medicina, onde o clínico geral deu lugar aos
especialistas em alergia pediátrica e otorrinolaringologia geriátrica, os
gestores de fundo devem comprar apenas ações “pequenas de
crescimento rápido” ou apenas ações de “valor intermediário” ou nada
além de ações de “conglomerados grandes”. Se uma companhia fica
grande demais, ou pequena demais, ou um pouco cara demais, o fundo
precisa vendê-la pela estratégia adotada – e anunciada para os
investidores –, mesmo se o gestor adorar a ação.

Portanto, não há razão para você não alcançar resultados tão bons
quanto os dos profissionais. O que você não pode fazer (apesar de todos os
sábios terem dito o contrário) é “ganhar dos profissionais no jogo deles”. Os
profissionais não conseguem nem ganhar em seu próprio jogo! Por que você
desejaria até mesmo jogá-lo? Se você seguir as regras dele, perderá, pois
terminará tão escravo do Sr. Mercado quanto são os profissionais.
Em vez disso, reconheça: investir com inteligência envolve controlar o
controlável. Você não pode controlar se as ações compradas por você (ou o
fundo de ações onde investiu) superarão o mercado hoje, na próxima semana
ou neste ano. No curto prazo, seus retornos serão sempre reféns do Sr.
Mercado e de seus caprichos. No entanto, você pode controlar:
•

seus custos com corretagem, ao negociar pouco, com paciência e de
forma barata;

•

seus custos de propriedade, ao recusar comprar fundos mútuos com
despesas anuais excessivas;

•

suas expectativas, ao utilizar o realismo, não a fantasia, para prever
seus rendimentos;

•

seus riscos, ao decidir qual a proporção de seus ativos a ser colocada
em risco no mercado acionário, diversificando e reequilibrando;

•

suas contas de impostos, ao manter ações durante, pelo menos, um ano
e, sempre quando possível por, pelo menos, dez anos quando aplicar
em PGBL com tributação regressiva (a partir de 35%, menos 5% de
alíquota a cada 2 anos até restar só 10% sobre a retirada), para baixar
os impostos sobre ganhos de capital;

•

e, mais importante de tudo, seu próprio comportamento.

Se você assistir à TV financeira ou ler a maioria das colunas sobre o Sr.
Mercado, pensará investir ser algum tipo de jogo de aposta em um cassino. No
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entanto, investir não significa ganhar dos outros em seu jogo. Significa
controlar-se em seu próprio jogo. O desafio para o investidor inteligente não é
encontrar as ações com mais capacidade de subir e menos de cair, mas, em
vez disso, evitar ser seu próprio pior inimigo, ou seja, comprar na alta apenas
porque o Sr. Mercado diz "Compre!" e vender porque o Sr. Mercado diz
"Venda!".
Se seu horizonte de investimento é longo, pelo menos 30 ou 35 anos até
a aposentadoria, há apenas uma abordagem sensata: comprar todo mês,
automaticamente, e sempre quando você tiver dinheiro sobrando. A melhor
escolha isolada para essa carteira de longo prazo é um fundo de índice do
mercado acionário. Venda apenas quando você precisar de dinheiro.
Para ser um investidor inteligente, você deve também se recusar a
julgar seu próprio sucesso financeiro de acordo com o desempenho de um
bando de desconhecidos – ou mesmo com o de seu colega ou cunhado.
Afinal, o objetivo do investimento não é ganhar mais dinheiro em
relação à média, mas ganhar o suficiente para suas necessidades. A melhor
forma de medir seu sucesso nos investimentos não é se você está superando o
Sr. Mercado, mas se você colocou em prática um plano financeiro e a
disciplina comportamental capaz de levar aonde deseja chegar. No fim, o que
importa não é cruzar a linha de chegada antes dos outros, mas se certificar de
a cruzar.

Seu Dinheiro e Seu Cérebro
Benjamin Graham, no livro “O Investidor Inteligente”, pergunta: por
que os investidores acham o Sr. Mercado tão sedutor?
Nossos cérebros são estruturados para nos trazer problemas no mercado
de capitais porque os humanos são animais a procura de padrões. Se você
apresentar às pessoas uma sequência aleatória e lhes disser ela ser
imprevisível, mesmo assim elas insistirão em tentar adivinhar o próximo
número.
Pesquisas novas e pioneiras no campo da Neurociência mostram: nosso
cérebro é projetado para encontrar padrões mesmo onde eles possam não
existir. Após a ocorrência de um evento, apenas duas ou três vezes seguidas,
regiões do cérebro humano, chamadas de cingulado anterior e nucleus
accumbens, automaticamente antecipam a possibilidade de aquilo acontecer
novamente.
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Se o evento se repetir, uma substância química chamada dopamina é
liberada, inundando seu cérebro com uma euforia suave. Portanto, se uma
ação sobe algumas vezes seguidas, você espera automaticamente ela
continuar a subir, e sua química cerebral mudará enquanto a ação sobe,
dando-lhe uma “euforia natural”. Você efetivamente acaba de se viciar em
suas próprias previsões.
Porém, quando as ações caem, aquela perda financeira estimula sua
amígdala, a parte do cérebro processadora do medo e da ansiedade. Gera a
famosa resposta "lutar ou fugir", comum a todos os animais encurralados.
Assim como você não pode evitar seu batimento cardíaco subir se um alarme
de incêndio soar, você não conseguirá evitar sentir medo quando os preços das
ações estiverem despencando.
De fato, os psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky, teóricos das
Finanças Comportamentais, mostraram a intensidade da dor de uma perda
financeira ser mais de duas vezes superior ao prazer de um ganho
equivalente. Ganhar US$1.000 com uma ação é ótimo, mas uma perda de
US$1.000 exerce um golpe emocional duas vezes mais poderoso. Perder
dinheiro é tão doloroso a ponto de muitas pessoas, aterrorizadas com a
perspectiva de qualquer perda adicional, venderem tudo no preço mínimo ou
se recusarem a comprar mais.
Isso ajuda a explicar por que nos fixamos na magnitude absoluta de
uma queda de mercado e esquecemos de colocar a perda em sua devida
proporção. Portanto, se um repórter de TV grita “O Mercado está
despencando — o Dow caiu 100 pontos!”, a maioria das pessoas
instintivamente fica apavorada. Porém, no nível do Dow de 8.000 pontos, essa
é uma queda de apenas 1,2%.
Agora, pense como soaria ridículo se, em um dia em que a temperatura
lá fora fosse de 26,3 graus, o meteorologista da TV gritasse "A temperatura
está despencando, caiu de 26,3 graus para 26 graus!". Essa também é uma
queda de 1,2%. Quando você esquece de ver as mudanças dos preços de
mercado em termos percentuais, é fácil demais entrar em pânico por causa
de vibrações pequenas.
No auge de uma alta da bolsa de valores, muitas pessoas se sentem
desinformadas se não verificam os preços de suas ações várias vezes por dia.
No entanto, como Graham diz, o típico investidor “estaria melhor se suas
ações não tivessem qualquer cotação de mercado, pois ele seria então
poupado da angústia mental causada pelos erros de avaliação de outras
pessoas”.
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Ao longo de um horizonte de investimento de dez, vinte ou trinta anos,
o sobe-e-desce diário do Sr. Mercado simplesmente não importa. De qualquer
forma, para qualquer um com estratégia de investir por anos até a
aposentadoria, a queda dos preços de ações é uma notícia boa e não má,
porque ela lhe capacita a comprar mais com menos dinheiro.
Quanto mais e por mais tempo as ações caem, e quanto mais constante
você mantiver suas compras à medida de suas quedas, mais dinheiro ganhará
se permanecer inabalável até o fim. Em vez de temer um mercado de baixa,
você deveria abraçá-lo. O investidor inteligente deveria se sentir
perfeitamente à vontade na posse de uma ação ou de um fundo mútuo mesmo
se o mercado acionário parasse de fornecer preços diários durante os
próximos dez anos.
Paradoxalmente, “você terá muito mais controle”, explica o
neurocientista Antonio Damasio, “se você perceber quanto não está no
controle”. Ao reconhecer sua tendência biológica de comprar na alta e vender
na baixa, você pode admitir a necessidade de usar o método do custo médio
em dólares, reequilibrar e assinar o contrato do investidor.
Ao colocar grande parte de sua carteira em regime permanente de
piloto automático, você pode lutar contra o vício da antecipação do mercado,
focar em seus objetivos financeiros de longo prazo e ignorar as oscilações de
humor do Sr. Mercado.

O que é risco?
O conceito de risco, em mercado financeiro, diz respeito à volatilidade
quando aos rendimentos esperados, ou seja, uma renda variável ser menor em
relação à esperada.
Benjamin Graham, “O Investidor Inteligente”, afirma: “você obterá
respostas diferentes dependendo de quando e para quem você pergunte o que
é risco”.
No boom dos anos 90, risco não significava perder dinheiro; significava
sim ganhar menos dinheiro em relação aos outros. Muitas pessoas temiam
encontrar alguém em um churrasco que estivesse enriquecendo mais
rapidamente do que elas ao fazer day trades de ações ponto-com. Então, de
repente, em 2003, o risco tinha passado a significar o mercado acionário
poder continuar a cair até destruir quaisquer resquícios de riqueza caso você
ainda a conservasse em ações.
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Embora seu significado possa parecer quase tão volúvel e mutante
quanto os próprios mercados financeiros, o risco possui alguns atributos
profundos e permanentes. Quem faz as maiores apostas e obtém os maiores
lucros em um mercado de alta é quase sempre quem mais se machuca no
mercado de baixa. Ele, inevitavelmente, ocorre em seguida.
A sensação de estar “certo” faz os especuladores se tornarem ainda
mais dispostos a correr riscos adicionais, porque a confiança deles se
fortalece. Se você perder muito dinheiro, então vai precisar apostar mais
ainda apenas para retornar ao lugar onde estava, como o apostador viciado
em jogos de azar, quando desesperadamente dobra sua aposta após cada
resultado negativo.
A menos que você tenha uma sorte fenomenal, essa é uma receita para
o desastre. Não surpreende um renomado financista, ao ser solicitado a
resumir tudo aprendido em sua longa carreira sobre como ficar rico, tenha
respondido simplesmente: “Não tenha prejuízos!” Só.
Perder algum dinheiro é inerente ao investimento em ações. Não há
nada a fazer para evitar isso. No entanto, para ser um investidor inteligente,
você deve assumir a responsabilidade de garantir nunca perder a maioria de
seu dinheiro ou todo ele.
Para o investidor inteligente, a “margem de segurança” de Graham
desempenha a mesma função da fugaz deusa hindu da riqueza: ao se recusar a
pagar demais por um investimento, você minimiza as chances de sua riqueza
alguma vez desaparecer ou de repente ser destruída.
O risco existe em outra dimensão: dentro de você. Se você superestima
seu grau de conhecimento sobre um investimento ou sua capacidade para
lidar com uma queda temporária de preços, não importa o que você possui ou
como o mercado funciona.
Em última instância, o risco financeiro reside não nos tipos de
investimentos possuídos, mas no tipo de investidor com o qual você se
identifica. Se você deseja saber o que é realmente risco, procure o espelho
mais próximo. O que olha de volta para você é o risco.
Quando você encara a si mesmo no espelho, o que deve procurar? O
psicólogo vencedor do Prêmio Nobel Daniel Kahneman, explica dois fatores
característicos de decisões boas:
•

“confiança bem calibrada” (Entendo esse investimento tão bem quanto
penso entender?)
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•

“arrependimento corretamente antecipado” (Como reagirei se minha
análise estiver errada?)

Para descobrir se sua confiança está bem calibrada, olhe-se no espelho
e se pergunte: "Qual a probabilidade de minha análise estar certa?" Pense com
cuidado nas seguintes perguntas:
•

Quanta experiência eu tenho? Qual é o meu histórico com relação a
decisões semelhantes no passado?

•

Quais foram os resultados típicos das outras pessoas que tentaram a
mesma operação no passado?

•

Se estou comprando, alguém está vendendo. Qual é a probabilidade de
eu saber algo que essa outra pessoa (ou companhia) não saiba?

•

Se estou vendendo, alguém está comprando. Qual é a probabilidade de
eu saber algo que essa outra pessoa (ou companhia) não saiba?

•

Calculei quanto esse investimento precisa subir para que eu saia
empatado após os impostos e custos de corretagem?

A seguir, olhe-se no espelho para descobrir se você é o tipo de pessoa
capaz de antecipar corretamente o arrependimento. Comece perguntando:
"Entendi completamente as consequências se minha análise estiver errada?"
Responda a essa pergunta considerando os seguintes pontos:
•

Se eu estiver certo, posso ganhar muito dinheiro. E se eu estiver
errado? Com base no desempenho histórico de investimentos
semelhantes, quanto poderia perder?

•

Tenho outros investimentos que me socorrerão se essa decisão estiver
errada? Já possuo ações, obrigações ou fundos com um histórico
comprovado de alta quando o tipo de investimento que estou
considerando estiver em queda? Será que estou colocando uma parcela
grande demais do meu capital em risco com esse novo investimento?

•

Quando digo a mim mesmo "você tem uma alta tolerância ao risco",
como sei que isso é verdade? Alguma vez já perdi muito dinheiro em um
investimento? Como me senti? Comprei mais ou saltei fora?

•

Estou confiando apenas na minha força de vontade para evitar entrar
em pânico na hora errada? Ou será que controlei meu comportamento
antecipadamente ao diversificar, assinar um contrato de investimento e
fazer custo médio em dólares?
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Você deve sempre se lembrar, o risco é formado de doses iguais de dois
ingredientes: probabilidades e consequências. Antes de investir, você deve se
certificar de ter avaliado, de forma realista, suas probabilidades de estar
certo e como você reagirá às consequências de estar errado.
O filósofo de investimentos Peter Bernstein tem uma outra forma de
resumir isso. Ele recupera Blaise Pascal, o grande matemático e teólogo
francês (1623-1662). Ele criou uma experiência mental na qual um agnóstico
deve apostar se Deus existe ou não.
Essa pessoa deve colocar em jogo sua conduta nesta vida mortal; a
premiação da aposta é o destino de sua alma após a vida. Nessa aposta, Pascal
afirma: “a razão não tem como decidir” a probabilidade da existência de
Deus. Ou Deus existe ou Ele não existe, e apenas a fé, não a razão, pode
responder a essa pergunta.
No entanto, embora as probabilidades da aposta de Pascal sejam
desconhecidas, as consequências são perfeitamente claras e completamente
certas. Como explica Bernstein:
“Suponhamos que você aja como se Deus existisse e leve uma vida
virtuosa e abstêmia, quando na verdade Deus não existe. Você terá deixado
de desfrutar alguns prazeres da vida, mas também haverá recompensas.
Agora, suponha que você aja como se Deus não existisse e leve uma vida
pecaminosa, egoísta e de luxúria, quando na verdade Deus existe. Você pode
ter se divertido durante o tempo relativamente breve de sua vida, mas
quando o dia do julgamento chegar você estará em apuros.”
Bernstein conclui: “Ao tomarmos decisões em condições de incerteza,
as consequências devem dominar as probabilidades. Nunca sabemos como será
o futuro.” É o caso de se perguntar: há vida em outro mundo após a morte?!
Logo, como Graham lembrou ao leitor em todos os capítulos deste
livro, o investidor inteligente deve focar não apenas em fazer uma análise
correta. Ele também deve se proteger contra perdas caso sua análise esteja
errada, como até mesmo as melhores análises estarão, pelo menos,
ocasionalmente.
A probabilidade de cometer pelo menos um erro em algum momento de
sua vida de investimentos é quase de 100%, e essas probabilidades estão
inteiramente fora de seu controle. No entanto, você tem controle sobre as
consequências do erro.
Muitos “investidores” colocaram quase todo seu dinheiro em ações
ponto-com em 1999. Ao ignorar a recomendação de Graham de estabelecer
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uma margem de segurança, essas pessoas escolheram o lado errado da aposta
de Pascal. Certas de conhecerem as probabilidades de acerto, elas não
fizeram nada para se proteger das consequências do erro.
Ao simplesmente manter sua carteira permanentemente diversificada e
se recusar a despejar dinheiro nas últimas e mais loucas modas do Sr.
Mercado, você pode garantir as consequências de seus erros nunca serem
catastróficas. Não importa o que o Sr. Mercado apronte, você sempre será
capaz de dizer com muita confiança: “Isso também passará”.

Renda Passiva: investimentos feitos para seu dinheiro trabalhar para
você
Lisa Nemur, no livro “Renda Passiva: Investimentos que Fazem seu
Dinheiro Trabalhar para Você”, informa: “os rendimentos passivos podem
derivar de uma empresa, de uma propriedade de aluguel, de royalties, de
juros de investimentos em renda fixa, bem como de outros tipos de
investimento. Essa renda é gerada por investimentos nos quais você não está
ativamente envolvido. A Receita Federal trata a renda passiva de forma
diferente da renda ativa (renda ganha). No entanto, a renda passiva ainda é
tributável”.
A renda passiva é diferente da renda ativa especialmente por não
incluir salários. Profissionais de Finanças Pessoais recomendam a renda
passiva como estratégia para obter liberdade financeira para tomar decisões.
Na aposentadoria, a renda do trabalhador inativo pode cair muito,
exceto se você tenha negócios e investimentos em ação para suplementar
esse déficit. Portanto, a não ser que você goste muito do seu emprego e se
sinta seguro com ele, o caminho da renda passiva é o mais apropriado.
De maneira geral, a renda passiva pode estar inserida em duas
categorias, qualquer que seja o plano de investimento, escolhido de acordo
com sua situação financeira, personalidade, habilidades e talento.
Em primeiro lugar, há os tipos de renda passiva para a qual é
necessário:
1.

capital inicial,

2.

capital de manutenção e

3.

capital para facilitar o crescimento.
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Outras formas de renda passiva são aquelas capazes de dispensar
dinheiro para começar, manter ou crescer.
Na primeira categoria, você precisará:
1.

obter dinheiro de familiares, amigos, investidores, ou

2.

tomar emprestado de instituições de crédito.

Essa alavancagem financeira pode ser um negócio lucrativo, mas você
deve estar pronto a assumir riscos. Sua margem de segurança é sempre
pequena quando usa dinheiro emprestado para financiar o seu negócio.
Nessa categoria, você também pode ter um certo grau de participação
societária em uma empresa já existente. Nesse caso, a empresa emite dívida
direta (através de debêntures ou mesmo de ações) para facilitar o
crescimento e a expansão.
Na segunda categoria, não é preciso capital para ganhar dinheiro. Se
você quer começar um investimento do nada, essa é a melhor escolha para
você. A tarefa nesse caso é criar ativos (formas de manutenção de riqueza)
produtores de rendimentos, além de também proporcionarem acréscimo valor
de mercado do principal. Tais ativos incluem livros best-sellers, músicas hits,
marcas registradas, patentes, um website, etc.
Aparentemente, o melhor caminho para gerar grande valor de renda
passiva é ter um emprego gerador, constantemente, de renda ativa, ou seja,
de renda ganha com seu trabalho. Com o salário desse emprego, você compra
ativos geradores de renda passiva regularmente. Por exemplo, se você é um
assalariado especialista, você pode ter um emprego permanente e usar a
renda para abrir algum negócio empresarial relacionado à sua profissão ou
carreira.
Com o tempo, a atividade de não gastar toda a parte da renda ativa
(renda ganha) vai gerar uma boa quantidade de renda passiva. Para você
acumular bastante a ponto de fazer mudanças significativas do seu estilo de
vida, talvez leve décadas. Porém, esse é o caminho certo para você criar
riqueza a partir do seu trabalho e conduzir um negócio de sucesso.
A renda passiva, se comparada à renda ganha, sofre uma tributação
mais favorável. Isso é feito para encorajar as pessoas a investir em
empreendimentos e fazer crescer a renda e o emprego da economia. De fato,
o investimento em muitos ativos produtivos implica em oportunidades de
trabalho para várias pessoas.
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A taxação menor da renda passiva atrai os investidores ou mesmo a
Pessoa Física com CNPJ e sem direitos trabalhistas, porém com pagamento de
menores encargos como INSS e imposto de renda.
Alguns investimentos bancários não sofrem incidência de Imposto de
Renda: o exemplo mais lembrado é o depósito de poupança, mas existem
outros livres de impostos como LCI e LCA, e debêntures incentivadas.
Quem gosta de receber aluguéis pode constituir uma empresa só para
essa finalidade: os rendimentos sofrerão incidência do IR à alíquota de 15%,
em vez dos tradicionais 27,5%, alíquota máxima para a tributação da renda da
pessoa física.
O primeiro objetivo de investir em algo com retorno em longo prazo é
ter a segurança de o dinheiro fluir para sempre. Você deve procurar as
seguintes características para investir.
Segurança do fluxo de renda: por exemplo, o dinheiro esperado do
aluguel não ter sido depositado em sua conta. Sua prioridade é encontrar um
investimento (no caso inquilinos não caloteiros) capaz de proporcionar
segurança em todos os momentos, enquanto você coleta os pagamentos e
depósitos em sua conta bancária.
Crescimento na geração de renda: aumenta de valor capitalizado com o
passar do tempo, independentemente de fatores tais como a inflação ou
recessão, por exemplo, investimento em juros compostos em “banco grande
demais para falir”. Seu rendimento deverá estar protegido de perdas ou
mesmo de falência durante os tempos difíceis. Ou encontre ações de um
negócio capaz de crescer continuamente e expandir os lucros, e no qual cada
fração de participação societária (cota ou ação) gere mais dinheiro com
tempo, por exemplo, o negócio bancário, logo, ações dos maiores bancos.
Diversificação: “não coloque todos os ovos em um único cesto” é um
clichê repetido sem muita meditação, por que não pensar: “coloque poucos
ovos em um cesto e tome conta deles”? Você não deverá “espalhar muito seu
dinheiro”, para ganhar apenas um pouquinho em muitas coisas, se arriscar a
concentrar capital. Mas Lisa Nemur, no livro “Renda Passiva: Investimentos
que Fazem seu Dinheiro Trabalhar para Você” sugere você ter várias
plataformas gerando renda passiva constantemente, ao invés de focar em um
único investimento. Dessa maneira, se uma falhar, você não perde tudo de
uma só vez, justamente por ter muitas opções. Essa é a Teoria da
Diversificação do Risco em Portfólio, distinta da prática de especulador
profissional com menor aversão ao risco de buscar a maximização do lucro.
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Taxação da renda passiva: os tributos têm um peso enorme em
qualquer estratégia e, realmente, o que mais interessa é o rendimento líquido
(descontados os tributos) e real (acima da taxa de inflação). É importante
investir em ativos geradores de alta renda líquida – e não apenas bruta ou
nominal. Não faz sentido despender muito esforço para, no final das contas,
ficar apenas com um pequeno rendimento real líquido.

Adeus, aposentadoria: como garantir seu futuro sem depender dos
outros
“Adeus, aposentadoria: como garantir seu futuro sem depender dos
outros” de autoria de Gustavo Cerbasi (Rio de Janeiro: Sextante, 2014) é um
livro de autoajuda financeira daquele tipo imperativo, onde o autor transfere
a responsabilidade exclusivamente para o leitor caso sua receita infalível
falhar.
Confira seu estilo no primeiro parágrafo. “Esqueça tudo o que você já
ouviu falar sobre aposentadoria. Aliás, esqueça a ideia de se aposentar.
Aposentadoria, no sentido que o senso comum dá a essa palavra, é um
conceito ultrapassado se consideramos o estilo de vida que todos queremos e
buscamos ter. Vem sendo cada vez mais debatida a ideia de que o atual
modelo de aposentadoria não se sustenta.”
Por que tanta ênfase, indaga o leitor. Simplesmente por causa da
elevação da esperança de vida. Segundo Cerbasi, “[a aposentadoria] marca o
início de uma etapa que pode ser longa a ponto de não conseguirmos ter uma
noção exata do que esperar dela. Não temos sequer referências, pois, mesmo
que nossos pais tenham tido vida longa, estavam em um contexto bastante
diferente do atual. Estamos vivendo mais, com mais qualidade, custo de vida
mais alto e maior nível educacional e cultural. Após desfrutar de tantas
experiências de consumo e lazer, ninguém estará disposto a simplesmente
aceitar um estilo de vida com escolhas limitadas pela falta de dinheiro. Se a
redução na renda não matar de fome, vai matar de depressão muitos
desprecavidos.”
Falando diretamente, em dezembro de 2018, 83,5% dos benefícios
emitidos pela Previdência Social por grandes grupos, segundo faixas de valor,
atingem dois salários mínimos. Até três já são 91,7%, até quatro 96,7% e até
cinco 99,1%. Acima de seis salários mínimos apenas recebem 0,1% dos
beneficiários ou 8.345 beneficiários do total de 35,058 milhões. Em outros
termos, as chances de o leitor receber entre R$ 1.000 (66,5%) e R$ 3.000
(91,7%) são imensas.
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Se na vida ativa ele possui renda superior a três mil reais, obviamente
tem de obter Educação Financeira desde o início de sua vida profissional.
Então, é importante destacar: 66% das famílias brasileiras ganham
mensalmente até R$ 2.994, segundo o Datafolha, ou seja, menos de um
salário mínimo (R$ 998 em 2019) em média per capita.
Grosso modo, entre 3 e 4,5 salários mínimos estão 18% das famílias
(classe D ou média-baixa), entre R$ 4.500 e R$ 10.000 estão 12% das famílias
(classe C ou média-média), entre essa faixa e R$ 20.000 estão 3% das famílias
(classe B ou média alta), e renda mensal acima de vinte mil reais apenas
recebem 1% das famílias.
Qual elixir milagroso Cerbasi promete em seu livro? “É essa nova forma
de lidar com o dinheiro ao longo da vida que proponho neste livro. Reuni
pesquisas e reflexões sobre casos de fracasso e de sucesso para desenvolver
conselhos atualizados sobre a melhor maneira de se educar, de investir, de
gerenciar a carreira e de desfrutar aquilo que foi plantado. (...) preparei-me
para apresentar aqui uma nova forma de lidar com a evolução da riqueza ao
longo da vida. (...) o caminho que recomendo envolve menos privações, maior
qualidade de vida, investimentos conservadores e mais sonhos realizados no
decorrer dos anos.” Só!
Gustavo Cerbasi cita en passant as Finanças Comportamentais. “As
razões dessa aparente insanidade são muito bem discutidas e entendidas por
um ramo da ciência chamado Psicologia Econômica. Basicamente, o que
explica o que deixamos de fazer e o que fazemos sem obter grandes
resultados é o fato de nosso cérebro dar mais atenção ao que nos dá prazer.
Comprar é um ato de prazer, de recompensa imediata. Ao mesmo tempo,
planejamento financeiro é algo tão associado à privação, ao sofrimento ou à
lembrança do grande problema que teremos pela frente que nosso cérebro
trata de nos isolar desse tema.”
Ele cita também o fim do bônus demográfico em função da queda da
taxa de natalidade e da taxa de mortalidade. A partir de então a proporção da
população ativa cai em relação à da inativa e destrói a lógica do regime de
repartição da Previdência Social. A chamada Taxa de Dependência (número de
dependentes para cada 100 pessoas ativas) cairá para 43% até 2022. Daí
começará a se elevar até, em 2041, o número de dependentes superar o de
pessoas ativas, com a taxa de dependência passando de 50%.
Seu argumento é: “antes [da elevação da renda per capita brasileira], a
maioria das pessoas consumia pouco e contava tranquilamente com a baixa
renda da previdência pública para manter o seu simplório estilo de vida até
seus últimos dias. Mas, ao aprender a consumir mais e melhor, estamos

313
criando para o futuro uma conta alta e impossível de ser paga pelo atual
modelo. Nesse contexto, inevitavelmente iremos sofrer para abrir mão de um
estilo de vida que conquistamos e que não cuidamos para que fosse
sustentável. Mais sofrimento e depressão induzem a mais problemas de saúde,
o que acaba por encarecer nossos já previsíveis gastos altos com saúde. Será
que podemos mesmo comemorar os anos a mais de vida que o conhecimento e
a Medicina estão nos trazendo?”
Alerta mesmo quem se prepara financeiramente para viver mais e
depender de uma renda maior, via “poupança” (contenção de gastos de
consumo para sobrar renda e investir), contratando, por exemplo, um plano
de previdência privada (PGBL/VGBL), comprando pequenos imóveis além da
casa própria mesmo ainda pagando a dívida do financiamento imobiliário, e
ainda fazendo algumas reservas para emergências, “você pode ser
surpreendido pela renda insuficiente para uma aposentadoria confortável,
caso esteja se esquecendo dos perigosos efeitos da inflação em seus planos”.
Em geral, são cometidos dois tipos de erro em relação à corrosão
inflacionária em seu patrimônio:
1.

Meta nominal do valor do patrimônio financeiro a alcançar em certo
período, mas sem a devida correção contra a corrosão inflacionária de
seu poder de compra.
A prática correta inclui as seguintes iniciativas:

•

estabelecer um valor de referência no início do plano de formação de
poupança;

•

descontar, nas contas feitas para projetar os valores acumulados ou a
parcela a poupar a cada mês, o efeito inflacionário dos rendimentos
obtidos nas aplicações não corrigidas por taxa de juro real;

•

a cada seis meses, atualizar pela inflação acumulada o valor a ser
poupado regularmente e também a meta de valores a serem
alcançados;

•

avaliar, anualmente, se o indicador de inflação utilizado para as
correções (como o IPCA ou o IGP-M) realmente reflete o aumento de
seu custo de vida, porque eles medem uma cesta básica (média) de
consumo considerando quase todas as faixas de renda – e não
especificamente de camadas de alta renda.

Cerbasi chega a recomendar uma tolice para quem vai exercer seu
poder de compra no País: “uma maneira um pouco menos trabalhosa de
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realizar projeções mais consistentes é fazê-las em moeda forte, como o dólar
americano.” Esta taxa de câmbio nominal está sujeita à especulação ou a
fatores distintos do câmbio real (er = en.[P*/P]), indicador do diferencial de
poder de compra da moeda estrangeira no país e no exterior.
2.

Percepção de ganho patrimonial em imóvel sem apurar o ganho real.

“Poucos investimentos criam uma sensação de enriquecimento tão falsa
quanto os imóveis. Como os movimentos são bem mais lentos no mercado de
imóveis do que nos mercados financeiros, as pessoas se habituaram a esperar
alguns anos para avaliar se esse tipo de investimento é rentável ou não. Mas,
na prática, a quase totalidade dos investidores se recusa a reconhecer seus
erros e pontos fracos e costuma superestimar os ganhos”.
Se seu imóvel se valorizou 100% e a inflação no período foi, digamos, de
30,82%,6 a valorização real de seu imóvel foi de apenas 52,88%, praticamente
metade em relação aos valores nominais.
A conta a ser feita envolve o simples raciocínio da conhecida regra de
três: se hoje se paga o valor de R$ 130,82 para comprar o que há cinco anos
custava R$ 100,00, então R$ 200,00 (o dobro de R$ 100) hoje equivalem a qual
valor de cinco anos atrás?
R$ 130,82 -> R$ 100
R$ 200 -> x

logo, x = 20.000 / 130,82 = R$ 152,88

A conta acima mostra, em apenas cinco anos, o seu ganho real ser de
apenas metade em relação aos valores nominais. Assim, não é para contar
tanto com o ganho de capital, mas sim com o aluguel como complemento de
renda da aposentadoria. No entanto, este costumava ter o valor mensal de 1%
do valor de mercado do imóvel. Houve um descolamento com o boom e o
crash dos preços dos imóveis. Hoje se estima, considerando vacâncias
periódicas com pagamento de taxas e condomínios, em 0,3%.
Além da armadilha da inflação, é comum que o investidor de longo
prazo esqueça também os gastos que teve nas negociações de seu
investimento, como corretagens, comissões, pequenas reformas e ajustes,
tributos e condomínio no caso de imóveis vagos, além do tempo consumido
para resolver questões burocráticas. É um custo de oportunidade. Em geral,
compara-se o preço de aquisição, não incluindo custos da transação, com o
valor de mercado atual ou o preço de venda potencial (e não efetivo quando
se costuma dar desconto para pagamento à vista), não incluindo novos custos.
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No caso de estimativa de valorização durante a construção, além dos
custos de intermediação citados, não é costume levar em consideração
atrasos na entrega da obra. Por exemplo, 25% de ganhos em dois anos é bem
diferente de 25% de ganhos em três anos.
O que vale para os imóveis também vale para outros investimentos com
propostas de longo prazo, como Planos de Previdência Privada, saldo no Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e Fundos de Investimentos
Imobiliários (FII). Se ignorar os efeitos da inflação e dos custos para investir e
manter os ativos, há uma sensação de enriquecimento ilusória, chamada de
“ilusão monetária”.
Gustavo Cerbasi destaca exageradamente em termos sociais: “por
causa da inflação, mais cedo ou mais tarde todos seremos milionários. Resta
saber se com R$ 1 milhão no futuro você será capaz de comprar uma casa ou
apenas uma cesta básica”.

Comportamento Financeiro: Maneira de Pensar ou Mentalidade Equivocada
Gustavo Cerbasi, no livro “Adeus, aposentadoria: como garantir seu
futuro sem depender dos outros”, considera o comportamento usual pouco
preventivo com a ausência de Educação Financeira nas famílias e nas escolas.
“Ao longo dos anos, vamos reforçando essa ideia e refutando qualquer
outra que ameace esse plano específico de se aposentar aos 65 anos.
Educamo-nos para crescer na carreira até os 45, investimos em nossa rede de
relacionamentos por mais alguns anos, trabalhamos sobrecarregados nos
últimos 10 anos antes da aposentadoria, para então alcançarmos nosso grande
objetivo e nos arrependermos de não termos estudado mais, desfrutado mais,
criado oportunidades diferentes na carreira ou ousado mais nos primeiros
anos. Quase todos seguem a mesma receita, quase todos colhem o mesmo
resultado: frustração.
Nossa sociedade nos ensinou a fazer planos para o trabalho, mas não
para viver bem posteriormente. Não faltam relatos de pessoas que decidiram
dar um novo rumo a sua vida, mas que apenas aumentaram sua frustração em
razão da falta de preparo.”
Há falta de planos de negócios específicos como estudar o mercado em
que se pretende abrir um negócio – abre-se muitas vezes um franchising de
lojas já em excesso como drogarias, salões de beleza, barbearias,
hamburguerias, temakerias, sorveterias, etc. –, a provável ansiedade para
iniciar o empreendimento e obter renda, e a ausência de preocupação com
esse tema enquanto estava na ativa colocam um aposentado em uma
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armadilha de quebrar e perder todas as reservas financeiras. Passa a ser mais
um idoso dependente dos baixos ganhos da Previdência Social e/ou da família.
Algumas pessoas até realizam, parcialmente, esse tipo de
planejamento quando optam por um concurso público ou decidem seguir a
carreira esportiva. Sem dúvida, um atleta comum (não as “celebridades”
porventura com cérebro) tem consciência de não poder se dar ao luxo de
descansar quando se aposentar do esporte aos 35 ou 40 anos.
Mas, independentemente da carreira e dos caminhos escolhidos, é
provável ser otimista demais ao contar com o acaso (sorte do “Deus dará)
para as coisas não acontecerem como de fato acontece com outros, isto é, a
grande maioria. O patrimônio ideal (PI) para aposentar equivale a 10% do
gasto anual da família vezes a sua idade. Seu patrimônio (bens e
investimentos) é igual ou superior a esse valor?”
PI = 10% x [Gasto Anual da Família] x Idade, ou PI = 10% x 12 x Gasto
Médio Mensal x Idade, como explicado em seu livro Como organizar sua vida
financeira (www.maisdinheiro.com.br/livros).”
PI = 10% x [R$ 150 mil] x 67 = R$ 1,005 milhão
Esta fórmula, sugerida por Gustavo Cerbasi, resulta em um valor bem
inferior ao do algoritmo 1-3-6-9, onde eu acrescentei um 12. Isto porque, aos
65 anos, com apenas nove salários anuais, por exemplo, quem recebe R$
25.000 / mês (R$ 300.000 ao ano), necessitará de saldo de R$ 2.700.000,00.
No entanto, para ser “quase milionário em dólares” necessitará acumular 12
salários anuais ou R$ 3.600.000,00. Com a taxa de juro mensal de 0,5%, aí sim
poderá retirar mensalmente o último salário anual (R$ 25 mil) por 240 meses
ou vinte anos até esgotar essa reserva. Isto independentemente de outras
fontes de renda como quase todo o salário de servidor público na ativa e
alugueis, desconsiderando a aposentadoria do INSS.
“A solução do problema não se limita à acumulação de patrimônio. Há
outras questões a se tratarem no aspecto emocional e na preparação para
empreender e investir com segurança e bons resultados, mas por enquanto
iremos nos ater a criar uma estrutura financeira adequada para o período da
vida em que você busca ter maior liberdade.”
No início da carreira profissional aí sim vale ler os conselhos de Gustavo
Cerbasi para o planejamento de sua vida financeira. Você precisa de uma ou
mais das seguintes soluções:
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•

poupar e investir, regularmente, para acumular um patrimônio
significativo em 35 anos, capaz de gerar uma renda maior em relação à
consumida regularmente;

•

acumular conhecimentos e diferenciais, de modo você se tornar um
profissional muito solicitado e com potencial para exercer diversas
atividades, a ponto de poder selecionar o mais interessante;

•

criar fontes de renda passiva, não dependente diretamente de você,
como direitos autorais, royalties ou negócios rentáveis sem intervenção
significativa de sua parte.

Não adote, em nome de uma vida de prazer, o conformismo com o
declínio de sua condição de consumo e bem-estar nos últimos anos de sua
vida, como se isso fosse, simplesmente, normal. O planejamento da
aposentadoria não pode ser um exercício de procrastinação de modo a te
colocar impotente pela falta de escolhas diante das forças da economia.
Todas as pessoas devem contribuir para o INSS (até mesmo como
trabalhador autônomo) para garantir pelo menos um “piso” de dois salários
mínimos.
As vantagens da aposentadoria pelo INSS são:
•

o fato de ser garantida pelo governo, o que significa que irá oferecer
seus benefícios mesmo que sua operação seja deficitária; e

•

o caráter vitalício do benefício, a partir de quando passa a ser
desfrutado. Mesmo que o beneficiário venha a falecer precocemente, a
renda passa para o cônjuge. Se este também falecer logo, a verba é
direcionada para os filhos até os 18 anos – ou até os 21, se os jovens
estiverem na faculdade.

•

Além disso, o benefício é isento de imposto de renda a partir dos 65
anos.
As desvantagens da aposentadoria pelo INSS são:

•

seu custo de vida tende a crescer com o passar dos anos, e o montante
pago pelo INSS não acompanhará essa evolução, portanto, outras
iniciativas são necessárias para complementar sua renda.

•

quem não mantiver seus documentos organizados ao longo de toda a
vida deve se preparar para lidar com filas, informações incompletas e
servidores sem qualquer motivação para solucionar problemas.
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•

necessidade de manter arquivados e organizados todos os comprovantes
de recolhimento: caso você se sinta injustiçado pelos cálculos feitos no
momento de definir seu benefício (o que quase sempre acontece), só
poderá contestá-los com provas documentais.

•

não deixe de contribuir para o INSS para ter direito a diversos
benefícios, não só à renda na aposentadoria.

A contribuição para o INSS é obrigatória para quem recebe remuneração
proveniente do seu trabalho. Apenas os segurados facultativos (donas de casa,
estudantes, síndicos de condomínio não remunerados, desempregados,
presidiários não remunerados e estudantes bolsistas) podem optar por não
contribuir. Quem não recolhe as contribuições obrigatórias se torna devedor e
pode ter a dívida executada a qualquer momento. A previdência social tem 5
anos para cobrar os atrasados.
Quem trabalha como PJ ou é empresário, o próprio precisa pagar um
“boleto” chamado GPS, que é gerado por sistemas do Governo. A facilidade
para essas pessoas é elas, de certa forma, determinarem o quanto vão
contribuir. Por exemplo, um PJ com remuneração acima de R$ 5.840,00
deveria pagar o teto por mês ao INSS, mas pode formalizar para só retirar um
salário mínimo da conta da empresa. Então, acaba pagando menos de R$
100,00.
“Quem contribuir para receber seu benefício pelo teto irá,
inevitavelmente, ter seus planos frustrados”. Os únicos beneficiados sem
corte de renda são quem contribuiu para receber apenas um salário-mínimo,
isto é, o piso se a reforma da Previdência Social não o cortar.
O ideal é contribuir apenas com o desconto mínimo obrigatório, para
garantir o benefício de um salário-mínimo por tempo de contribuição, bem
como todos os outros benefícios do INSS. Para complementar o valor restante
de sua renda, é recomendável utilizar outros planos de Previdência
Complementar.

Complementar Previdência Complementar
Gustavo Cerbasi, no livro “Adeus, aposentadoria: como garantir seu
futuro sem depender dos outros”, adverte: “com juros reais baixos,
dificuldades para criar boas estratégias nos mercados de renda variável e
cenário desfavorável para ganhos fáceis, é necessário fazer mais sacrifícios no
presente para alcançar o patrimônio desejado no futuro.
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Em primeiro lugar, é preciso pensar no saldo necessário em
investimentos para se poder viver de saques perpétuos sem consumir o valor
principal do patrimônio, ou seja, preservando a capacidade de gerar renda”.
“Se antes investimentos conservadores proporcionassem ganhos reais
(acima da taxa de inflação) de 0,4% ao mês, e hoje proporcionam apenas
0,2%, antes um patrimônio de R$ 1 milhão lhe garantiria um conforto mínimo
desejável, hoje quem tem esse valor em reservas financeiras precisa do dobro
deste valor. É o dobro de esforço a se fazer para alcançar seus objetivos.”
Nesse ponto, Cerbasi necessita ler meu artigo “Desilusão Monetária”.
Eu lhe perguntaria: entre uma taxa de juro de 6,5% aa com taxa de inflação
de 2,68% acumulada em 12 meses, resultando 3,72% aa de juros reais, como
em 2018, ou um juro nominal médio anual de 13,9% com taxa de inflação de
10,7%, deduzindo juros reais de 2,92% aa, como em 2015, qual é a preferência
do “investidor qualificado” detentor de mais de um milhão de reais?
No primeiro caso, a cada milhão de reais possuído, ele ganharia
nominalmente R$ 65.000 no ano. No segundo, R$ 139.000. Racionalmente, ele
optaria por essa segunda situação, mesmo a taxa de juro real sendo menor,
pois o rendimento de pouco mais de um milhão de reais provavelmente já
cobriria o gasto anual com sua cesta básica de consumo, por exemplo, R$ 150
mil. Os demais milhões de suas reservas financeiras propiciariam muito mais
juros compostos a continuarem ser capitalizados sem exercer o poder de
compra.
Outro ponto fraco no argumento de Cerbasi:
“Se a taxa de juros estiver em 10% anuais e a inflação for de 7,5% ao
ano, seu ganho real (isso sem considerar impostos) é de 2,5%, ou 0,2% ao mês.
Mas, se a inflação subir para 8% ao ano, seu ganho real cai para 2% ao ano. Na
prática, é uma perda de 20% ou um quinto do que você planeja para sua
aposentadoria”.
Ponto fraco: ele abstrai o fato do Banco Central do Brasil com regime
de meta de inflação elevar sempre a taxa de juro básica (Selic) mais além do
aumento da inflação quando esta entra em processo de alta. Tira empregos
dos trabalhadores, mas protege os milionários com a auto atribuição de
defender a moeda nacional.
Uma série temporal de taxa de juro real mostrará oscilações ao longo
dos anos pelas distintas distâncias entre a taxa de juro básica e a taxa de
inflação. Portanto, esse exercício de extrapolação de uma taxa real menor
para todo o período é equivocado.
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Ele está correto em alertar: “poupar mais para garantir reservas
maiores pode ser um esforço apenas ilusório se sua estratégia não conseguir
blindar seus ganhos contra o risco de corrosão pela inflação. Não basta
aumentar o esforço de poupança se você descuidar da qualidade de
acumulação de seu patrimônio, ou seja, da estratégia de investimentos.
Dedicar tempo a adquirir conhecimentos sobre investimentos pode
proporcionar ganhos mais significativos em vez de, simplesmente, reduzir
gastos e aumentar o esforço de poupança. Atente mais para os fatos
econômicos em lugar da Matemática Financeira na hora de elaborar e
acompanhar a evolução de seus planos.”
Eu diria a renda do trabalho é superior à renda do capital financeiro até
o limite de 99% das famílias, isto é, R$ 20.000. Se a taxa de juro estiver em
0,5% aa, para alcançar R$ 240.000 em um ano, o montante financeiro em
renda fixa teria de ser R$ 4 milhões. Em juros simples, a cada mês se obteria
R$ 20 mil.
Gerbasi insiste em seu argumento com base em eventual queda da taxa
de juro real: “caso seus rendimentos caiam de 0,4% para 0,2% ao mês, seu
objetivo de poupança [sic, investimento financeiro] aumenta de R$ 1 milhão
para R$ 2 milhões. Se você não conseguir cortar mais gastos hoje e mantiver
seu atual ritmo de poupança, suas metas ficarão mais distantes:
•

Com rendimentos reais de 0,4% ao mês e poupando R$ 700,00 mensais,
serão necessários 40 anos para alcançar o objetivo de R$ 1 milhão.

•

Se os ganhos reais caírem para 0,2% ao mês e você continuar poupando
os R$ 700,00 mensais, demorará 56 anos para formar um patrimônio de
R$ 1 milhão, ou 79 anos para alcançar R$ 2 milhões.”

Esses prazos irrealistas surgem a partir de extrapolação de uma
baixíssima taxa de juro real (0,2% a.m.) para todo o período sem considerar a
possibilidade de sua elevação futura. Mas a dedução de contribuição extra
durante as fases de baixa dessa taxa de juro é realista. O importante é o
monitoramento contínuo das variações reais.
“Se um prazo maior de poupança nos permite alcançar condições
melhores de aposentadoria, nada seria mais sensato do que iniciar o
planejamento da aposentadoria desde cedo, nos primeiros passos da carreira
profissional. Se cada um entendesse que todo dinheiro ganho com o trabalho
ou com os negócios deve ter uma parte reservada para o futuro,
provavelmente previdência e crédito não seriam temas tão preocupantes nas
finanças das famílias.”
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Importante é valorizar a cultura rentável em trabalho qualificado e não
o consumismo desperdiçado em modismo, esnobismo e/ou luxo ilusório. O
efeito demonstração de, hipoteticamente, “estar com aparência de rico”
indica apenas pobreza de espírito.
Quanto é suficiente? Até 35 anos, ter reserva de um salário anual; até
45 anos, três salários anuais; até 55 anos, seis salários anuais; até 65 anos,
nove salários anuais; até 75 anos, doze salários anuais. Se no topo da carreira
este for R$ 25 mil, seriam R$ 3,6 milhões. Só.

Plano de Previdência Patrocinado ou Corporativo
Gustavo Cerbasi, no livro “Adeus, aposentadoria: como garantir seu
futuro sem depender dos outros”, considera “nenhum produto financeiro
criado para planejar a aposentadoria ser tão eficiente na construção de
patrimônio quanto os chamados Planos Patrocinados ou Planos Empresariais.
Trata-se de planos de previdência exclusivos para colaboradores de
determinadas empresas e contam com diferenciais não encontrados nos
planos de previdência privada oferecidos por bancos e seguradoras.”
Esse tipo de plano não cobra taxas de carregamento – antes cobrada
pelos planos de previdência no momento de cada aplicação, mas zerada para
grandes volumes de negócio –, e a taxa de administração, quando cobrada, é
irrisória em comparação com as taxas típicas de PGBLs e VGBLs.
Mas a maior vantagem está no fato de as empresas oferecerem uma
contrapartida para cada real aplicado por seu colaborador, em geral, R$ 1,00
para cada R$ 1,00 do empregado. Daí os planos serem chamados de
patrocinados. Na prática, isso significa um rendimento imediato e sem risco
de 100% sobre o aporte, além dos ganhos futuros a incidirem sobre todo o
valor aplicado.
Esse patrocínio é tão lucrativo a ponto de as empresas estabelecem um
limite para a contrapartida, normalmente próximo de 5% do salário. Se você
aplicar 5% de seu salário, será como se estivesse comprando um aumento de
5%, já que a empresa aplicará o mesmo valor em seu plano.
Planos patrocinados são vantajosos ainda quando o contribuinte aplicar
um valor maior em relação ao recebido em contrapartida, porque seus custos
são inferiores aos dos demais produtos de previdência e sua estratégia de
investimentos é adequada em longo prazo.
“Em geral, o beneficiário só terá direito a todo o recurso acumulado se
permanecer como funcionário da empresa durante um tempo mínimo
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estabelecido no contrato do plano. Quanto menos tempo permanecer na
empresa, maior será a perda de parte do valor aplicado por ela. E, via de
regra, você só tem direito a sacar a contribuição da empresa e seus
rendimentos no momento de sua aposentadoria”.
As reservas formadas em planos patrocinados só podem ser sacadas no
momento da aposentadoria – se o saque ocorre antes disso, o beneficiário
perde a contrapartida da empresa. Portanto, não se pode contar com essas
reservas para emergências. Além disso, os benefícios limitam-se à
aposentadoria e, às vezes, à pensão dos dependentes. Benefícios como
auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e salário-maternidade são
exclusivos do INSS.
Se o resgate antecipado acarreta perda do valor, opte sempre pelo
benefício na aposentadoria. Como os benefícios integrais só podem ser
sacados na aposentadoria e mediante solicitação do beneficiário, são
frequentes os casos de pessoas se esquecerem de suas reservas feitas nesses
planos, pelo fato de terem mudado de empresa há muitos anos. É necessário
guardar, portanto, a documentação completa do plano, incluindo
regulamento, proposta e comprovantes de saldos. Na dúvida sobre
regulamentos, consulte sempre a Susep ou a Previc.
“A opção por um plano de previdência privada do tipo PGBL ou VGBL é
sempre feita por meio de um corretor de seguros, mesmo quando oferecida
por seu gerente de banco. Em teoria, equivale à contratação de um pacote de
serviços que inclui o gerenciamento de uma carteira de investimentos e o
planejamento para formar patrimônio e minimizar o pagamento de impostos”,
segundo Gustavo Cerbasi.
No momento da contratação, é necessário decidir entre as seguintes
variáveis:
•

Investir em um PGBL permite abater o valor aplicado da renda
tributável, mas no resgate cobra impostos sobre o saque total, ou

•

Investir em um VGBL não permite abatimento, mas tributa apenas os
rendimentos?

•

Adotar uma carteira conservadora só com renda fixa, com crescimento
consistente, mas baixo em termos reais, ou assumir o risco de uma
carteira arrojada, com altos e baixos nos ganhos de até 45% em renda
variável escolhida pelo gestor do plano?

•

Adotar a tributação regressiva, cuja alíquota de imposto de renda
decresce com o prazo de aplicação, ou a tributação progressiva, com
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tratamento dos saques como renda sujeita à tabela do imposto de
renda, mas permitindo restituir até 100% dos impostos no ano seguinte
ao do saque?
•

No futuro, a ideia é sacar o valor total ou apenas os valores mensais
para complementar a renda da aposentadoria? (A resposta a essa
pergunta ajuda a decidir qual o regime ideal de tributação – progressiva
ou regressiva.)

Gustavo Cerbasi sugere um clichê ou lugar comum, baseado no modelo
de ciclo de vida, mas nas últimas décadas não confirmado na economia
brasileira com alta taxa de juro e, portanto, o CDI superando o Ibovespa: “se
pretende investir por mais de cinco anos, considere a possibilidade de
contratar um plano cuja carteira tenha pelo menos 15% (ou 30% ou 45%) dos
recursos em renda variável/ações. É pouco provável uma carteira
conservadora superar uma carteira moderada ou agressiva no longo prazo.”
Em geral, na contratação do plano sugere-se o beneficiário optar por
um mecanismo automático de contribuição, como débito mensal em conta
corrente, se não tiver a disciplina na construção do patrimônio. No caso do
PGBL, estime no fim do ano 12% da sua renda bruta e faça o aporte com o
dinheiro do 13º. salário reservado para isso.
Para qualquer um dos tipos de plano e regime tributário, o pagamento
de imposto de renda é feito somente no saque. Isso traz uma vantagem
significativa em relação aos investimentos tradicionais em FIFs com dois
“come-cotas” (o recolhimento de tributos) anuais, em maio e novembro. Nos
casos de PGBL/VGBL, todo imposto deixa para ser recolhido na retirada e
continua se multiplicando como investimento, gerando resultados maiores.
Planos do tipo PGBL/VGBL funcionam como um seguro de vida. Em caso
de morte ou invalidez do beneficiário, os dependentes relacionados no
contrato do plano no momento da contratação (ou mesmo depois) passam
imediatamente a ter direito ao saldo acumulado. Esse saldo não entra em
inventário nem é tributado como renda. Isso permite dispensar a contratação
de seguros de vida quando o saldo acumulado é significativo. Por esse motivo,
PGBL/VGBL são muito usados em estratégias de sucessão patrimonial, para os
herdeiros evitarem pagar Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação
(ITCMD) e honorários advocatícios e judiciais.
As vantagens tributárias para aplicações de longo prazo impõem perdas
para o investidor, quando precisa sacar um recurso emergencial no curto
prazo, obrigando-o a ter também outras reservas de emergência.
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Investir com mais Risco em Economia de Endividamento? Arriscar em
Mercado de Capitais?
Como vimos no tópico anterior, Gustavo Cerbasi adota o modelo de
ciclo de vida no livro “Adeus, aposentadoria: como garantir seu futuro sem
depender dos outros”: “se os investimentos conservadores são insuficientes
para nos conduzir aos resultados esperados em nossos planos, é natural
considerar a possibilidade de aumentar o grau de risco de nossa carteira de
investimentos. Afinal, reza a teoria que quanto maior o risco assumido, maior
será o retorno obtido, principalmente se a estratégia for mantida no longo
prazo”.
Essa “teoria” sugere o seguinte: se for possível ganhar mais com menor
risco todos os investidores iriam fazer esse investimento, descolando seu
preço de seus fundamentos microeconômicos, setoriais e macroeconômicos.
Essa especulação criaria uma bolha e elevaria seu risco de explosão acima do
atribuído aos demais ativos.
Baseado nessa ideia tosca sem contextualizá-la para uma economia de
elevadíssima taxa de juro em renda fixa com risco soberano (títulos de dívida
pública), para quaisquer produtos com objetivo de acumulação para a
aposentadoria, Cerbasi diz ser recomendável assumir um perfil menos
conservador e adotar um certo grau de risco. Porém engana-se quem acredita
na renda variável ser garantido ganhar mais em lugar da renda fixa, assim
como quem supõe investimento em ações seja fácil para qualquer ser
humano.
Por isso, sugere avaliação do perfil de risco: conservador, moderado ou
arrojado – em ordem contrária à elevação da idade segundo o modelo de ciclo
de vida. Muitas vezes o pouco ganho nominal a mais não compensa o estresse
dos mercados voláteis. “A melhor solução de investimento sempre será aquela
que lhe deixar mais confortável, dentro do nível de risco adequado a seu
perfil.”
Jamais se deve gerir os próprios investimentos de risco sem ter
conhecimento ou tempo para essa gestão. Especulador profissional faz
acompanhamento online em tempo real. Trabalhador somente deve investir
em ações de empresas com bons fundamentos em longo prazo, porque não
tem tempo para observar altas e baixas diárias de suas cotações.
“Sempre invista uma parcela menor de suas reservas em renda variável,
sobretudo quando o investimento for de longo prazo. Informe-se
continuamente sobre os mercados em que você investe – quanto mais rentável
é o mercado, mais rapidamente as oportunidades e o conhecimento se
renovam. E conte sempre com uma significativa reserva em renda fixa: além
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de dar solidez a seu patrimônio, é dela que saem os recursos quando você
identifica uma boa oportunidade na renda variável.
A estratégia de trabalhadores é trabalhar com prazer criativo, isto é,
com interesse pelo produto do trabalho. “Não penso em parar”, ao contrário
do dito por Cerbasi, nem sempre é a desculpa para negligenciar os cuidados
necessários com o futuro. Provavelmente, é uma reflexão sincera, pois há
muitas pessoas, tal como eu, com orgulho por seu trabalho não alienante.
Mas, embora apreciando seu trabalho, em algum momento seu corpo
vai impedir sua continuidade. Você terá dois caminhos: gastar muito dinheiro
com cuidados pessoais ou diminuir o ritmo de trabalho. Para gastar mais, o
ganho tem de ser muito maior. Nessa fase da vida, você começa a competir
com o conhecimento renovado e o custo menor da mão de obra mais jovem.
“Esse é o momento em que, ainda que você queira continuar a
trabalhar, o mercado já não irá lhe pagar o preço que você considera justo.
Mesmo que não desista do trabalho, o trabalho pode desistir de você. Pode ser
que sua saúde e sua disposição estejam muito acima da média, mas há outros
motivos que nos incentivam a diminuir o ritmo de trabalho: amigos se
aposentando, pais envelhecendo e dependendo de nosso apoio, ou planos para
fazer aquilo sempre sonhado – e não relacionado a trabalho”.
Racionalmente, trabalhar até os últimos momentos de sua vida pode
ser um argumento aceitável. Mas, emocionalmente, não o é. Mesmo querendo
continuar na ativa, há vários fatores para impedi-lo de fazer isso.
“Trabalhar para sempre por prazer é uma atitude saudável e
construtiva, mas se estiver mental e financeiramente tranquilo para se afastar
quando bem entender e precisar. Por isso, essa estratégia não deve ser
encarada como a solução para sua aposentadoria, mas sim como uma
consequência de um planejamento cuidadosamente elaborado.”
Para minimizar os riscos de saturação do mercado ou o esgotamento da
carreira, muitos profissionais se dedicam a iniciar uma atividade paralela
ainda antes da aposentadoria. Dessa forma, têm uma alternativa caso sua
carreira principal comece a dar sinais de falta de opções.
Com essa ideia em mente, há quem se dedique a prestar serviços fora
do horário de expediente ou nos fins de semana. Outros iniciam uma
faculdade ou um curso profissionalizante em outra área de que gostam,
apostando no conhecimento novo, somado à experiência, servir de diferencial
no mercado de trabalho.
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“Uma solução para a renda futura bastante comum entre profissionais
liberais e muitos empregados com bom histórico educacional é se dedicar a
uma carreira acadêmica, cursando um mestrado e/ou um doutorado. Um
diploma de pós-graduação praticamente garante emprego como professor em
instituições de nível superior. Este é um trabalho com agenda flexível e
relativamente mais tranquilo para quem tem muita experiência prática para
somar à teoria.”
Risos. Só tem paciência para acumulação de pontinhos Qualis – publish
or perish – um jovem no início da carreira. Isso sem falar na vida
administrativa burocrática de Universidade e em orientação de teses/
dissertações/monografias de estudantes sem hábito de compromisso
profissional. Então, não arrependo de ter tomado essa decisão: ganhar menos,
em termos de custo de oportunidade, mas fazer uma carreira completa na
Universidade a partir dos 34 anos. Antecipei um prazer imaginado por alguns
profissionais somente no futuro depois de se aposentar: trabalhar com
conhecimento e ensino, seja em aulas, seja em escritos, e dando palestras.
Fico com esse como o último aconselhamento de Gustavo Cerbasi: “a
dedicação exigida para a construção de uma carreira paralela, se aplicada na
construção de boas estratégias de investimento para o patrimônio acumulado,
pode até render melhores frutos, como um patrimônio crescente em ritmo
mais acelerado e uma agenda mais livre para desfrutar a vida após a
aposentadoria da carreira principal.”
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