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PREFÁCIO:  
Fronteira Teórica da Economia 

A fronteira da Economia é... teórica! Na prática, ela é 
ultrapassada pela transdisciplinaridade. Este método de educação 
compreende o conhecimento de uma forma plural. É uma corrente de 
pensamento mais livre e aberta, sem barreiras à entrada, típicas do 
método tradicional de divisão de disciplinas de acordo com interesses 
corporativos profissionais. 

As disciplinas são uma divisão artificial, instituída para facilitar 
as vigilâncias das diversas corporações. O conhecimento transversal 
do mundo real – indivisível senão artificialmente, ou seja, em 
abstração – exige uma coordenação ou combinação mais complexa 
entre todas as áreas de conhecimento. 

Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas, 
estabelecidas por determinado grupo de interesse em reserva de 
mercado profissional. Impõe o cumprimento de responsabilidades 
específicas para cada ser pensante. 

Do ponto de vista social, a disciplina ainda representaria a boa 
conduta do indivíduo, ou seja, a característica da pessoa obediente, 
cumpridora as ordens existentes na sociedade sem nenhum 
questionamento. Em Ciência, a indisciplina – ao questionar as 
hipóteses, premissas e resultados – é benvinda.  

Quando há a falta de ordem, regra, comportamento ou de 
respeito pelos regulamentos, impostos ao pensamento, este se 
liberta. Ao romper as fronteiras entre uma disciplina e outra, a 
transdisciplinaridade busca a compreensão dos fenômenos e a 
aquisição de conhecimentos de maneira holística e contextualizada.  

Um sistema não é completamente isolado (ou fechado) face ao 
seu meio ambiente. Tudo (matéria, energia ou informações) a entrar 
ou sair do sistema vem de seu ambiente, passa por ele ou sai para 
ele, sendo a fronteira o lugar onde se dá essa passagem de 
importação e de exportação. 



  6

O conhecimento com característica transversal busca atravessar 
todas as disciplinas de forma coerente e consistente. Na prática, isso 
significa a metodologia transdisciplinar, em Economia, não irá ensinar 
apenas as teorias racionais, para a tomada de decisões econômico-
financeiras, a partir da hipótese do estereótipo do imaginário agente 
representativo (“homo economicus”), mas também adotará 
Estatística, Sociologia, Política, Psicologia, História, Biologia 
Evolucionária, Ecologia, etc. 

O conhecimento transdisciplinar exige um pensamento 
organizador, chamado de pensamento complexo. Esta forma diferente 
de pensar vai além da divisão cartesiana das áreas do conhecimento. 

A compreensão da transdisciplinaridade é complexa, porque 
estuda os inter-relacionamentos e as transversalidades entre as 
disciplinas e, ao mesmo tempo, preserva as peculiaridades de cada 
área do conhecimento. O generalista não se torna um especialista em 
cada disciplina, mas se apropria, reúne e mistura métodos de 
conhecimentos dos distintos especialistas, de maneira lógica e 
consistente entre si. 

Embora tenham certa similaridade, há diferenças entre 
conhecimento multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. 
Multidisciplinar refere-se à ideia de diversas disciplinas com a divisão 
do ensino por áreas temáticas. A metodologia interdisciplinar 
promove o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento com 
planejamento do trabalho em conjunto, de modo cada especialista 
trabalhar junto com outros.  

Já a transdisciplinaridade exige a mistura de disciplinas com 
organização e contextualização do conhecimento. Nesse caso, as 
fronteiras das disciplinas são rompidas para os fenômenos da 
natureza humana e da sociedade serem compreendidos em sua 
totalidade. 

A compreensão do todo é holista. A evolução criativa configura, 
de maneira dinâmica, um todo (holos em grego) com qualidade 
distinta da mera soma das suas partes. 

Tal abordagem alternativa tornaria possível a análise de como a 
economia se comporta fora do equilíbrio pressuposto, não 
constituindo, portanto, um mero complemento à teoria econômica 
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convencional, mas sim uma forma mais geral e abrangente de 
encarar os fenômenos macros. As interações entre componentes 
podem ser locais ou globais. 

Como esse método de estudo de sistemas complexos percebe-
se suas configurações variarem ao longo do tempo. Em menor nível 
de abstração, não há teoria geral a ser sempre aplicada. As melhores 
decisões práticas não podem ser descontextualizadas da realidade, 
isto é, sem a compreensão de maneira ampla dos diversos domínios 
de ação. 

Essa nova forma de pensar a atividade econômica como um 
componente interativo com as demais atividades, para emergência de 
um mutante sistema complexo, privilegia práticas profissionais 
cooperativas, estimulante de criatividade, reflexão e pensamento 
crítico. Focaliza os ambientes naturais e institucionais, para o 
entendimento da complexidade do mundo real, na tomada de 
decisões contextualizadas: datadas e localizadas. 

Os chamados agentes econômicos não são cobaias, para serem 
estudados em laboratórios com condições constantes, pois são 
capazes de reflexão e autodeterminação. Possuem também 
caprichos, emoções e fobias, erram e acertam... Humanos repetem 
erros! 

Na literatura da Economia Comportamental, é comum iniciar-se 
com uma descrição das ações individuais e julgamentos possíveis de 
ser classificados como “irracionais”, de acordo com a tradicional lógica 
do homo economicus, assim como algumas experiências com a 
reincidência desses comportamentos equivocados. Estes incluem, 
entre outros, a ilusão de controle, o excesso de confiança, uma falsa 
interpretação das evidências, a aversão à perda, os efeitos 
enquadramentos, e a subutilização de informações. 

Algumas aplicações possíveis dessa literatura dizem respeito ao 
neuromarketing dos produtos financeiros. Demonstra, por exemplo, 
como o desenho e a apresentação dos produtos financeiros afetam as 
decisões dos investidores não profissionais. Um treinamento dos 
negociantes, dirigido pelas Finanças Comportamentais para corrigir 
seus vieses de julgamento, pode elevar seus desempenhos. 
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Este é um claro exemplo dos benefícios propiciados por uma 
estreita colaboração nos campos da Psicologia e Finanças. Houve uma 
crescente tendência nesse campo transdisciplinar em inventariar a 
propensão dos indivíduos em cometer erros sistemáticos no 
julgamento e tomada de decisões. Busca evitá-los, mas não há 
garantia. 

Há comportamentos miméticos quando uns imitam outros em 
comportamento de manada com profecia autorrealizável até inflar 
uma bolha de ativos, durante o boom, por exemplo, no mercado de 
ações ou no mercado imobiliário. No auge ou topo, inicia-se a 
dissidência entre investidores, em geral, os profissionais saem 
primeiro do mercado e deixam “o mico-preto” para os amadores 
perderem no crash. 

Esse é um desafio teórico: perceber a particularidade de cada 
indivíduo, mas ao mesmo tempo considerar, para a elaboração de 
teoria macrossistêmica, os possíveis agrupamentos sociais. Podem 
ser reunidos em faixas de renda e classes de riqueza, mas a luta de 
classes não é muito reducionista? Não seria mais adequado ao mundo 
real a estratificação social com base em castas de natureza 
ocupacional com Éthos culturais? 

Para as tomadas de decisões por cada um de nós, não podemos 
abandonar as considerações sobre a natureza da vida individual como 
socialmente incorporada. É um esforço para preservar o indivíduo 
como objeto de preocupação teórica e moral. 

O coletivo sempre se sobrepõe ao individual e à estrutura 
setorial? Instituições emergem através do aumento do número de 
adeptos de uma determinada regra, seja formal (legal), seja informal 
(espontânea), socialmente compartilhada. 

A lógica da ação é um conjunto de regras socialmente 
compartilhadas e recorrentes de pensamento e comportamento, ou 
seja, os modelos mentais e as regras de comportamento. O estudo 
pela Economia Institucionalista de lógicas de ações, instrumentos 
úteis para o estudo do comportamento individual e coletivo, tem algo 
em comum com o dos vieses heurísticos, inventariado pela Economia 
Comportamental.  
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Os investidores confiam em regras simplificadoras para tomar 
suas decisões. A maioria dessas “regras de bolso” é inconsistente e 
faz eles terem crenças enviesadas. 

Por fim, a Economia da Felicidade afirma o desejo de ser feliz 
ser aspecto central da nossa natureza. O sentimento predominante, 
expresso por seres não egoístas, é querer uma sociedade altruísta na 
qual as pessoas sejam tão felizes quanto possível e na qual a 
felicidade de cada pessoa seja tão importante quanto a das outras. 

Esta deveria ser a filosofia – “amor à sabedoria” ou “amor ao 
conhecimento” – a ser seguida em nossa época, a principal referência 
de toda política pública e de toda ação individual. Por fim, ela deveria 
substituir o intenso individualismo, típico da recente Era do 
Neoliberalismo, incapaz de nos tornar mais felizes. 

*** 

Este livro digital é uma apostila para uso didático no meu curso 
sobre Finanças Pessoais: Planejamento da Vida Financeira. Reuni 
uma coletânea de breves textos e traduções, para compartilhar 
minhas anotações de leituras sobre Economia da Complexidade, 
Economia Comportamental, Economia Institucionalista e Economia da 
Felicidade. 

Essas referências constituem base teórica para nossa (minha e 
dos meus alunos) reflexão durante o curso. Almejamos uma 
ultrapassagem transdisciplinar da fronteira teórica da Economia. 

Fernando Nogueira da Costa  

Campinas, dezembro de 2021 
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PARTE I – ECONOMIA DA COMPLEXIDADE 
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Capítulo 1. Economia na Complexidade 

Abordagem da Complexidade: Economia do Não-Equilíbrio 

Segundo Fernanda Graziella Cardoso, em Elementos para a 
Integração Analítica da Micro e da Macroeconomia, Dissertação 
apresentada ao Curso de Mestrado do Instituto de Economia da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, em Agosto/
2008, como requisito parcial à obtenção do título de Mestre em 
Economia, cujo orientador foi meu ex-colega Prof. Dr. Mário Luiz 
Possas, a Teoria da Complexidade representa um esforço de analisar 
o funcionamento de sistemas altamente organizados, mas 
descentralizados, compostos por diversos elementos heterogêneos.  

O método da Teoria da Complexidade é altamente indutivo. Os 
modelos construídos sob a ótica dessa abordagem, em geral, 
envolvem o estudo da interação de um grande número de 
componentes em simulações computacionais com o objetivo de 
identificar propriedades generalizáveis. 

Além disso, uma característica comum a esses sistemas 
complexos é seus componentes e regras de interação serem não-
lineares, ou seja, não dependerem de desenvolvimento sequencial. 
Não se estabelece uma relação na qual a variação de uma das 
quantidades é acompanhada por uma variação exatamente 
proporcional da outra quantidade.  

Os computadores desempenhariam então um papel crucial 
nesse tipo de pesquisa. É extremamente trabalhoso, senão 
impossível, inferir diretamente a dinâmica de sistemas não lineares 
caracterizados por alto grau de complicação. 

Os sistemas complexos surgem, naturalmente, na Economia. 
Os “elementos” do sistema, isto é, os agentes econômicos, reagem 
estrategicamente e de maneira criativa ao considerarem os 
resultados possíveis de se seguir como consequência da ação 
realizada.  

É exatamente a particularidade desses agentes, o fator capaz 
de adicionar à Economia uma complicação não existente nas Ciências 
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Naturais. Não são cobaias, pois são capazes de reflexão e 
autodeterminação. Possuem também caprichos, emoções e fobias. 

As diferenças entre a abordagem dos economistas tradicionais e 
a dos adeptos da Teoria da Complexidade residem tanto na 
estabilidade quanto na velocidade do ajustamento para o futuro. A 
concepção econômica tradicional advoga os indivíduos aprenderem 
relativamente rápido e por isso se comportam de maneira 
otimizadora.  

Em contrapartida, o ambiente econômico se modifica de 
maneira suficientemente lenta. Consequentemente, tem-se uma 
situação na qual os indivíduos não têm necessidade de continuar a 
aprender.  

Quem compartilha a ideia de a economia ser um sistema 
complexo adaptativo argumenta os processos de aprendizagem e 
adaptação – e o próprio feedback das consequências daquela 
adaptação – gerarem uma dinâmica altamente complicada. 
Impossibilita a convergência para um equilíbrio, como espera o 
padrão do pensamento econômico ortodoxo. 

Há quatro propriedades dos sistemas adaptativos complexos.  

A primeira propriedade citada é a da agregação, a qual se 
refere à emergência de comportamentos complexos de grande escala 
a partir de interações de agentes menos complexos. Ademais, o 
agregado comportar-se-ia como agente em um sentido mais amplo, 
como se fosse um meta-agente. Por sua vez, a interação desses 
meta-agentes geraria outro agregado. Representaria, então, um 
meta-meta-agente, e assim sucessivamente. 

A segunda propriedade destacada é a não-lineariedade. Um 
sistema com tal propriedade é não determinista, pois suas trajetórias 
são imprevisíveis. Assim, sistemas não-lineares podem apresentar 
uma diversidade de trajetórias e destinos, devido às interações 
tornarem o comportamento agregado mais complexo em lugar de ser 
previsto a partir de relações lineares. 

A terceira propriedade indicada é a de fluxos sobre uma rede de 
nós e conectores. De forma geral, os nós são processadores, isto é, 
agentes, e os conectores designam as interações possíveis. Nos 
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sistemas adaptativos complexos, os fluxos através dessas redes 
variariam com o decorrer do tempo e, além disso, nós e conexões 
podem aparecer e desaparecer enquanto os agentes se adaptam, 
seja de forma satisfatória ou não. Dessa maneira, os fluxos e as 
redes seriam padrões a refletirem adaptações mutantes, enquanto o 
tempo passa e a experiência se acumula. 

Ainda com relação aos fluxos, eles possuem duas propriedades 
importantes para todos os sistemas complexos.  

A primeira delas é o chamado efeito multiplicador: ocorre por 
meio da injeção de um recurso adicional em algum nó. De maneira 
geral, tal recurso seria passado de nó em nó, possivelmente sendo 
transformado no decorrer do caminho, e produziria uma cadeia de 
mudanças.  

A segunda propriedade é o efeito reciclagem, ou seja, o efeito 
dos ciclos nas redes, destacando o efeito global de tal propriedade 
em uma rede com muitos ciclos poder ser ainda mais inesperado. 

A quarta propriedade dos sistemas adaptativos complexos é a 
da diversidade, a qual não seria nem acidental, nem aleatória. A 
permanência de qualquer agente no sistema dependeria do contexto 
fornecido pelos outros agentes.  

Grosso modo, cada tipo de agente ocuparia um nicho definido 
pelas interações centradas no agente. Se um determinado tipo de 
agente fosse removido do sistema, criando uma espécie de “lacuna”, 
o sistema responderia com uma cascata de adaptações, resultando 
então em um novo agente a ocupar tal espaço.  

A diversidade também poderia surgir com a propagação de um 
novo agente originando um novo nicho, ou seja, oportunidades para 
novas interações. Ele poderia ser então explorado pelas modificações 
de outros agentes. 

Os modelos construídos sob a ótica da abordagem da 
complexidade pretendem ser mais flexíveis e abrangentes face aos 
modelos tradicionais. Levam em consideração uma dinâmica muito 
mais rica, a heterogeneidade dos agentes e a importância das 
instituições.  
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Destacam as diferenças entre os modelos baseados na teoria 
econômica tradicional e os baseados na abordagem da complexidade. 
Embora em ambos a unidade de análise seja o indivíduo, sob a 
perspectiva da complexidade, o suposto da prática da racionalidade 
não é sinônimo de otimização.  

Os agentes econômicos não seriam então vistos como átomos 
passivos, e sim como autômatos adaptativos de forma ativa. O 
autômato pode ser visto como um indivíduo de comportamento 
maquinal, executando tarefas ou seguindo ordens como se destituído 
de consciência, raciocínio, vontade ou espontaneidade, mas também 
pode ser considerado como um dispositivo lógico ou eletromecânico 
destinado a concatenar operações, visando obter um determinado 
resultado.  

As interações podem ser globais ou locais. Então, a ideia de 
“agente representativo” é descartada em favor da consideração 
explícita da heterogeneidade e das relações interativas dos agentes. 

A Economia Neoclássica reducionista apresenta como questão 
norteadora quais ações, estratégias ou expectativas dos agentes 
estariam em conformidade com o padrão criado de maneira agregada 
por esses comportamentos. A Abordagem da Complexidade permite, 
por sua vez, questionar algo mais abrangente: quais ações, 
estratégias ou expectativas dos agentes podem reagir aos padrões 
criados?  

Tal abordagem alternativa tornaria possível a análise de como a 
economia se comporta fora do equilíbrio, não constituindo, portanto, 
um mero complemento à Teoria Neoclássica, e sim uma forma mais 
geral e abrangente de encarar os fenômenos econômicos. 

É possível contrapor dois modos de tratamento de as unidades 
econômicas, as suas interações e os resultados conjuntos de tais 
ações individuais: o reducionista e o sistêmico.  

No caso do reducionista, os Todos econômicos seriam 
entendidos como agregações.  

No caso do sistêmico, eles seriam compreendidos como 
sistemas ou como composições globais, porque as interações 
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constituem em processo também os próprios agentes enquanto 
tomadores de decisões. 

Ademais, a análise da interação dos indivíduos, sob a 
perspectiva de um método sistêmico, deve ser necessariamente 
dinâmica. A interação dos indivíduos, condicionada pela estrutura, 
define o modo de composição do sistema.  

Por sua vez, modifica em processo o comportamento dos 
indivíduos. Por isso, a explanação é necessariamente dinâmica. O 
movimento sintético explicativo da propriedade macroeconômica 
parte tanto dos indivíduos, quanto o faz também pela composição do 
sistema. 

Assim, em linhas gerais, podem ser identificadas algumas 
características fundamentais dos sistemas econômicos complexos:  

1. são sistemas compostos por agentes idiossincráticos com 
potencial de aprendizado e adaptação;  

2. ocorrem interações entre os agentes do sistema coordenadas 
por normas, instituições e organizações endógenas, e sem 
nenhum mecanismo global de controle;  

3. tais sistemas podem apresentar mecanismos de auto-
organização e estruturas emergentes resultantes tanto da 
agregação quanto da interação de suas partes. 

Por conta dessas carac ter í s t i cas , o novo emerge 
recorrentemente no sistema econômico. Logo:  

• o sistema econômico encontra-se em permanente processo de 
adaptação e renovação, e  

• opera, em geral, fora do equilíbrio, conforme o sentido clássico 
do termo. 

A Abordagem da Complexidade permite, então, a consideração 
de uma série de características do sistema econômico não exploradas 
e explicadas de modo satisfatório pela teoria econômica de orientação 
neoclássica, baseada nos pressupostos de equilíbrio e maximização. 
Tal perspectiva teórico-metodológica alternativa auxiliaria, em larga 
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medida, na busca por elementos para fundamentar uma análise 
dinâmica e interativa dos níveis micro e macroeconômico. 

Auto-Organização e Criação 

Itala M. Loffredo D’ottaviano (Centro de Lógica, Epistemologia e 
História da Ciência – Grupo de Lógica Teórica e Aplicada, CLE/GLTA-
UNICAMP e Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, IFCH-
UNICAMP) e Ettore Bresciani Filho (Faculdade de Engenharia 
Mecânica, FEM-UNICAMP, e Centro de Ciências Exatas, Ambientais e 
de Tecnologias, PUC-Campinas) neste trabalho – Auto-Organização e 
Criação – discutem, inicialmente, as noções e conceitos componentes 
da Ciência dos Sistemas, isto é, a Sistêmica.  

A partir do texto deles, apresento alguns aspectos 
fundamentais dos sistemas dinâmicos denominados caóticos. Tenho o 
objetivo de analisar os possíveis processos de auto-organização a 
eles inerentes, particularmente o processo de criação. 

Um sistema pode ser inicialmente definido como uma entidade 
unitária, de natureza complexa e organizada, constituída por um 
conjunto não-vazio de elementos ativos. Eles mantêm relações, com 
características de invariança no tempo, capazes de lhe garantir sua 
própria identidade. Nesse sentido, um sistema consiste de um 
conjunto de elementos configuradores de uma estrutura, a qual 
possui uma funcionalidade.  

O conjunto não-vazio de elementos, subjacente a um sistema, 
é denominado universo do sistema. Entretanto, não se deve confundir 
um sistema com o seu universo. 

Os elementos do sistema são considerados como sendo as 
partes, os componentes, os atores ou os agentes capazes de 
realizarem atividades. Os elementos possuem características, 
propriedades, atributos, predicados e qualidades. Podem ser 
expressos por parâmetros variáveis ou constantes.  

O sistema também:  

i) desenvolve atividades (funções, processos, ações, etc.),  

ii) assume estados, e  
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iii) possui características (propriedades, etc.) próprias. 

Subconjuntos do universo do sistema podem, por sua vez, 
constituir subsistemas do sistema geral. Tais subconjuntos, sob o 
ponto de vista de algumas relações características do sistema, 
constituem subestruturas da estrutura subjacente ao sistema.  

Tais subestruturas possuem funcionalidade. Ela é parte 
integrante da funcionalidade do sistema geral. 

Devido às relações estabelecidas entre os elementos, as 
características do sistema não são obrigatoriamente iguais à soma 
das características dos seus elementos ou dos seus subsistemas. É 
sintetizada na expressão “o Todo é mais ou menos distinto da soma 
das Partes”. Esse fato define a propriedade de sinergia (positiva ou 
negativa, respectivamente) do sistema. 

Um sistema é denominado ordenado quando pelo menos uma 
das relações caracterizadores de sua estrutura é uma relação de 
ordem, isto é, quando existe pelo menos uma ‘ordem’ no sistema. 
Nesse sentido, um sistema pode ser considerado ordenado sob 
diferentes enfoques, ou seja, ele pode ter distintas relações de 
ordem: se uma dessas relações de ordem for total então, sob essa 
perspectiva, ele pode ser considerado totalmente ordenado.  

Sistemas hierarquizados são sistemas ordenados, isto é, as 
hierarquias são relações de ordem. Quando o sistema é totalmente 
hierarquizado, esta hierarquia constitui uma relação de ordem total 
no sistema. 

Neste ponto, D'Ottaviano e Bresciani fazem distinção entre 
ordem e organização:  

i) a organização é uma característica essencial de cada sistema,  

ii) a ordem é uma característica particular de certas organizações 
e, portanto, de certos sistemas.  

Nesse sentido, podem existir organizações não ordenadas, e 
também organ izações ordenadas , mas não tota lmente 
hierarquizadas.  
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Em consequência, podem existir sistemas organizados, cujas 
estruturas subjacentes não possuem, entre as relações constituintes, 
qualquer relação de ordem. 

A complexidade pode ser caracterizada a partir do conceito de 
relação. Sistemas complexos apresentam necessariamente relações 
circulares, apesar de seus elementos não serem obrigatoriamente 
numerosos.  

Os sistemas constituídos de muitos elementos, mesmo com 
relações arborescentes, podem ser considerados apenas complicados. 
Não são, obrigatoriamente, complexos.  

A complexidade depende da:  

1. quantidade de elementos,  

2. variedade de elementos,  

3. quantidade de relações e  

4. variedade de relações. 

O sistema pode ser considerado como um objeto a ser 
observado, estudado, abstraído, conceituado, concebido, analisado, 
simulado, modelado ou representado por um sujeito. Ele pode não 
ser interno a esse sistema.  

O sujeito, mesmo não sendo interno ao sistema, estabelece 
uma relação com o objeto de estudo, através de atividades de 
reflexão, especulação, observação e experimentação.  

Essas atividades buscam encontrar qualidades de organização 
no objeto. Caracterizam a sua existência, estrutura, funcionalidade e 
possível evolução.  

A presença de um sujeito implica inevitavelmente na presença 
de um ponto de vista subjetivo, não mais apenas objetivo, do 
sistema.  

Quando o sujeito é um elemento interno ao sistema, ele se 
constitui em um participante. Exerce influência sobre os demais 
elementos do sistema e é influenciado por eles.  
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O universo de fenômenos observados (ou representados) se 
define na relação entre sujeito e objeto, no domínio da forma, do 
espaço e do tempo. 

  
Sistema e Meio-Ambiente: Mudança e Equilíbrio 

D'Ottaviano e Bresciani afirmam: todo sistema tem uma 
fronteira. Ela pode ser identificada pelo sujeito, quando da sua 
observação. Essa fronteira permite reconhecer os elementos 
componentes e os não componentes do sistema.  

O meio ambiente é tudo aquilo convencionado como “fora do 
sistema”. O universo do meio ambiente é o complemento do universo 
do sistema, em relação a uma determinada totalidade de elementos.  

Em geral, um sistema não é completamente isolado do seu 
meio ambiente ou fechado ao meio ambiente. Tudo (matéria, energia 
ou informação) a entrar ou sair do sistema vem dele, passa por ou 
sai para o meio ambiente, sendo a fronteira o lugar onde se dá essa 
passagem de importação e de exportação. 

• Pode-se admitir a existência de sistemas sem interagirem de 
qualquer modo com o meio ambiente; nesse caso, esses 
sistemas são caracterizados como fechados e isolados. 

• Pode-se admitir também a existência de sistemas com 
elementos particular e totalmente sensíveis às contingências 
ambientais; nesse caso, esses sistemas são caracterizados 
como abertos. 

Em decorrência da existência da fronteira, pode-se identificar 
os elementos internos e externos ao sistema. Esses elementos podem 
manter relações entre si e exercer influências mútuas.  

Os elementos internos ao sistema são também os elementos do 
universo do sistema. Mantêm pelo menos uma determinada relação 
apenas com elementos do universo do sistema, ou seja, não mantêm 
essa relação com qualquer elemento do universo do meio ambiente.  

Os elementos externos ao sistema são os elementos do 
universo do meio ambiente. Mantêm pelo menos uma determinada 
relação apenas com elementos do universo do meio ambiente, ou 
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seja, não mantêm essa relação com qualquer elemento do universo 
do sistema. 

Assim, pode-se distinguir uma categoria especial de elementos, 
denominados elementos de fronteira. Têm por incumbência 
estabelecer as relações do sistema com o meio ambiente e do meio 
ambiente com o sistema, sendo os responsáveis pelas entradas e 
saídas do sistema.  

Os elementos de importação e de exportação são exatamente 
os elementos de fronteira do sistema. Os elementos de fronteira não 
são quer internos, quer externos ao sistema.  

Em alguns casos, os elementos de fronteira podem pertencer 
ao universo do sistema e, em outros, ao universo do meio ambiente. 
Porém, em qualquer desses casos, o elemento é de fronteira 
justamente porque mantém relações com elementos internos e 
externos ao sistema. 

Além disso, pode acontecer de todos os elementos da fronteira 
de um sistema serem externos ao sistema. Neste caso, é totalmente 
aberto.  

Pode acontecer também todos os elementos da fronteira do 
sistema pertencerem ao universo do sistema. Neste caso, é um 
conjunto fechado.  

Porém, como ser elemento de fronteira significa manter 
necessariamente relações com elementos internos e externos, em 
nenhum desses casos, mesmo nos casos extremos, o sistema se 
caracteriza como sendo fechado e isolado do meio ambiente (ou 
fechado ao meio ambiente). Os elementos internos e externos atuam, 
inter-relacionando-se ou interagindo. 

As noções de elemento interno, externo e de fronteira de um 
sistema, além da noção de complemento, todas correspondem a 
conceitos lógico-matemáticos gerais. 

Um sistema pode encontrar-se em um:  

i) estado de equilíbrio e apresentar a característica de 
estabilidade, ou  
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ii) estado de desequilíbrio e apresentar a característica de 
instabilidade.  

Mas, em ambas situações, em alguns casos, pode-se 
caracterizar:  

i) um potencial de instabilidade, quando o sistema se encontra 
em um estado estável, ou  

ii) um potencial de estabilidade, quando o sistema se encontra em 
um estado instável.  

• Um estado de equilíbrio é aquele onde o sistema não se 
transforma e mantém as suas características organizacionais. 

• Um estado de desequilíbrio é aquele onde o sistema se 
transforma, com mudanças das suas características 
organizacionais. 

As mudanças organizacionais fazem parte, ou são 
consequência, de processos do sistema. Podem ser considerados 
como sendo emergências a ocorrerem no (ou decorrerem do) 
sistema, com exceção da sobrevivência. Esta é uma condição prévia 
da existência do sistema.  

As mudanças de estado podem ser identificadas, em um 
sistema, pelas mudanças dos comportamentos dos elementos de 
entrada e de saída do sistema, representados por variáveis de 
estado. Cada novo estado pode ser considerado como uma novidade 
no sistema. 

As mudanças do sistema podem decorrer de atividades 
predeterminadas e realizadas por elementos internos, externos ou de 
fronteira e, nesse caso, são previsíveis. Mas as mudanças também 
podem decorrer de atividades não predeterminadas e realizadas, de 
forma espontânea e autônoma, por elementos internos, externos ou 
de fronteira e, nesse outro caso, são imprevisíveis.  

Além disso, as mudanças organizacionais podem ocorrer de 
modo contínuo ou descontínuo, e também de modo incremental ou 
radical.  
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A mudança radical pode se dar por uma ruptura total com a 
organização anterior. Em um caso-limite, a partir de um momento 
considerado crítico ou de crise sistêmica, o evento de mudança 
radical pode se constituir em uma catástrofe sistêmica. 

Duas características dos sistemas estão associadas à 
manutenção ou à mudança de estados. Podem ser mencionadas: 

a)  característica da regulagem se manifesta pela manutenção do 
estado de equilíbrio e da existência do sistema; 

b)  característica de adaptação se expressa pela mudança de um 
estado em um novo estado de equilíbrio. 

Os mecanismos de regulagem ou de adaptação fazem parte dos 
processos capazes de levar o sistema a atingir a condição de 
equilíbrio e de desequilíbrio, com manutenção de estado ou com 
mudança de estado. A regulagem e a adaptação se dão através de 
atividades exercidas por elementos externos, internos ou de fronteira 
do sistema.  

No caso particular de uma atividade autônoma de elementos 
internos, com eventual participação de elementos de fronteira, 
afirma-se os mecanismos de controle, mantenedores da existência do 
sistema, são de autorregulação ou de auto-adaptação. 

A auto-organização se caracteriza como um fenômeno de 
transformação ou de criação de uma organização. Decorre, 
fundamentalmente, da interação das atividades predeterminadas, se 
as houver, com essa atividade autônoma e espontânea de elementos 
internos e, eventualmente, de fronteira do sistema, através de 
processos recorrentes.  

A atividade espontânea decorre da existência de grau mínimo 
de autonomia dos elementos atuantes. Por sua vez, os processos 
recorrentes precisam estar presentes, para os elementos autônomos, 
em suas atividades, se integrem em uma organização com auto 
referência. 
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Conceitos Fundamentais de Sistemas Dinâmicos 

D'Ottaviano e Bresciani afirmam: sistema linear é aquele no 
qual as mudanças sucessivas de estado são caracterizadas por uma 
constante de proporcionalidade. Pode-se afirmar, de modo menos 
rigoroso, as variáveis dos estados subsequentes assumirem valores 
proporcionais aos valores atribuídos ao estado inicial, relativamente a 
uma variável característica da evolução dos estados.  

O sistema linear é aquele no qual os efeitos dos processos são 
proporcionais às suas causas, ou ainda, no qual o efeito total dos 
processos é igual à soma dos efeitos de cada processo individual. 
Quando se representa um sistema linear com uma equação 
matemática, verifica-se uma determinada solução da equação, 
adicionada a uma outra solução (ou a outras soluções), produzir uma 
terceira solução da equação. 

No sistema não-linear essa proporcionalidade pode não ocorrer 
obrigatoriamente. No caso dos sistemas com evolução hipersensível 
às condições iniciais, uma pequena mudança no valor de uma das 
variáveis no estado inicial pode causar uma grande mudança nos 
estados subsequentes do sistema. 

Um sistema dinâmico é aquele no qual pelo menos uma de suas 
variáveis de estado depende do tempo. Um sistema dinâmico não-
linear é aquele no qual essa dependência do tempo é não-linear.  

Essas variáveis representativas do sistema, sendo quantidades 
dependentes do tempo, são particularmente denominadas dimensões 
do sistema. 

O sistema determinístico é aquele no qual os estados se 
desenvolvem a partir dos estados anteriores, de acordo com uma 
determinada lei preestabelecida. Conhecendo-se um estado do 
sistema em qualquer estágio (ou instante) anterior, podendo ser 
particularmente o inicial, é possível determinar o estado do sistema 
em um estágio (ou instante) posterior, podendo ser particularmente o 
final. 

O sistema dinâmico pode ser determinístico. Mas um sistema 
determinístico pode também comportar uma pequena influência de 
fatores probabilísticos (fatores do acaso, aleatórios, estocásticos ou 
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randômicos), sem o seu comportamento, quanto à evolução dos seus 
estados, ser essencialmente afetado, mesmo quando esses fatores 
são retirados. 

Contudo, um sistema pode ter um comportamento a 
caracterizar tanto o determinismo como o probabilismo. A partir de 
um dado estado inicial, não identificado de um modo exato, mas 
segundo uma distribuição de lei probabilística, pode-se deduzir, de 
acordo com uma lei determinista, um estado posterior, segundo essa 
lei probabilística. 

Sob o enfoque da Teoria de Sistemas Dinâmicos, um sistema é 
considerado aberto, quando influencia e é influenciado pelo seu meio 
ambiente, trocando energia e massa com esse meio ambiente. A 
troca isolada de informação não está sendo considerada, a não ser 
aquela informação contida na massa e na energia.  

Nesse sentido, de acordo com o conceito de sistema aberto, 
introduzido anteriormente por D'Ottaviano e Bresciani, os sistemas 
dinâmicos abertos são casos particulares de sistemas abertos sob o 
enfoque sistêmico. 

Um sistêmico dinâmico é conservativo quando não perde 
energia para o meio ambiente ou não ganha energia do meio 
ambiente. Caso o comportamento do sistema leve à perda de energia 
para o meio ambiente, o sistema é considerado degenerativo ou 
dissipativo. Caso o comportamento comporte ganho de energia do 
meio ambiente, o sistema é considerado regenerativo. 

O sistema dinâmico caótico é visto comumente como sendo um 
sistema com um comportamento aleatório, mas efetivamente tem um 
comportamento dominantemente conduz ido por regras 
determinísticas, mesmo quando ocorre aleatoriedade. Esse 
comportamento caracteriza o denominado de determinismo caótico.  

Desse modo, o caos determinístico se refere a sistemas com 
processos de natureza determinística, mas, muitas vezes, com um 
comportamento não possível de prever ou predizer. 

O caos determinista se diferencia do denominado caos 
entrópico, pois:  
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• o primeiro apresenta, periodicamente, o aparecimento e o 
desaparecimento de comportamentos com padrões organizados 
– com possibilidade de previsibilidade de comportamento ao 
longo do tempo – e  

• o segundo evolui de modo a provocar a descaracterização da 
organização do sistema.  

Neste texto de D'Ottaviano e Bresciani são tratados somente os 
conceitos referentes ao caos determinista. As múltiplas interações 
entre as forças ou fatores de influência (representadas por 
parâmetros constantes e variáveis) de estabilidade e de instabilidade, 
atuantes no sistema e desenvolvedores de processos múltiplos e 
inter-relacionados, podem promover tanto a organização como a 
desorganização no sistema.  

As forças dinâmicas de estabilidade atuam no sentido de criar 
as condições de equilíbrio e de organização do sistema. Mas a essas 
forças opõem-se as forças dinâmicas de instabilidade. Podem criar 
condições de desequilíbrio e de desorganização do sistema.  

Assim sendo, a convergência e a divergência (ou a cooperação 
e a competição) entre as forças de estabilidade e instabilidade criam 
as condições básicas para o aparecimento do comportamento caótico 
do sistema. 

A observação do comportamento caótico dos sistemas 
dinâmicos permite a compreensão de processos possíveis de ser 
considerados, simultaneamente ou não, em parte, organizados, 
esperados e determinísticos e, em parte, desorganizados, 
inesperados e aleatórios. 

  
Sistemas Dinâmicos Caóticos e Processos de Auto-Organização 

Como a organização é identificada pelo conjunto das 
características estruturais e funcionais de um sistema, ela representa 
as relações entre os elementos e as atividades ou comportamentos 
do sistema. D'Ottaviano e Bresciani observam essa conceituação de 
organização levar em conta o sistema possuir uma dinâmica 
estrutural e funcional (ou seja, organizacional) subjacente.  
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Eles notam também a estrutura e o funcionamento do sistema 
possuem padrões de formação (ou configuração) e de evolução 
definidos. Eles conferem identidade ao sistema. 

O processo de auto-organização não possui esses padrões de 
formação e de evolução de modo predeterminado, pois há a 
possibilidade de mudança de estado com emergência de novo estado. 
Isso caracteriza a criação e a evolução, através do mecanismo de 
adaptação estrutural e funcional.  

Em alguns sistemas, a evolução para uma forma organizada 
ocorre na ausência de interação com elementos externos. 

Cabe relembrar, como foi descrito no início do texto Auto-
Organização e Criação de coautoria de D'Ottaviano e Bresciani, as 
múltiplas interações entre as forças ou fatores de influência de 
estabilidade e as forças de instabilidade, atuantes no sistema 
dinâmico, podem promover tanto a organização como a 
desorganização no sistema.  

Então, a convergência e a divergência, ou mais explicitamente 
a cooperação e a competição, entre as forças de estabilidade e de 
instabilidade podem criar as condições para se ter um sistema 
dinâmico caótico. Esse sistema comporta processos possíveis de ser 
considerados, em parte, de organização e, em parte, de 
desorganização. 

Uma condição fundamental do sistema dinâmico caótico é a sua 
sensibilidade às condições iniciais. Um dado conjunto de condições 
iniciais pode permitir se poder prever, com um certo grau de precisão, 
a evolução dos estados, porém sem a exatidão das soluções 
analíticas.  

De fato, um certo conjunto de condições iniciais leva a um 
conjunto de soluções do sistema. Caracteriza o identificado como 
atrator do sistema. 

Atrator diz-se de ou ponto, curva ou superfície do espaço de 
fase, para onde todas as trajetórias são conduzidas. Atrator estranho, 
em geometria, é aquele sobre o qual trajetórias vizinhas divergem 
uma da outra – e tem dimensão fractal. 
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A transição de um comportamento organizado para um 
comportamento caótico, com perda de estabilidade estrutural, é 
decorrente da evolução temporal hipersensível às condições iniciais, 
com cenários de transição de um regime estável para um regime 
instável. Os parâmetros de organização do sistema podem influenciar 
nas transições de fase, nas quais as alterações estabelecidas podem 
dar origem a padrões novos ou distintos de organização. 

Em qualquer sistema, quando os seus estados se deslocam 
para caracterizar uma região permanente no espaço de estados, os 
estados estão sendo atraídos para essa região, denominada atrator.  

Portanto, o atrator do sistema pode ser considerado como 
sendo a formação de uma região restrita (no espaço de estados), a 
partir de uma região mais ampla (no espaço de estados), por meio de 
uma ação e um controle exercidos dominantemente pelo próprio 
sistema, com ou sem influência de elementos externos ou de 
fronteira.  

Um sistema complexo pode ter muitos atratores. Podem mudar 
(ou sofrer mutação) em função de determinados parâmetros de 
controle funcionais e estruturais do sistema. 

Nesse sentido, D'Ottaviano e Bresciani acrescentam os sistemas 
dinâmicos caóticos poderem comportar processos de auto-
organização. Em muitos casos, o estudo da dinâmica da constituição 
e da mudança dos atratores se confunde com o estudo dos processos 
com auto-organização. 

Mas D'Ottaviano e Bresciani fazem ainda mais algumas 
considerações complementares. 

Apesar dos sistemas dinâmicos caóticos poderem ser expressos 
por sistemas de equações matemáticas e, nesse sentido, serem 
expressos por equações determinísticas, os fenômenos representados 
por essas equações podem não ser determinados e previsíveis. Sob 
esse ponto de vista pode-se considerar os sistemas dinâmicos 
caóticos conter processos capazes de comportarem as emergências 
com auto-organização como os processos de criação.  

Além disso, o aperfeiçoamento na exatidão e na precisão dos 
métodos de avaliação da variabilidade dos parâmetros, ao 
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expressarem os fenômenos, poderá levar a esses fenômenos 
passarem a ser representados não mais por sistemas dinâmicos 
caóticos. Eventualmente, passam a ser representados por outros 
sistemas de equações matemáticas determinísticas ou probabilísticas. 

A criação pode ser resultado:  

• tanto de transformações, capazes de levar a mudanças, 
conduzidas por atividades espontâneas e autônomas, 

• quanto de transformações, conduzidas por atividades 
constitutivas e predeterminadas de elementos do sistema, e 
eventualmente de fronteira,  

• bem como de interação desses dois tipos de transformações.  

Também a criação pode ser tanto um produto novo, como um 
resultado de um processo de transformação organizacional, esse 
caracterizado pela formação de estruturas novas ou de 
funcionamentos novos. Em ambos os casos, fica evidente a criação 
ser uma emergência do sistema. 

A criação decorre da influência de diferentes fatores, 
particularmente aqueles relacionados aos graus de autonomia e à 
natureza constitutiva dos elementos do sistema, eventualmente de 
fronteira. Por exemplo, elasticidade e plasticidade e, em alguns casos, 
também capacidade de imaginação e de concepção.  

Mas é importante também considerar a influência dos fatores 
relacionados à existência de:  

1. uma organização no sistema propícia às transformações, ou  

2. um meio ambiente motivador (incentivador, catalisador e 
perturbador) do processo de criação. 

D'Ottaviano e Bresciani, baseados na Teoria dos Sistemas 
Dinâmicos Caóticos, citam um estudo sobre organizações sociais.  

O modelo apresentado para as organizações sociais pode ser 
adaptado para o estudo do comportamento do indivíduo com 
atividade de criação. Parte-se do princípio de grande parte dos 
mecanismos pelos quais se constitui a organização social – uma 
organização (reorganização, auto-organização) de relações de 
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indivíduos –, são basicamente os mesmos nos quais se processa a 
ideia criativa no indivíduo.  

É uma organização (reorganização ou auto-organização) de 
relações de conhecimentos na mente desse indivíduo, em constante 
interação com o meio ambiente sociocultural. 

Como nos sistemas dinâmicos caóticos, no processo de criação 
também estão presentes forças de influências oponentes e acopladas 
entre si:  

1. forças atuando em direção à estruturação e à estabilidade, 
associadas às atividades tradicionais de “administrar” a 
atividade de criação (forças de cooperação); e  

2. forças atuando em direção à desestruturação e à instabilidade, 
associadas a essa mesma atividade (forças de competição). 

Quando se trata de comparação de sistemas físicos com 
sistemas vivos, particularmente aqueles referentes às mentes 
humanas, o obtido é uma descrição qualitativa ou limitadamente 
quantitativa do comportamento estudado. 
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Capítulo 2. Sistemas Complexos 

Modelagem de Sistemas Complexos para Políticas Públicas 

O livro Modelagem de Sistemas Complexos para Políticas 
Públicas, cujos editores são Bernardo Alves Furtado, Patrícia A. M. 
Sakowski, Marina H. Tóvolli (Brasília: IPEA, 2015), tem seu primeiro 
capítulo de apresentação, Abordagens de Sistemas Complexos para 
Políticas Públicas, com a mesma coautoria: Bernardo Alves Furtado, 
Patrícia Alessandra Morita Sakowski e Marina Haddad Tóvolli. 

Sistemas Complexos podem ser definidos de forma ampla e 
abraçar conceitos de diferentes campos da ciência, da Física à 
Biologia, à Computação e às Ciências Sociais. 

O conceito central de Sistemas Complexos pressupõe sistemas 
dinâmicos, não lineares. Contêm grande número de interações entre 
as partes. Esses sistemas se modificam, de modo a aprenderem, 
evoluírem e adaptarem-se e geram comportamentos emergentes e 
não determinísticos.  

Políticas Públicas são aplicadas em uma vasta gama de 
questões. Envolvem o público, a ampla comunidade de cidadãos e 
comunidades, empresas e instituições.  

Políticas públicas também abarcam uma série de questões 
setoriais. São entrelaçadas, assíncronas e espacialmente sobrepostas.  

Esse entendimento cruzado de Sistemas Complexos e de 
Políticas Públicas sugere a maioria dos objetos de Políticas Públicas – 
sejam eles de natureza econômica ou urbana, sejam de 
consequências ambientais ou políticas – podem ser vistos como 
Sistemas Complexos.  

Assim, se objetos de Políticas Públicas podem ser vistos como 
Sistemas Complexos, a compreensão desses objetos pode se 
beneficiar do uso de metodologias associadas a Sistemas Complexos.  

São exemplos dessas metodologias:  

1. análise de redes,  
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2. modelagem baseada em agentes,  

3. simulação numérica,  

4. Teoria dos Jogos,  

5. formação de padrões e  

6. outras abordagens no âmbito de sistemas complexos.  

Essas metodologias são aplicadas a diferentes aspectos da 
Ciência, mas com menos frequência para análise de políticas públicas. 
A hipótese dos coautores é o uso desses conceitos e metodologias em 
conjunto pode contribuir para melhorar a forma como as políticas de 
objetos complexos são planejadas, executadas, previstas e avaliadas 
de um ponto de vista da sociedade como um todo. 

Em suma, o objetivo deste capítulo é:  

1. definir sistemas complexos e seus atributos mais proeminentes;  

2. listar as metodologias mais comuns associadas com Sistemas 
Complexos;  

3. apresentar gama variada de aplicações de modelagem de 
Sistemas Complexos para as Políticas Públicas;  

4. e discutir, brevemente, as vantagens da aplicação destas 
abordagens a um contexto de Políticas Públicas. 

As definições de Sistemas Complexos são geralmente feitas em 
um dado contexto específico; entretanto, usualmente incorpora o 
seguinte conjunto de elementos. 

Em primeiro lugar, está a ideia forte de interação entre as 
partes, considerando as escalas e dando relevância espacial e 
temporal. Essas interações, por sua vez, levam a um sistema não 
redutível a suas partes. Um sistema não pode ser descrito apenas 
pelos atributos de suas partes componentes.  

Citando o clássico artigo de Anderson “mais é diferente” (1972, 
p. 395): “Neste caso, podemos ver como o todo se torna não só 
mais, mas também muito diferente da soma de suas partes”. 
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Em segundo lugar, a interação entre as partes pode levar à 
auto-organização do sistema, sem a necessidade de controle central. 
As interações locais podem gerar comportamentos emergentes de 
baixo para cima.  

Esse conceito poderoso pode ser ilustrado para o leitor iniciante 
com o exemplo de voo de pássaros em formação. Nenhum pássaro 
específico controla a direção e posição de todas as aves em voo.  

Cada pássaro só observa aqueles mais próximos e sincroniza 
seu voo com seus vizinhos imediatos. Como resultado, a partir das 
aves individuais (de baixo para cima), o voo coordenado emerge. 

Um terceiro atributo a ressaltar é os sistemas complexos 
poderem experimentar feedback. Em sistemas complexos, as 
interações têm efeitos no tempo: ações, em um determinado 
momento, refletem-se sobre as possibilidades e limitações nos 
momentos seguintes. Por isso, os Sistemas Complexos são 
caracterizados como sistemas capazes de aprenderem, se adaptarem 
e evoluírem. 

Modelagem (de sistemas) e simulações podem ser usadas para 
investigar políticas públicas. Isto é especialmente relevante em áreas 
de Políticas Públicas, nas quais experimentos geralmente não são 
simples, baratos ou mesmo viáveis. 

“Simular significa modelar a ação e a interação entre os 
cidadãos, as empresas, as instituições e o ambiente, condicionados 
pela legislação e regulamentação, o orçamento, a política e os limites 
espaciais. Então, trabalhar com Sistemas Complexos, aplicados a 
Pol ít ica Pública, signif ica criar ambientes experimentais 
computacionais onde a essência dos sistemas está presente e de 
onde se podem retirar elementos de melhoria das políticas públicas 
de uma forma relativamente simples e barata, além de aumentar a 
compreensão dos efeitos (espacial e temporal) das políticas” (Furtado 
e Sakowski, 2014, p. 7). 

Assim, o argumento defendido é os Métodos de Sistemas 
Complexos terem o potencial para informar Políticas Públicas e ajudar 
a compreender seus efeitos, sua efetividade e seus custos diretos e 
indiretos. 
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Métodos de Sistemas Complexos 

Os métodos e as metodologias utilizadas na abordagem de 
sistemas complexos vêm de disciplinas já existentes e não são novas 
per se. No entanto, essas metodologias refletem os princípios e 
conceitos discutidos anteriormente por Bernardo Alves Furtado, 
Patrícia Alessandra Morita Sakowski e Marina Haddad Tóvolli no 
capítulo Abordagens de Sistemas Complexos para Políticas Públicas, 
do livro com a mesma coautoria: Modelagem de Sistemas Complexos 
para Políticas Públicas. 

A primeira questão a salientar é considerar de forma estrutural 
a não linearidade dos sistemas. De outra forma, Sistemas Não 
Lineares são aqueles onde as saídas não são proporcionais às 
entradas.  

Não linearidade refere-se ainda à interação entre elementos 
geradores de comportamentos emergentes. Além disso, o resultado 
do sistema pode não ser totalmente dedutível de forma analítica ex-
ante. 

Abordagens de não linearidade têm sido usadas em aplicações 
da Física (laser, supercondutores, dinâmica de fluidos), Engenharia, 
Biologia (ritmos biológicos, surtos de insetos, estudos genéticos), 
Química e Criptografia (Strogatz, 2014). 

A análise de redes – campo metodológico relativamente recente 
– estuda as interações (arestas) entre partes (nós).  

Quão forte, por quanto tempo e quão relevante são as ligações 
entre as pessoas ou instituições? Como é a conectividade de uma 
determinada rede, de que modo mudanças em um nó específico 
afetam as outras conexões de forma significativa? Essas são algumas 
das perguntas a que a análise de redes pode ajudar a responder. 

Estritamente ligada à análise de redes está a Teoria da 
Informação ou, de modo mais amplo, Teoria da Comunicação. A 
Teoria da Informação foi proposta antes da análise de redes e está 
relacionada com a definição de informação propriamente dita.  
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Estabelece a quantificação e definição dos elementos envolvidos 
em qualquer troca de informação, seu armazenamento e 
características de compressão.  

A partir da Teoria da Informação (e Teoria da Probabilidade) – 
tais como em análises de agrupamento de análise de árvores 
hierárquicas – os indicadores como entropia e informação mútua são 
definidos. Essas medidas quantitativas são aplicadas a diferentes 
áreas da Ciência de Telecomunicações, da Biologia à Teoria da 
Probabilidade, à Física Estatística, Ciência da Computação e Medicina.  

Um aspecto central da Teoria da Informação e suas medidas 
associadas é a quantificação de incerteza. Dada a informação 
passada, quão incerto é o próximo bit? Novamente, isso está 
relacionado com a noção de uma medida para a complexidade e 
também para a definição de entropia. 

Duas outras metodologias usualmente utilizadas em sistemas 
complexos são Autômatos Celulares (CAs, do inglês cellular 
automata) e Modelos Baseados Em Agentes (ABMs, do inglês agent-
based models). São metodologias semelhantes no sentido de ambas 
se utilizarem de agentes – com desenho amplo e livre –seguidores de 
regras. 

O uso de ABMs e CAs possibilita:  

1. simular interações no sistema e  

2. observar as propriedades que emergem dessas interações.  

A diferença entre CAs e ABMs é, enquanto para CAs os agentes 
são fixos no espaço, para ABMs estes agentes podem ser móveis.  

Os CAs são mais relevantes para o estudo de análise espacial 
onde as interações locais, fisicamente limitadas, são relevantes para 
o problema em questão.  

Os ABMs, por sua vez, podem ser modelados para serem fixos 
ou móveis e podem estar em estrutura de tal modo que o espaço é 
completamente irrelevante. Os ABMs podem até mesmo ser pensados 
como ligações em redes, assemelhando-se, assim, à análise de redes. 
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Por fim, vale ressaltar os esforços decorrentes da Ciência da 
Computação e da disponibilidade contemporânea de dados 
espacialmente precisos e individualmente detalhados. Essa 
abundância de dados facilita o uso de metodologias que são 
conjuntos de técnicas que contribuem na simulação de Sistemas 
Complexos. 

Portanto, permitem outras perspectivas, como:  

1. a mineração de dados (data mining),  

2. o aprendizado de máquinas e  

3. a inteligência artificial. 

A maioria das metodologias são implementadas utilizando 
métodos computacionais. De fato, a disponibilidade de poder de 
processamento, juntamente com bancos de dados detalhados, 
permitiu a expansão de estudos e aplicações em Sistemas Complexos 
nas últimas décadas. Contemporaneamente, há inúmeros programas 
de computador específicos para rodar modelos de simulação. 

Os modelos também podem ser simulados em linguagem típica 
de programação, tais como C++ e Java, ou podem ser utilizados 
programas estatísticos e de modelagem tradicionais, tais como 
Matlab ou Mathematica. Python é uma linguagem de alto nível, 
flexível, e tem sido usada bastante para simulação e modelagem – 
por exemplo, usando a biblioteca Simpy – ou associada a softwares 
espaciais, tal como o QGIS. Especificamente para análise de redes, a 
biblioteca de Python NetworkX é considerada bem adequada. 

Um programa de computador já existente há algum tempo é o 
NetLogo. Construído em Java, contém conjunto de comandos de fácil 
utilização, o que leva rapidamente o programador iniciante à 
capacidade de modelador operacional.  

O NetLogo permite a modelagem de CAs, bem como ABMs. 
Mais recentemente, o programa incorporou recursos de links em 
formato de rede. Seus resultados são facilmente intercambiáveis com 
outras linguagens e programas de análise, tais como Python, R ou o 
QGIS. 
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Os Sistemas Sociais podem ser descritos como uma coleção de 
agentes heterogêneos (indivíduos, bancos, países etc.), cujo estado 
de um agente (opinião, a liquidez, a riqueza etc.) influencia e é 
influenciado pelo estado dos outros e cujas interações juntas dão 
origem às propriedades globais do sistema. Essas propriedades vão 
além da soma de comportamentos individuais. Esses aspectos 
caracterizam sistemas sociais como complexos.  

São de particular interesse para a análise de políticas públicas a 
compreensão de:  

1. como esses sistemas respondem às influências externas,  

2. como evoluem, e  

3. quais características emergem a partir de quais configurações.  

Por exemplo, como um sistema social responde a mudanças na 
política? Simular os efeitos de mudanças de política pode ser 
particularmente útil para medidas de políticas de governo. 

Um Sistema Econômico é composto por atores heterogêneos, 
com características, expectativas e regras de comportamento 
diferentes. Esses atores interagem uns com os outros e com o meio 
ambiente. Além disso, os atores estão em constante processo de 
aprendizagem, gerando sistemas econômicos transformados no 
tempo. 

A visão econômica tradicional ou neoclássica se baseia nos 
pressupostos de equilíbrio de mercado, previsão perfeita e 
comportamento de equilíbrio, assim, não incorpora os elementos 
acima mencionados. Produz análises, por vezes, muito abstratas e 
tornam difícil a compreensão do sistema como um todo, em especial 
nos seus momentos de crise.  

Nesse contexto, os modelos alternativos incorporam tais 
elementos. Podem trazer ganhos para a análise e aumentar a 
compreensão de processos econômicos.  

A heterogeneidade dos agentes e as características de 
configurações institucionais orientadoras das interações econômicas 
não devem ser ignoradas. Muitas metodologias são utilizadas na 
análise econômica a fim de capturar tais elementos.  
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Uma das metodologias mais utilizadas em modelagem 
econômica tem sido a abordagem de simulação baseada em agentes. 
Este método é a base do modelo Eurace@unibi, um modelo 
macroeconômico baseado em agentes, fechado. 

Ele tem sido usado como estrutura unificada para análise de 
políticas em diferentes áreas de política econômica. São tais como 
política fiscal, mercado de trabalho e questões relacionadas à 
desigualdade de renda.  

Além disso, não só os Modelos de Economia Computacional 
baseados em Agentes, mas também a Análise de Redes e as 
Abordagens Analíticas com Modelos baseados em Agentes são úteis 
para fornecer imagem mais clara da dinâmica dos sistemas 
econômicos. 

Sistemas Complexos e Políticas Públicas 

Este post resume as principais conclusões de Bernardo Alves 
Furtado, Patrícia Alessandra Morita Sakowski e Marina Haddad Tóvolli 
no capítulo Abordagens de Sistemas Complexos para Políticas 
Públicas, do livro com a mesma coautoria: Modelagem de Sistemas 
Complexos para Políticas Públicas (ver posts anteriores) sobre o uso 
dos conceitos, métodos e metodologias da abordagem de 
complexidade para análise e aplicações de políticas públicas. 

Em primeiro lugar, a especificação de conceitos pode impedir 
visões simplistas se imporem sobre os objetos de políticas públicas. A 
abordagem complexa sugere, quando se pensar em políticas públicas, 
dever-se considerar os seguintes aspectos. 

1) Os agentes são heterogêneos. 

Assumir um agente representativo tal como um consumidor ou 
empresa média pode ser altamente impreciso e produzir efeitos e 
resultados equivocados de políticas públicas. Esse é o caso 
especialmente de países como o Brasil, onde as desigualdades de 
diferentes tipos são predominantes e marcantes. Como Claudio 
Tessone resume: “a heterogeneidade [dos agentes] pode afetar 
significantemente as propriedades observadas do sistema, e ser a 
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origem de fenômenos a priori inesperados em sistemas 
socioeconômicos”. 

2) As coisas estão interconectadas. 

Isso é outra forma de dizer:  

1. “o todo é distinto da soma das partes”;  

2. o comportamento complexo não trivial emerge da interação 
entre os agentes; ou  

3. os sistemas são não lineares.  

Em matéria de políticas públicas, esses conceitos implicam em 
análises do tipo linear tradicional poderem ser inadequadas ou 
insuficientes. 

A abordagem complexa indica ainda as conexões entre os 
agentes, setores e escalas não deverem ser negligenciadas. Isto 
sugere uma visão interdisciplinar e sistêmica de objetos de política. 

A análise de políticas, quando estudada do ponto de vista de 
múltiplos setores, garante externalidades, interesses e perspectivas 
serem devidamente ponderadas entre si. A multiplicidade de escalas 
permite a conexão entre a microanálise – ao nível dos indivíduos, 
empresas ou o agregado familiar – até a análise macro de 
comunidades e partidos, de grandes setores da economia, bairros, 
cidades e metrópoles. 

A multiplicidade de escalas é central porque o surgimento de 
padrões, ou, de outra forma, a eficácia das políticas públicas, tende a 
ser específico de uma escala e não automaticamente válido em 
outras escalas. Há interação contínua e idiossincrasias nas interações 
entre escalas.  

Isso é especialmente verdadeiro quando se consideram objetos 
de políticas públicas, por exemplo, entre os diferentes níveis 
federativos. A política macroeconômica, por meio da definição de taxa 
de juros, gera resultados que variam por regiões, setores e tamanho 
de empresas.  

A mudança da taxa vai impactar fornecedores e compradores 
de forma diferente. Além disso, ações de múltiplos agentes com 
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interesses múltiplos, meios de ação e pontos de vista distintos podem 
gerar resultados também diferentes em seu alcance, velocidade de 
ocorrência, características qualitativas e permanência dos efeitos. 

3) Políticas não funcionam com causas e efeitos óbvios, lineares 
ou diretos. 

Políticas de ação-reação podem ser consideradas ingênuas, do 
ponto de vista da abordagem complexa, porque os objetos da política 
não funcionam de forma mecânica, mas mudam, evoluem e se 
adaptam. Os objetos são dinâmicos.  

A política deve levar em consideração, portanto, múltiplas 
causalidades e efeitos indiretos. Surgem como consequência da 
interação entre diferentes agentes. 

O filósofo romeno Basarab Nicolescu (1999) enumera três 
princípios fundamentais das Ciências Exatas. Não são facilmente 
aplicáveis às Ciências Humanas. São eles: 

i) a existência de leis gerais e fundamentais;  

ii) o uso de experimentos para decodificar essas leis; e  

iii) a possibilidade de, dadas as mesmas condições (coeteris 
paribus), de forma independente, ser possível replicar os 
experimentos e, portanto, as leis atestadas por eles. 

As dificuldades em aplicar leis fundamentais, realizar 
experimentos e replicá-los é clara em fenômenos sociais e políticas 
públicas pela identificação de:  

i) descontinuidades, saltos e rupturas;  

ii) eventos únicos, discretos, não seguidores de padrões universais 
óbvios possíveis de ser decodificados em linguagem matemática 
de forma imediata; e  

iii) incertezas, juntamente com a subjetividade dos atores e a falta 
de racionalidade coerente e rigorosa, levam a ambiente social 
não determinístico. 

Assim, a Política Pública pode ser mais eficaz se orientada para:  
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i) apr imorar a res i l iência do s istema e reduzir suas 
vulnerabilidades;  

ii) evitar (ou promover) perigosos (ou positivos) pontos críticos; e  

iii) identificar os principais intervenientes em uma rede que 
possam promover (ou prevenir) mudanças no sistema. 

Documento da OECD (2009, p. 2) afirma “não ser incomum:  

i) pequenas mudanças gerarem grandes efeitos;  

ii) grandes mudanças levarem a efeitos surpreendentemente 
pequenos; e  

iii) efeitos surgirem a partir de causas imprevistas”.  

Isso significa Políticas Públicas deverem tentar compreender os 
mecanismos subjacentes do sistema em análise a fim de identificar a 
melhor forma de direcioná-lo para o caminho desejado. 

Em segundo lugar, os métodos e as metodologias da 
abordagem complexa podem ajudar a considerar de forma mais 
ampla as características dos sistemas em análise. 

1) A modelagem é uma boa estratégia para se obter melhor 
compreensão de como o sistema funciona, ao mesmo 
tempo, incorporando as características complexas do 
sistema.  

Modelos podem ajudar a identificar:  

a. os atores importantes do sistema em análise (agentes),  

b. suas diferentes características (heterogeneidade),  

c. suas inter-relações (interconexão) e  

d. como esses componentes juntos dão origem a comportamentos 
emergentes e, por vezes, inesperados.  

Exemplos de tais técnicas de modelagem são autômatos 
celulares e modelagem baseada em agentes. Há uma sequência de 
pontos definidores de vantagens de modelagem e uso de modelos. 
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Um modelo é uma abstração ou simplificação da realidade. Os 
cientistas costumam usar modelos para explorar sistemas e 
processos que não podem manipular diretamente.  

Os modelos podem ser mais ou menos quantitativos, 
determinísticos, abstratos e empíricos. Eles ajudam a definir questões 
e conceitos, mais precisamente, gerar hipóteses, auxiliar em testar 
essas hipóteses e gerar previsões.  

Construir modelos consiste em:  

a. determinar as partes do sistema,  

b. escolher as relações de interesse entre estas partes, 
especificando os mecanismos pelos quais as partes interagem, 
quais são as informações de identificação, e  

c. explorar o comportamento do modelo.  

O processo de construção do modelo pode ser tão esclarecedor 
quanto o próprio modelo, porque revela o sabido e o não sabido 
sobre as conexões e causalidades nos sistemas em estudo. Assim, a 
modelagem pode tanto sugerir o possível de ser caminhos fecundos 
de estudo como ajudar a perseguir esses caminhos. 

2) A modelagem permite a simulação de cenários como 
ferramenta de apoio à decisão e para informar a formulação de 
políticas. Modelos funcionam como plataformas para a chamada em 
experimentos in silico, por meio das quais as diferentes opções de 
políticas podem ser simuladas computacionalmente e testadas com 
baixos custos. 

3) A modelagem estimula a ênfase no futuro, uma visão 
prospectiva da política, ao permitir estruturalmente a construção de 
cenários. Os modelos permitem prognósticos não baseados 
unicamente em probabilidades, mas incluindo interações essenciais 
em várias escalas e com interesses diversos dos agentes 
considerados. Os tomadores de decisão política podem, assim, 
trabalhar com espaços de cenários e intervalos de probabilidades 
ocorrendo em pontos críticos conhecidos. 

4) Os modelos podem ser continuamente melhorados quanto 
mais conhecimento se obtiver sobre a operacionalização do sistema. 



  42

Os modelos também podem ser simples e fornecer informações 
gerais ou específicas para ajudar a resolver problemas particulares. 

5) Modelos funcionam ainda como meio de comunicação de 
ideias e de teorias e podem funcionar como “ponto de encontro” para 
o trabalho colaborativo entre equipes interdisciplinares. “Os modelos 
não só ajudam a formular perguntas, esclarecer limites do sistema, e 
identificar lacunas nos dados existentes, mas também revelam os 
pensamentos e suposições de colegas cientistas”. 

6) A noção de múltiplos modelos contribui para a 
compreensão dos fenômenos sociais, em particular, e de políticas 
públicas, em geral, porque se baseia na riqueza da diversidade, 
diferença e dessemelhanças. Nenhum modelo único cobre 
independentemente, de forma abrangente, todos os meandros de 
alguns fenômenos, especialmente os de natureza subjetiva, os 
complexos. Modelos compartimentam a análise com parâmetros 
específicos, seja do ponto de vista teórico, metodológico ou 
processual. Assim, a diversidade de modelos implica maior cobertura 
de possíveis cenários mais prováveis de cobrir sequências 
inesperadas, importantes eventos improváveis, pontos críticos 
singulares. 

Em terceiro lugar, bancos de dados são recursos valiosos para a 
elaboração de políticas, e abordagens complexas permitem seu uso 
de forma mais eficiente. 

1) Os dados podem ajudar a visualizar, descrever e identificar as 
características do sistema a ser explorado. Análises de redes 
sociais, por exemplo, utilizam-se da representação visual de 
redes para explicitar informações complexas. 

2) Mineração de dados, aprendizado de máquina, análise de rede e 
outros estudos de associação podem fornecer insights sobre o 
funcionamento do sistema. 

3) Os dados podem ajudar a validar e melhorar os modelos. 

Por fim, o conhecimento pode ser visto como um processo de 
feedback, “um ciclo interminável de propostas ousadas e dúvidas 
recorrentes”. A modelagem proporciona um meio de estruturar este 
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processo e melhorar a compreensão do sistema desejado de se 
influenciar.  

O ciclo de análise de dados envolve, modelagem, validação, 
simulação, implementação, análise de dados, remodelação, e assim 
por diante. Pode ser o “estranho ciclo” possível de fornecer apoio à 
decisão para resolver problemas complexos por meio de políticas 
públicas.  

Se não for um caminho certo, determinado para se pisar, pelo 
menos Sistemas Complexos podem iluminar os caminhos-chave para 
os tomadores de decisão política. Esclarecem o provável de 
acontecer, dadas as opções de conjuntos de caminhos, a cada 
momento de caminhada. 

Economia Como Objeto Complexo 

Orlando Manuel da Costa Gomes no capítulo Economia Como 
Objeto Complexo do livro Modelagem de Sistemas Complexos para 
Políticas Públicas, cujos editores são Bernardo Alves Furtado, Patrícia 
A. M. Sakowski, Marina H. Tóvolli (Brasília: IPEA, 2015), afirma: 
todos os dias, milhões de empresas e milhões de famílias em todo o 
mundo selecionam, entre muitas opções disponíveis, as ações a 
serem desenvolvidas de modo a permitirem melhor cumprir os 
respetivos objetivos de natureza econômica. 

Qualquer tentativa de compreender e explicar um tão amplo e 
grandemente interligado sistema de relações humanas é uma tarefa 
desafiante. A Ciência Econômica vem a perseguindo desde as suas 
origens no século XVIII. 

A racionalidade perfeita é o pressuposto central da Ciência 
Econômica. Este é, efetivamente, o elemento capaz de permitir 
distinguir este campo científico de qualquer outro igualmente 
associado ao comportamento do ser humano ou de quaisquer outros 
organismos vivos. Os agentes econômicos são racionais nas suas 
decisões e também na forma como preveem o futuro.  

O Homo-Economicus formula expectativas racionais, no sentido 
desta entidade ser capaz de utilizar eficientemente toda a informação 
disponível de modo a evitar incorrer em erros sistemáticos quando 
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prevê o futuro. Tomar como principal premissa da análise econômica 
a capacidade ilimitada dos agentes de apreender a realidade pode 
ser, de algum modo, interpretada como simplista.   

Contudo, precisamente esta premissa tem guiado a Ciência 
Econômica no último século, não lhe permitindo bem abordar muitas 
questões importantes e paradoxais, emergentes da observação 
empírica. 

Há um corolário imediato do pressuposto da racionalidade: 
agentes com idênticos objetivos irão atuar exatamente da mesma 
forma. Consequentemente, a economia agregada pode ser percebida 
através da análise do comportamento de um agente representativo:  

i) a empresa representativa irá maximizar os seus lucros, dadas 
as receitas esperadas e a sua estrutura de custos;  

ii) a família representativa irá formular um plano de consumo de 
modo a maximizar a utilidade intertemporal;  

iii) a agência governamental representativa irá estabelecer 
objetivos de política e irá usar os recursos disponíveis para os 
atingir.  

O paradigma do agente representativo serviu como a principal 
referência para uma geração inteira de economistas brilhantes. 
Lançaram as ideias constituintes até hoje dos fundamentos da análise 
econômica ortodoxa.  

Neste grupo de cientistas, os coautores incluem o nome de 
influentes pensadores ortodoxos, como Paul Samuelson, John Hicks, 
Kenneth Arrow, Gerard Debreu, Franco Modigliani, Robert Solow, 
Milton Friedman e Robert Lucas. 

A Ciência Econômica progrediu substancialmente quando 
mecanismos sofisticados da economia real foram reduzidos a simples 
modelos matemáticos? Eles se tornaram ferramentas poderosas para 
abordar muitos temas econômicos relevantes? 

O principal contributo da Ciência Econômica moderna foi assim:  

i) a sua habilidade em explicar como um agente típico, dotado de 
recursos materiais e de conhecimentos, é capaz de avaliar os 
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custos e benefícios de qualquer decisão e de escolher a opção 
envolvendo um menor custo de oportunidade;  

ii) sabendo como esse agente efetivamente age, podemos então 
extrapolar tal comportamento para a economia global.  

Por conseguinte, ao tomar agentes completamente racionais 
com carateríst icas idênticas, a Ciência Econômica teria 
aparentemente descoberto uma fórmula adequada para perceber 
muitos dos fenômenos relevantes observáveis no mundo real. 

Apesar dos importantes progressos alcançados pela Ciência 
Econômica no passado, por esta altura é relativamente consensual 
ser necessário começar a olhar para além da estrutura de análise 
com adoção de um agente representativo completamente racional.  

Alguns autores, como Colander, Holt e Rosser (2004), Gatti, 
Gaffeo e Gallegati (2010), Holt, Rosser e Colander (2011) e Kirman 
(2012), acreditam uma nova era de pensamento econômico estar 
emergindo. Nesta nova era, a Ciência Econômica neoclássica 
convencional começa a dar lugar a uma interpretação do 
comportamento humano na qual há espaço para a diversidade, a 
heterogeneidade, a adaptabilidade e a complexidade.  

A Economia deverá ser interpretada como um Sistema 
Complexo, um sistema onde agentes com diferentes capacidades, 
diferentes dotações de recursos e diferentes preferências interagem 
para gerar um resultado não conhecido a priori. Ele é consequência 
direta do modo como o processo de interação se desenrola. 

Neste capítulo 8 do livro Modelagem de Sistemas Complexos 
para Políticas Públicas, as razões pelas quais devemos interpretar a 
economia como um sistema complexo são dissecadas. É 
demonstrado:  

i) a Ciência Econômica está afetando uma transição gradual para 
uma Ciência de Complexidade,  

ii) os eventos macro são necessariamente o resultado da forma 
como as unidades micro interagem em um nível local e  

iii) uma abordagem de complexidade é suficientemente flexível 
para explicar muitos fenômenos agregados de relevo, como, 
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por exemplo, longos períodos de afastamento das principais 
variáveis macro relativamente aos respectivos valores de 
equilíbrio.  

Complexidade na Economia: Emergência de um Novo Paradigma 

De acordo com Orlando Manuel da Costa Gomes no capítulo 
Economia Como Objeto Complexo do livro Modelagem de Sistemas 
Complexos para Políticas Públicas, a economia pode ser classificada 
como um sistema complexo por duas razões complementares:  

• primeiro, porque um grande número de unidades individuais 
enceta relações sistemáticas em um nível micro; 

• segundo, porque as interações locais geram regularidades 
globais, elas envolvem propriedades emergentes, isto é, 
propriedades únicas quanto ao padrão de interação estabelecido 
e, consequentemente, não dependente somente das 
caraterísticas intrínsecas das unidades individuais envolvidas na 
relação. 

O conceito de complexidade envolve muitas dimensões e 
necessita ser cuidadosamente dissecado. Quanto à Ciência 
Econômica, e de modo a ser rigoroso na definição da Economia 
enquanto sistema complexo, as propriedades a seguir emergem como 
sendo relevantes. 

•  Heterogeneidade: a heterogeneidade é o principal motor das 
relações econômicas. Estas relações – por exemplo, as relações 
de troca – simplesmente não teriam lugar se todos os 
indivíduos partilhassem as mesmas preferências, a mesma 
dotação de recursos e as mesmas competências. 

A economia é um sistema constituído por um grande número de 
componentes, com cada componente detendo as suas próprias 
caraterísticas. A tentativa da teoria econômica em construir o seu 
raciocínio em torno da explicação do comportamento de um agente 
representativo racional, como argumentado no post anterior, desta 
forma negligenciando todas as possíveis fontes de heterogeneidade, é 
até certo ponto uma fragilidade relevante.  
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Há uma impossibilidade na abordagem reducionista: o 
comportamento da multidão é, na sua essência, diferente do 
comportamento do indivíduo. A ação coletiva tem uma lógica própria, 
uma lógica só possível de ser entendida quando se considera a 
heterogeneidade existente entre agentes. 

• Descentralização: a economia é um sistema auto-organizado e 
descentralizado. 

O resultado agregado advém da livre iniciativa de cada agente 
individual atuante com o propósito de servir o seu próprio interesse. 
Isto ocorre sem haver a necessidade de intervenção de qualquer 
entidade exterior ou de qualquer planeador central.  

A ideia de equilíbrio descentralizado é um conceito antigo da 
Ciência Econômica. Muitos dos seus cientistas mais proeminentes 
recorrentemente foram recuperando. 

Por exemplo, Friedrich von Hayek (1967) referiu-se à existência 
de uma ordem espontânea, de acordo com a qual as leis de 
movimento observadas são o resultado da interação estabelecida 
entre agentes perseguidores do seu próprio interesse. Do ponto de 
vista de Hayek, a economia é entendida como uma teia complexa de 
relações e transações em um ambiente semelhante a uma rede 
complexa ou como um objeto complexo. 

Abordagens contemporâneas sobre a questão da complexidade 
continuam a destacar a natureza da economia como uma atividade 
em rede descentralizada. 

Autores interpretam as relações de mercado como o produto do 
comportamento das empresas. Elas, individualmente, procuram 
potenciar os seus lucros.  

Cada empresa individual irá agir com o propósito de servir os 
seus objetivos próprios. No entanto, ao fazê-lo irá emergir um padrão 
coerente de transações ao nível macro: 

i) as regularidades globais não são o resultado de coordenação 
central;  
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ii) pelo contrário, ninguém isoladamente irá abarcar a capacidade 
de reunir o imenso conhecimento e poder que são requeridos 
para controlar as relações de mercado;  

iii) em consequência, os padrões agregados que eventualmente 
emergem estão muitas vezes para além da compreensão de 
cada agente individual. 

•  Evolução: a economia é um sistema dinâmico no interior do 
qual os indivíduos vão aprendendo e adaptando os seus 
comportamentos. 

O processo de interação molda o modo como os agentes atuam, 
porque eles evoluem enquanto as relações entre eles se desenrolam. 

Um Sistema Complexo é necessariamente formado através de 
um processo de evolução. Os organismos simples dão origem a 
entidades mais sofisticadas por via de adaptação no contexto de um 
ambiente em constante mutação.  

Um processo darwiniano de sobrevivência dos mais aptos tem 
lugar na economia da mesma forma como ocorre em muitos outros 
contextos. O processo evolutivo é um processo moroso. Acrescenta 
camadas sucessivas de complexidade à teia de interações 
previamente existentes. 

As instituições de mercado, as instituições financeiras e as 
entidades reguladoras assumem um elevado nível de sofisticação na 
economia contemporânea. São o resultado de uma evolução gradual 
e incremental. 

Hodgson e Knudsen (2010) designam o processo de evolução 
dos sistemas. Conduz à sofisticação das redes complexas como 
replicação generativa.  

O termo replicação relaciona-se com a ideia de uma etapa para 
a etapa seguinte, alguma informação é passada, ou seja, um novo 
sistema possui sempre algumas caraterísticas dos sistemas 
anteriores. Eles lhe deram origem.  

Todavia, um novo sistema raramente se limita a replicar o 
sistema precedente. Normalmente, acrescenta-lhe algo novo. 
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Um processo generativo é um processo construído sobre 
gerações passadas de modo a apresentar uma nova e melhorada 
versão da realidade. Ele é um processo capaz de introduzir inovação, 
ou seja, é um processo de destruição criativa.  

Sob esta perspectiva, pode-se afirmar a economia ser um 
sistema crescentemente complexo. Chegou ao estado atual de 
complexidade após milhões de anos de evolução. 

•  Dependência de trajetória em face do passado em uma 
dinâmica fora do equilíbrio: como implicitamente mencionado 
no ponto anterior, o sistema econômico é historicamente 
determinado. O atua l estado de um s is tema tem 
particularidades próprias. São resultado dos acontecimentos 
específicos promotores.  

A história não se repete necessariamente, e, por conseguinte, 
não haverá razões para crer um dado cenário econômico, observado 
no passado, irá ocorrer no futuro exatamente com as mesmas 
caraterísticas. 

O conjunto de condições específicas associadas ao caráter dos 
agentes, ao contexto institucional, à dinâmica de interação e ao 
ambiente, onde a interação tem lugar, irá determinar o desempenho 
da economia. Logo, é de fato pouco plausível uma tão grande 
quantidade de requisitos específicos se reunir de forma recorrente. 

Em virtude do anteriormente referido e porque os agentes se 
adaptam, aprendem e evoluem, a economia não tem tendência a 
permanecer em uma posição de equilíbrio ou de se estabilizar em um 
estado estacionário. A interação em ambientes complexos raramente 
irá produzir um estado de equilíbrio. 

Mesmo modelos aparentemente simples construídos sobre a 
noção de interação local entre agentes heterogêneos pode gerar um 
comportamento dinâmico complexo e irregular. Nele, o valor das 
variáveis de interesse flutua para sempre sem que haja qualquer 
convergência para um estado estacionário.  

Adicionalmente, em ambientes complexos, novos padrões de 
interação podem emergir após milhares de períodos depois de iniciar 
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uma simulação numérica de um destes modelos, mesmo quando 
nenhum acontecimento externo perturba o sistema. 

  
EconoFísica: Mudança de Paradigma na Ciência Econômica 

As observações efetuadas nos tópicos precedentes, resenhando 
o capítulo de autoria de Orlando Manuel da Costa Gomes, Economia 
Como Objeto Complexo, no livro Modelagem de Sistemas Complexos 
para Políticas Públicas, cujos editores são Bernardo Alves Furtado, 
Patrícia A. M. Sakowski, Marina H. Tóvolli (Brasília: IPEA, 2015), 
contrariam os mais básicos fundamentos da economia neoclássica do 
agente representativo.  

Ela acredita em:  

i) os equilíbrios serem inerentes às relações econômicas e  

ii) as trajetórias das variáveis serem exclusivamente determinadas 
pelas condições iniciais e por regras de movimento simples. 

Essas regras possibilitam, desde o ponto inicial, prever com 
precisão:  

i) como essas trajetórias evoluem e  

ii) onde o sistema irá permanecer no designado estado de 
equilíbrio de longo prazo. 

As caraterísticas referidas, nomeadamente, as quatro 
propriedades destacadas no último tópico, claramente qualificam a 
economia como um objeto complexo. 

Com base nestas propriedades, diversos autores, como Markose 
(2005), McCauley (2005), Velupillai (2005) ou Rosser (2010), 
procuraram estabelecer uma noção de complexidade capaz de se 
assumir como apropriada para abordar os temas da economia.  

Esta noção envolve a consideração de três categorias 
diferentes:  

i) a complexidade conectiva,  

ii) a complexidade dinâmica e  
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iii) a complexidade computacional. 

O primeiro conceito, complexidade conectiva, destaca o 
comportamento dos elementos de um sistema ser moldado pelas 
relações estabelecidas entre estes elementos.  

A evolução do sistema é o resultado direto das ligações. Elas 
emergem e desaparecem no seio de uma determinada rede de 
relações a cada período de tempo. Em vez de apenas as caraterísticas 
individuais de cada elemento, é a lógica de interação o maior 
interesse.  

Esta interpretação de sistema complexo é a originalmente 
proposta por Simon (1962). Ele também refletiu sobre os limites do 
pensamento racional.  

A noção de racionalidade limitada abre a porta para a 
heterogeneidade entre agentes. Consequentemente, atribui 
significado às formas distintas de contato entre diferentes indivíduos. 

A complexidade dinâmica relaciona-se com as propriedades das 
equações dinâmicas. Elas são consideradas para descrever a evolução 
do sistema econômico. 

A Economia enquanto Ciência recorre fortemente a sistemas 
dinâmicos para interpretar a realidade. Estes sistemas são 
normalmente simples, envolvem relações lineares e implicam a 
convergência para um estado estacionário de ponto fixo. 

No entanto, quando se escapa ao conjunto de forças do 
comportamento homogêneo e da racionalidade estrita, podem 
encontrar-se relações dinâmicas não lineares, intrincadas entre 
variáveis econômicas, conduzindo a sistemas onde os resultados de 
longo prazo são não convencionais, nomeadamente adquirem a forma 
de aperiodicidade e movimento caótico.  

Um sistema dinâmico pode ser interpretado como complexo 
quando gera, para as suas variáveis endógenas, um padrão de 
movimento não regular. Não é um ponto fixo ou um ciclo periódico.  

O caos está associado à complexidade porque ele reflete um 
resultado de longo prazo de instabilidade não explosiva e irregular, 
determinado pelo afastamento das condições iniciais do sistema. Os 
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sistemas caóticos caracterizam-se pela dependência sensitiva em 
relação às condições iniciais.  

Dois diferentes estados iniciais, independentemente da 
proximidade entre eles, irão gerar flutuações irregulares de longo 
prazo respeitantes a trajetórias completamente distintas. 

Uma terceira noção relaciona-se com a complexidade 
computacional. O trabalho nesta área remonta à Teoria da 
Informação. Neste contexto, a complexidade é associada ao conceito 
de entropia: medida da variação ou desordem em um sistema, ou 
seja, medida da imprevisibilidade da informação. É a tendência ao 
estado de inércia, degradação e desordem de um sistema. 

A entropia, portanto, está ligada à dificuldade existente em 
processar informação. Quanto mais elevado o nível de entropia, mais 
complexo o respectivo sistema será.  

Como trata da capacidade de processar informação, a 
complexidade computacional levanta uma questão pertinente 
relacionada com o modo como a teoria econômica convencional 
enfrenta os seus desafios: se os agentes são racionais e otimizam o 
seu comportamento, eles irão empregar todo o seu esforço e recursos 
na procura por solução ótima.  

Em um sistema complexo, envolvendo entropia, o esforço 
computacional requerido para atingir a solução ótima pode ser tão 
grande a ponto de se tornar pouco razoável, em uma perspectiva de 
custo-benefício, procurar encontrar tal solução. Deste modo, no 
contexto de um ambiente complexo, o tomador de decisões enfrenta 
um trade-off entre encontrar a melhor solução e o emprego de 
recursos necessários para a alcançar. 

Os argumentos apresentados acima apontam para a ideia 
inequívoca de a Economia deve ser estudada sob uma perspectiva de 
complexidade. No entanto, como já antes salientado, o pensamento 
econômico convencional tem evitado esta abordagem.  

Uma das razões pelas quais a Ciência Econômica ortodoxa se 
distancia da perspectiva da complexidade relaciona-se com:  

i) a atitude conservadora dos economistas, e  
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ii) a sua dificuldade em aceitar as técnicas e os instrumentos 
desenvolvidos e oferecidos por outras ciências.  

A Ciência Econômica é hoje a ciência dos modelos lógicos e 
coerentes. Estes modelos são rigorosos de um ponto de vista 
conceitual, porque as noções de racionalidade, equilíbrio, otimização 
e eficiência são dominantes.  

Para ir além deste paradigma de Ciência Exata, a busca 
obsessiva pelo comportamento otimizador tem de ser descartada em 
favor de uma abordagem transdisciplinar. Esta atribui relevância à 
experimentação e à análise cuidadosa dos fatores de natureza 
institucional. 

Um dos campos científicos capazes de prestar auxílio à Ciência 
Econômica na procura por um paradigma de complexidade é a Física. 
Nela, há muito a visão mecanicista do mundo, adotado ainda pela 
Ciência Econômica, foi substituída por uma interpretação baseada na 
interação entre agentes.  

Um novo campo de conhecimento, designado Econofísica, 
emergiu com o propósito de oferecer novos pormenores sobre o 
modo como as questões econômicas devem ser discutidas. Um 
raciocínio indutivo é adotado, o qual se baseia fortemente na 
observação e mensuração do comportamento coletivo.  

A Ciência da Econofísica nasceu e desenvolveu-se com a 
introdução da Física na Economia. Ela é útil para um melhor 
entendimento de como ordens espontâneas eclodem nos mercados.  

A Física tem uma longa tradição quanto à análise de sistemas 
auto-organizados, adaptativos e evolutivos. Suas ferramentas podem 
facilmente ser adaptadas para entender e interpretar o 
comportamento humano sob um cenário de interação. 

Desencadear uma mudança de paradigma em um campo 
científico é, certamente, uma tarefa árdua e de grandes proporções. 
Os economistas estão bloqueados nas suas próprias metodologia e 
técnicas e irão provavelmente oferecer resistência à adoção de novas 
abordagens.  

Felizmente, a percepção do mundo como uma entidade 
complexa é algo já aceito por muitos outros campos de 
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conhecimento, não apenas a Física, mas também, por exemplo, a 
Biologia ou a Psicologia. Desenvolveu-se um conjunto significativo de 
instrumentos de análise agora disponíveis para a Ciência Econômica 
abordar e explorar os seus próprios assuntos sob o cenário no qual 
eles verdadeiramente surgem, nomeadamente um cenário complexo 
constituído por múltiplas componentes heterogêneas. Elas interagem 
entre si. 

Adicionalmente, há uma questão metodológica envolvendo a 
Ciência Econômica convencional. Ela tem impedido a sua evolução 
para uma Ciência da Complexidade.  

A Ciência Econômica é normalmente tida como uma ciência 
dedutiva, isto é, uma ciência cujo princípio é estabelecer hipóteses, 
sobre as quais um modelo é construído e onde, no final, o modelo é 
confrontado com a realidade. Preocupações de natureza empírica 
apenas surgem no último passo deste processo, no sentido de 
confirmar os pressupostos que foram estabelecidos no início. 

Sob este processo, a realidade é forçada sobre o modelo e a 
Ciência Econômica transformar-se na ciência explicativa daquilo 
desejado, desde o ponto de partida, efetivamente observado. A 
alternativa será uma ciência cujo princípio seja observar fatos e daí 
construir modelos para explicar esses fatos. 

Uma inversão de paradigma é necessária, ou seja, a Ciência 
Econômica necessita de adotar uma metodologia indutiva, começando 
pela observação e exploração de fatos reais, prosseguindo em 
seguida para a sua explicação. Interpretar a Economia como um 
objeto complexo exige esta mudança metodológica. 
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PARTE II – ECONOMIA COMPORTAMENTAL 
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Capítulo 3. Psicologia Econômica 

Humanismo e Behaviorismo 

B. F. Skinner teve seu texto (Skinner, B. F. (1978). Reflexões 
sobre Behaviorismo e Sociedade, cap.4. Prentice - Hall: Englewood 
Cliffs, N. J. Trabalho apresentado na Sociedade Humanista, São 
Francisco, maio / 1972. Publicação original: The Humanist, julho / 
agosto de 1972) traduzido por Hélio José Guilhardi e Patrícia Piazzon 
Queiroz. Foi destinado para uso exclusivo dos grupos de estudo e 
supervisão do Instituto de Terapia por Contingências de Reforçamento 
(Campinas - SP). 

Parece haver duas maneiras para conhecer, ou saber a respeito 
de outra pessoa. Uma é associada ao existencialismo, fenomenologia 
e estruturalismo. Propõe-se a saber o que uma pessoa é, ou como é, 
ou como está sendo, ou como virá a ser.  

Neste sentido, tentamos conhecer uma outra pessoa da mesma 
forma como nos conhecemos. Compartilhamos seus sentimentos 
através do acolhimento ou empatia. Através da intuição descobrimos 
suas atitudes, intenções e outros estados da mente.  

Comunicamo-nos com ela no sentido etimológico de tornar as 
ideias e sentimentos comuns a nós dois. Fazemos isso de forma mais 
eficaz se tivermos estabelecido boas relações interpessoais.  

Esta é uma forma de conhecer passiva e contemplativa: se 
desejamos prever o que uma pessoa faz ou está prestes a fazer, 
assumimos ela – como nós – irá se comportar de acordo como ela é. 
Seu comportamento – como o nosso – será uma expressão de seus 
sentimentos, estados da mente, intenções, atitudes e assim por 
diante. 

Mas essas sensações não são variáveis ou instáveis? 

A outra maneira de conhecer diz respeito ao exame sobre o 
feito por uma pessoa. Podemos, usualmente, observar isto tão 
diretamente quanto qualquer outro fenômeno no mundo. Não é 
necessária uma forma especial de conhecimento.  



  57

Explicamos por qual razão uma pessoa se comporta como o faz, 
nos voltando para o ambiente – e não para as atividades ou estados 
interiores. A adequação ao ambiente foi eficaz durante a evolução das 
espécies, expresso como o resultado de dotação genética humana.  

Um membro da espécie é exposto a outra parte desse 
ambiente, durante sua vida, e dela ele adquire um repertório de 
comportamento capaz de se converter em um organismo com uma 
dotação genética em uma pessoa. Através da análise dos efeitos do 
ambiente, podemos avançar para uma predição e controle de 
comportamento.  

Mas bastará essa informação se uma pessoa pode negligenciar 
qualquer informação disponível sobre o que ela é?  

Há lacunas temporais e espaciais entre o comportamento e os 
eventos ambientais aos quais ele é atribuído. Sendo assim, é natural 
tentar preenchê-las com um relato do estado mediador do 
organismo.  

Fazemos isto quando sintetizamos uma longa história 
evolucionária falando de dotação genética. Não estaríamos fazendo o 
mesmo quando falamos de uma história pessoal?  

Um fisiologista onisciente deveria ser capaz de dizer-nos, por 
exemplo, como uma pessoa é mudada quando uma fração de seu 
comportamento é reforçada. Naquilo como ela assim se torna deveria 
explicar porque ela, subsequentemente, se comporta de forma 
diferente.  

Argumentamos desta maneira, por exemplo, em relação à 
imunização. Começamos com o fato de a vacinação tornar menos 
provável uma pessoa vir a contrair uma doença posteriormente. 
Dizemos “ela se tornou imune” e falamos de um estado de 
imunização, o qual passamos a examinar. 

Um fisiologista consciente deveria ser capaz de fazer o mesmo 
para estados comparáveis sem campo de comportamento. Deveria 
também ser capaz de mudar o comportamento, mudando 
diretamente o organismo – e sem mudar o ambiente? Não está o 
existencialista, o fenomenologista ou o estruturalista com sua 
atenção concentrada exatamente para tal estado mediador? 



  58

Um dualista ferrenho diria “não”, porque, para ele, o que uma 
pessoa observa através da introspecção e o que um fisiologista 
observa com suas técnicas especiais estão em universos diferentes.  

Mas é razoável a visão de aquilo sentido, quando temos 
sentimentos, são estados de nossos corpos próprios e de os estados 
da mente percebidos através da introspecção são outras variedades 
dos mesmos tipos de coisas. Não podemos, portanto, antecipar o 
aparecimento de um fisiologista onisciente e explorar a lacuna entre 
ambiente e comportamento, tornando-nos mais perspicazmente 
cientes de o que somos? 

Neste ponto, uma análise behaviorista do autoconhecimento se 
torna muito importante e, infelizmente, mais propensa a ser 
interpretada erroneamente. Cada um de nós possui uma pequena 
parte do universo debaixo de sua própria pele.  

Não é, por essa razão, diferente do resto do universo, mas 
trata-se de uma propriedade privada: temos maneiras de saber a seu 
respeito com informações negadas aos outros. É um engano, no 
entanto, concluir a intimidade do desfrutado significar uma forma 
especial de compreensão.  

Somos, sem dúvida, estimulados diretamente por nosso próprio 
corpo. O sistema nervoso chamado de interoceptivo reage a 
condições importantes na privação e na emoção. O sistema 
proprioceptivo está com a postura e com o movimento e, sem ele, 
mal poderíamos nos comportar de modo coordenado.  

Esses dois sistemas, junto com o sistema nervoso 
exteroceptivo, são essenciais para o bom comportamento. Mas saber 
exige mais além de responder a estímulos. Uma criança reage às 
cores das coisas antes de “saber suas cores”.  

Saber requer contingências especiais de reforçamento. Elas têm 
de ser arranjadas por outras pessoas, e como contingências 
envolvem eventos privados nunca são muito precisas porque as 
outras pessoas não estão em contato com eles.  

Apesar da intimidade com nossos corpos próprios, nós os 
conhecemos com menos precisão em relação ao conhecimento do 
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mundo em torno. Há, por certo, outras razões pelas quais 
conhecemos o mundo privado dos outros ainda menos precisamente. 

A questão importante, no entanto, não é precisão, mas o tema. 
O que pode, exatamente, ser conhecido quando “conhecemos a nós 
mesmos”?  

Os três sistemas nervosos acima mencionados evoluíram sob 
contingências práticas, a maioria das quais não sociais. Contingências 
sociais importantes e devem ter emergido em áreas como 
comportamento social e materno.  

Elas eram, presumivelmente, os sistemas únicos disponíveis 
quando as pessoas elaboram um “conhecer-se a si mesmo”, como 
resultado de respostas às questões sobre o seu comportamento.  

Ao responder a questões: “Você vê aquilo?” ou “Você ouve 
aquilo?” ou “O que é aquilo?”, uma pessoa aprende a suas próprias 
respostas aos estímulos.  

Ao responder a questões como: “Você está com fome?” ou 
“Você está com medo?”, aprende a observar estados do corpo 
relacionado a privação e a respostas emocionais.  

Ao responder a questões como: “Você estará indo?” ou “Você 
pretende ir?” ou “Você está a fim de ir?” ou “Você está inclinado a 
ir?”, ela aprende a observar a força ou uma probabilidade de seu 
comportamento.  

A comunidade verbal faz esse tipo de questões porque as 
respostas são importantes para ela e, em certo sentido, ela torna as 
respostas importantes para a própria pessoa. O fato importante é tais 
contingências, sociais ou não sociais, não incluírem nada além de 
estímulos e respostas. Elas não incluem direitos mediadores.  

Não podemos preencher uma lacuna entre o comportamento e 
o ambiente do qual ele é função através da introspecção, porque, 
para falar em termos fisiológicos diretos, não temos nervos 
conectados com os lugares locais para isso. Não podemos observar os 
estados, nem os eventos aos quais um fisiologista onisciente critérios 
de acesso.  



  60

O que sentimos quando temos sentimentos e o que observamos 
através da introspecção não são nada mais além de um conjunto 
variado de produtos ou subprodutos das condições ambientais com as 
quais o comportamento se relaciona.  

Não agimos porque nos sentimos dispostos a agir, por exemplo. 
Nós agimos e nos sentimos dispostos a agir por causa de uma razão 
comum a ser procurada em nossa história ambiental.  

B. F. Skinner quer com isso perguntar: por qual razão Platão 
nunca descobriu a mente? Ou por qual razão Aquino, Descartes, 
Locke e Kant estavam preocupados com subprodutos incidentais de 
comportamento humano, atração irrelevante? Ou por qual razão as 
leis mentais dos psicólogos fisiologistas, como Wundt, ou por qual 
razão o fluxo de consciência de William James, ou o aparelho mental 
de Sigmund Freud, todos não têm um lugar útil na compreensão do 
comportamento humano?  

Ele expõe o tema com ênfase porque, se é para resolver os 
problemas com os quais nos deparamos no mundo de hoje, esta 
preocupação com a vida mental não deve mais afastar nossa atenção 
das condições ambientais das quais o comportamento humano é 
função. 

Mas por qual razão temos atribuída tanta importância aos 
nossos pensamentos e estados da mente, a ponto de negligenciarmos 
o ambiente? A resposta parece estar no imediatismo e proeminência 
dos estímulos.  

Muitos eventos relevantes em nossa história pessoal passaram 
sem serem notados. O comportamento em relação ao qual eles, em 
algum momento, se mostrarão relevante ainda não ocorreu e não 
pode contribuir para as contingências capazes de nos levar a 
observá-los.  

Se os tivermos notado, podemos rapidamente nos esquecer 
deles. Mas nossos sentimentos, “ideias”, “intenções sentidas” etc., se 
superpõem ao comportamento com os quais estão relacionados e às 
devidas ocorrências, usualmente, no exato lugar onde seria ocupado 
por uma causa. Isso de acordo com o princípio de post hoc, ergo 
propter hoc – “depois disto, logo por causa disto”, ou seja, o erro de 
considerar como causa aquilo mais antecedente.  
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Por exemplo, sentimos indiferentes a um estado de privação ou 
de emoção antes de agirmos de uma determinada maneira. Se 
dissermos alguma coisa a nós mesmos, antes de dizê-la em voz alta, 
o que falamos alto parece ser uma expressão de um pensamento 
interior.  

Se dissermos alguma coisa em voz alta, sem dizê-la 
primeiramente para nós mesmos, é tentador supor devermos estar 
expressando um pensamento não verbal. 

Esta aparente causalidade alojada dentro do mundo privado, 
debaixo da pele, junto com uma organização imposta sobre ela, pelo 
fato de todas as suas condições determinantes ocorreram na história 
de uma pessoa, gera um “senso de eu”. Sentimos haver um “eu” 
capaz de saber o que irá fazer – e o faz.  

Cada um de nós está ciente ou consciente de pelo menos um 
desses “eus”. Nos aprendemos a o manejar mais ou menos 
eficientemente. 

Como os únicos “eus” conhecidos são “eus” humanos, o homem 
se diferencia de outras espécies precisamente porque está ciente de 
si mesmo e participa na determinação de seu futuro.  

O que caracteriza a espécie humana, no entanto, é o 
desenvolvimento de uma cultura, um ambiente social, onde se 
contém as contingências geradoras de autoconhecimento e 
autocontrole. Esse ambiente tem sido, por muito tempo, 
negligenciado por aqueles interessados pela determinação interna da 
conduta. Tal omissão em relação às melhores práticas, para produzir 
autoconhecimento e autogoverno, têm malogrado nesse sentido.  

Diz-se com frequência “uma análise behaviorista desumaniza o 
homem”. Mas ela simplesmente não precisa de uma ficção explicativa 
perniciosa.  

Sendo assim, move-se muito mais diretamente para os 
objetivos, em lugar da ficção erroneamente proposta para alcançá-
los. As pessoas entendem a si próprios e se governam como seres 
próprios mais eficazmente quando entendem as contingências 
relevantes. 
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Processos importantes em autogoverno, pertencentes aos 
campos da ética e da moral, referem-se aos conflitos considerados 
entre as consequências imediatas e as atrasadas. Uma das grandes 
façanhas de uma cultura tem sido de fazer como consequências 
remotas virem a cair sobre o comportamento do indivíduo.  

Podemos planejar uma cultura na qual os mesmos resultados 
serão alcançados, com maior eficácia, deslocando nossa atenção da 
solução do problema ou conflito moral para as contingências 
externas. 

Podemos nos deslocar de um agente interior para 
determinantes ambientais, sem ignorar a questão de valores. Tem-se 
argumentado o behaviorismo ser ou pretender ser livre de valores, 
mas nenhuma ciência livre de valores pode lidar com a conversão de 
um homem para outro homem.  

Isso está errado, pois nenhum argumento tradicional pode ser 
identificado na expressão “julgamento de valor”. Um agente interior 
iniciador julga as coisas como boas ou más. Mas uma fonte muito 
mais eficaz de valores é encontrada nas contingências ambientais.  

As coisas consideradas pelas pessoas como boas são 
reforçadores positivos. Elas se reforçam por causa das contingências 
importantes sob as quais a espécie evoluiu.  

Até recentemente, uma espécie poderia sobreviver à fome, à 
peste e a outras catástrofes apenas se seus membros procriassem 
em todas as oportunidades e, sob tais contingências, o contato sexual 
tinha se tornado altamente reforçador. O sexo não é reforçador 
porque é bom, é reforçador e é bom por uma razão filogenética 
comum.  

Alguns reforçadores podem adquirir seu poder durante a vida 
do indivíduo. Bens sociais, tais como atenção ou aprovação, são 
criados e usados para induzir as pessoas a se comportarem de 
maneira a ser reforçadora para que os usam. O resultado pode ser 
bom tanto para o indivíduo quanto para os outros, em especial 
quando as consequências atrasadas são mediadas. 

Os valores a afetarem aqueles responsáveis por outras pessoas 
fornecem bons exemplos da importância de mudar dos supostos 
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atributos de um homem interno para observar como as contingências 
afetam o comportamento.  

Há cinco grupos clássicos de seres humanos maltratados: o 
jovem, o velho, os prisioneiros, os psicóticos e os retardados. São 
maltratados porque os responsáveis por eles não têm afinidade, ou 
compaixão, ou benevolência, ou falta-lhes consciência? Não. o fato 
importante é eles serem incapazes de se defender.  

É fácil maltratar quaisquer cinco tipos de pessoas sem ser, em 
consequência, maltratado por elas. O confronto de 1972, entre 
humanistas e católicos, no Lafarge Center, na cidade de Nova York, 
não conseguiu deixar claro quais as origens da consciência não 
podem ser encontradas nas verdades psicológicas, mas nas sanções 
punitivas. 

Uma análise ambiental possui uma primazia especial para 
promover um tipo de valor de interesse no bem da cultura. As 
culturas evoluem sob contingências especiais de tecnologias.  

Uma prática de uma cultura se torna mais provável a 
sobreviver, logo sobrevive com a cultura. As culturas tornam-se mais 
bem-sucedidas para agrupar contingências de implicações, na 
proporção nas quais induzem seus membros a se comportarem de 
maneiras mais e mais sutis e complexas.  

O progresso não é inevitável, por certo, pois há culturas 
extintas, bem como espécies extintas. Alcança-se um estágio 
importante quando uma cultura induz alguns de seus membros a se 
interessarem por sua prioridade, porque eles podem, então, praticar 
o mais eficaz. 

Através dos anos, os homens e mulheres têm, vagarosa e 
desordenadamente, ambientes naturais estruturais e sociais nos 
quais têm se aproximado mais do preenchimento e realização do seu 
potencial. Não mudaram a si mesmos (trata-se de um problema 
genético ainda não solucionado), mudaram o mundo onde vivem.  

Pode-se dizer, sem nenhum planejamento de sua própria 
cultura, o homem controla seu destino. 

B. F. Skinner define um humanista como uma daquelas 
pessoas, por causa do ambiente ao qual foi exposta, interessada no 
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futuro da humanidade. Um movimento se denomina defensor de uma 
“psicologia humanista” ao seguir uma trajetória bem diferente.  

Ele tem sido descrito como “uma terceira via” para se 
diferenciar do behaviorismo e da psicanálise. No entanto, essa 
“terceira via” não deveria ser entendida como avançada, nem 
tampouco sua “força” tem o devido poder.  

Tanto o behavior ismo como a ps icanál ise veem o 
comportamento humano como um sistema determinado. Os 
psicólogos humanistas têm dado destaque a um contraste, ao 
defender a autonomia do indivíduo.  

Têm insistido em uma pessoa poder transcender seu ambiente. 
Ela vai além de um estágio causal entre ambiente e comportamento, 
pois determina quais quadros ambientais atuarão sobre si. Afinal, ela 
tem livre escolha.  

Tal posição é evidente no existencialismo, na fenomenologia e 
no estruturalismo, porque a ênfase é sobre o que a pessoa é ou está 
se tornando. A expressão “auto-atualização”, usada por Maslow, 
encaixa-se perfeitamente: o indivíduo deve completar-se, não apenas 
através da gratificação, é claro, mas através do “crescimento 
espiritual”. 

Os psicólogos humanistas não estão despreocupados com o 
bem dos outros, nem com o bem de nossa cultura ou da humanidade, 
mas sua proposta é essencialmente egoísta. Seu crescimento pode 
ser localizado na luta pela liberdade política, religiosa e econômica, 
na qual um dirigente despótico poderia ser destituído apenas 
persuadindo o indivíduo de ele ser uma fonte do poder usado para 
controlá-lo.  

A estratégia tem tido resultados benéficos, mas levado a um 
exagerado enaltecimento do indivíduo, podendo, dessa forma, levar a 
novas formas de tirania ou ao caos. O suposto direito do indivíduo 
para adquirir bens ilimitados, possíveis de usar conforme seu desejo, 
pode resultar ou provocar uma forma de despotismo. 

Por exemplo, o interesse hindu pelo crescimento espiritual tem 
sido acompanhado por uma quase total negligência do ambiente 
social. 
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Melhores formas de governo não serão encontradas em 
melhores legisladores, melhores práticas educacionais em melhores 
professores, melhores sistemas econômicos em administradores mais 
brilhantes, ou melhor terapia em terapeutas mais abrangentes. 
Também não serão encontradas em melhores cidadãos, estudantes, 
trabalhadores ou pacientes.  

O equívoco secular está em procurar a salvação na natureza 
dos homens e mulheres autônomos. A ideia de buscá-la no ambiente 
social surgiu na evolução das culturas e pode ser explicitamente 
planejada. 

Ao mudar a ênfase do “humano enquanto humano” para as 
condições externas das quais o comportamento do homem é função, 
tornou-se possível planejar melhores práticas para cuidar dos 
psicóticos e retardados, para os cuidados infantis, para a educação 
(tanto no manejo de contingências em sala de aula como na 
programação de material institucional), para os sistemas de incentivo 
na indústria e nas instituições pessoais.  

Nestas e em muitas outras áreas podemos agora trabalhar mais 
eficazmente para o bem do indivíduo, em benefício do maior número 
de pessoas e para o bem da cultura ou da humanidade como um 
todo. Estas são, certamente, preocupações humanistas. Ninguém 
autodenominado de humanista pode se dar o direito de ignorá-las.  

Homens e mulheres nunca se defrontaram antes com uma 
maior ameaça para o futuro da espécie. Há muito a ser feito, 
rapidamente, e nada menos bastará, senão a prática ativa de uma 
Ciência do Comportamento. 

Psicologia das Decisões Econômicas 

Os pesquisadores de Psicologia Econômica e Economia 
Comportamental tem de trabalhar em conjunto, aprendendo uns com 
os outros. Eles focalizam os mesmos tipos de questões.  

Problemas similares podem ser vistos sob diferentes ângulos. 
Complementariedade justifica a cooperação mútua. 
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Entretanto, os pesquisadores estranham os instrumentos de 
pesquisa e as metodologias empregadas no outro campo de análise. 
É um prejulgamento achar outra perspectiva ser, necessariamente, 
menos adequada. Isto constitui um obstáculo para o debate e as 
interações. 

O objetivo do livro The Psychology of Economic Decisions, 
editado por Isabelle Brocas e Juan D. Carrillo (Oxford University 
Press, 2004), não é providenciar uma resposta certeira para essa 
questão a respeito do relacionamento profissional entre psicólogos e 
economistas. Ao contrário, cada paper da coletânea sugere alguns 
resolvidos e outros não resolvidos “quebra-cabeças” deverem 
encorajar reflexões posteriores. 

Uma das principais preocupações de alguns psicólogos quando 
leem a literatura da Economia Comportamental é com o considerado 
por eles como excesso de formalização e a necessidade de certo 
investimento em treinamento com Matemática para entender 
algumas contribuições teóricas. Por sua vez, os economistas retrucam 
as fórmulas matemáticas serem usadas, exclusivamente, como uma 
linguagem para comunicação, cujas vantagens são a clareza e a 
precisão.   

Outro ceticismo dos psicólogos diz respeito a abordagem “as 
if” (tipo “suponhamos que”) típica dos economistas, onde o modelo 
teórico-abstrato explica os fatos. Economistas não se importariam por 
os axiomas serem uma representação acurada das características 
intrínsecas dos indivíduos.  

Eles reconhecem as tomadas de decisões humanas, 
certamente, serem governadas por processos de natureza distinta da 
sublinhada pelos processos definidos pelos modelos econômicos. Por 
definição, esses são abstrações, para ajudarem a se aproximar da 
realidade, mas não são descrições factuais dela. 

Terceiro, os economistas são também criticados por sua 
excessivamente simplista visão de mundo e, em particular, da 
natureza humana. Obviamente, seus modelos são caricaturas da 
realidade.  

Então, por definição, eles apenas abstraem e analisam um 
simples aspecto dela. Uma fé cega nas prescrições de um modelo é 
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justamente um absurdo tal como uma sumária rejeição delas 
baseada apenas na alegação de sua simplicidade. 

Quarto, há uma tradição na Economia Pura em acreditar nos 
desvios individuais do padrão de comportamento racional não 
merecerem receber especial atenção, porque as forças de mercado 
sozinhas corrigirão esses “erros” e/ou expulsarão esses agentes do 
jogo econômico via arbitragem em cima deles. Embora essa visão 
tenha sido agora questionada pelo campo da Economia 
Comportamental, ela ainda contribui para a suspeição preconceituosa 
dos psicólogos a respeito da abordagem dos economistas a respeito 
da natureza humana. 

E quais são as preocupações dos economistas a respeito das 
práticas típicas dos psicólogos? Provavelmente, a principal crítica seja 
a ausência de uma Teoria Geral no qual as contribuições dispersas 
possam ser incorporadas.  

Os economistas apreciam pensar seus papers serem peças de 
um grande “quebra-cabeça”, em contínua construção, evolução e, 
eventualmente, destruição ou falseamento científico. Esta abordagem 
generalista é suposta ser providencial para se fazer uma comparação 
e referência (benchmark) para efetuar mudanças com novas 
hipóteses e teorias. 

Naturalmente, uma abordagem genérica do comportamento 
humano requer importantes simplificações. Portanto, vão contra o 
desejo dos psicólogos de providenciar um tratamento exaustivo de 
cada situação específica.  

Por essa razão, a literatura psicológica é mais afeita a adotar 
estudos caso a caso. Evidentemente, há um óbvio trade off entre 
acurácia e generalização das explanações. 

Outra preocupação diz respeito à tendência na Psicologia de 
extrapolar anomalias individuais para o nível agregado. Os 
economistas argumentam, mesmo caso os desviantes sobrevivam, 
não obstante, quando a economia como um todo é tomada em 
consideração, eles jogam um papel menos importante.  
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Naturalmente, a importância dessa questão depende de a meta 
ser (ou não) explicar uma anomalia ou quantificar suas 
consequências. 

A ausência de um vocabulário unificado é um outro obstáculo 
no debate entrecampos, embora esse seja, provavelmente, de mais 
fácil ultrapassagem. Noções como “racionalidade”, “utilidade”, 
“preferências”, “emoção”, “cognição”, “estima”, etc., tem diferentes 
conotações para pessoas diversas e podem resultar em severos mau-
entendimentos.  

Idealmente, visando obter uma colaboração frutífera, os 
profissionais devem compartilhar seus meios de formulação dos 
problemas.  Se isto não pode ser alcançado, devem pelo menos 
tentar usar uma linguagem comum para defini-los. 

O que os economistas e os psicólogos podem então fazer 
conjuntamente? A mais produtiva aliança se sustenta onde a força 
encontra resistência.  

Provavelmente, a mais importante vantagem comparativa dos 
psicólogos está em seu profundo conhecimento dos comportamentos, 
sentimentos, e motivações dos indivíduos, conjuntamente com 
algumas bem desenvolvidas habilidades experimentais em testar 
hipóteses sobre a natureza humana. Economistas se sobressaem no 
desenvolvimento de quadros normativos, possíveis de ser analisados 
como referência para condução de análises sobre o bem-estar social 
e dedução das implicações políticas.  

Somando forças nesse esforço comum, Economia e Psicologia 
podem confrontar as duas maiores objeções encontradas por esses 
campos separadamente. Essas são, respectivamente:  

1. um irrealista grau de sofisticação ou racionalidade dos 
indivíduos, e  

2. uma carência de prescrições para providenciar futuros 
comportamentos e aumentar o bem-estar. 

Quanto às questões de racionalidade ou irracionalidade, 
provavelmente, um dos mais controversos debates a respeito do 
comportamento humano é determinar se os indivíduos se dedicam a 
maximizar apenas a utilidade esperada (entre prazer e dor) ou se 
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algumas vezes perseguem metas altruístas. Afinal, quão racionais são 
os humanos? 

  

Psicologia e Mercado Financeiro: Aplicações para Entender e 
Remediar a Tomada de Decisão Irracional 

Denis Hilton revê os traços psicológicos, vieses heurísticos e 
erros de julgamento. Eles se sobressaem ao jogarem um importante 
papel em contextos financeiros.  

Seu paper inicia-se, como é comum nessa literatura 
comportamentalista, com uma descrição das ações individuais e 
julgamentos possíveis de ser classificados como “irracionais” de 
acordo com a tradicional definição do Homo Economicus, assim como 
algumas experiências onde há a reincidência desses comportamentos 
equivocados. Estes incluem a ilusão de controle, o excesso de 
confiança, uma falsa interpretação das evidências, a aversão à perda, 
os efeitos enquadramentos, e a subutilização de informações. 

O autor então analisa algumas condutas sociais também difíceis 
de conciliar com o tradicional paradigma da maximização da 
utilidade: comportamento de manada irracional, sobre ou sub reação 
às notícias, comunicação e agregação ineficiente de informações, os 
efeitos de contabilização na tomada de decisões. 

Por fim, Hilton providencia algumas aplicações possíveis de bem 
conhecidas descobertas no neuromarketing dos produtos financeiros 
e na gestão dos recursos humanos. Particularmente, discute:  

1. como o desenho e a apresentação dos produtos financeiros 
afetam as decisões dos investidores não-profissionais, e  

2. como um treinamento eficiente dos negociantes, dirigido para 
corrigir seus vieses de julgamento, pode elevar seus 
desempenhos. 

A contribuição de Hilton é um claro exemplo dos benefícios 
propiciados por uma estreita colaboração nos campos da Psicologia e 
Finanças. Em anos recentes, houve uma crescente tendência no 
campo das Finanças Comportamentais em redescobrir a propensão 
dos indivíduos em cometer erros sistemáticos no julgamento e 
tomada de decisões. 
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Uma mais eficiente estratégia de pesquisa resgataria a rica 
tradição dos psicólogos em análise de padrões de comportamentos. 
Usando as conclusões já alcançadas, é possível desenhar as 
inferências mais relevantes para esse campo de análise e 
providenciar prescrições de políticas para elevação da eficiência das 
instituições.  

Entretanto, um dos maiores perigos de adoção dessa estratégia 
é a possibilidade de perda do rigor e da abordagem crítica sempre 
apresentada pelos economistas quando analisaram o comportamento 
humano. Em vez de invocar um argumento fora-do-padrão para 
explicar dado comportamento, talvez seja útil compreender 
claramente se e como as tradicionais teorias não fornecem 
explanações satisfatórias da questão sob estudo. 

Um ponto interessante para futura pesquisa é estudar as 
circunstâncias sob as quais um comportamento individual irracional 
pode sobreviver em longo prazo. O valor social da irracionalidade 
individual tem sido reconhecido há longo tempo.  

Um exemplo tomado emprestado da literatura financeira é: um 
indivíduo completamente desgarrado de regras de comportamento 
público em favor de seus próprios critérios acaba por revelar, por 
meio das consequências de suas ações de contraponto, informação 
particular preciosa à população inteira. 

O valor privado da irracionalidade recebeu também certa 
atenção. De imediato, há sempre um indivíduo “louco” em todo os 
grupos ou tribos. Esta pessoa, usualmente, faz os melhores negócios 
em situações de barganhas simples, independentemente de seu nível 
de insanidade.  

Seria interessante providenciar uma análise sistemática do tipo 
de situação na qual a irracionalidade pode obter melhores resultados 
para o próprio indivíduo ou para a sociedade como um todo. Senão, a 
conclusão seria apenas aquela da sabedoria popular: nem louco rasga 
dinheiro! 

  

O que causa a Inércia Comportamental? 
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A relação entre comportamento irracional no nível individual e 
no agregado é o núcleo da colaboração de Ernest Fehr e Jean-Robert 
Tyran, What Causes Nominal Inertia? Insights From Experimental 
Economics. Como eles argumentam, uma das principais diferenças 
entre os pesquisadores em Psicologia e Economia é a seguinte.  

• Por um lado, os psicólogos analisam as anomalias individuais e, 
então, extrapolam-nas para o comportamento agregado.  

• Por outro lado, os economistas superestimam a probabilidade 
que as forças competitivas do mercado corrijam as anomalias 
individuais. 

Esse artigo analisa o problema do comportamento irracional no 
nível individual e no nível agregado no caso da “ilusão monetária”. 
Esta teoria, grosseiramente, diz: as livres ilusões dos indivíduos 
reagem às mudanças nos preços reais, mas não às mudanças nos 
preços nominais. Então, qualquer um deveria sentir igualmente feliz 
caso tanto a taxa de inflação quanto seu salário aumentassem em 
4% porque eles permaneceriam constantes em termos reais. 

Esses autores propõem um experimento mercantil no qual 
indivíduos fixam preços e obtêm lucros dependentemente dos preços 
fixados por outros indivíduos. O jogo é caracterizado por 
complementariedades estratégicas – a reação ótima frente às 
elevações de preços dos oponentes é aumentar os próprios preços.  

Quando ocorrer um choque monetário (nominal), isto é, uma 
mudança  na quantidade de moeda, ele não afetará os lucros se 
todos os indivíduos alterarem seus preços nominais na mesma 
porcentagem. 

O artigo mostra, não supreendentemente, indivíduos exibirem 
maior inércia no ajustamento de seu preço a choques quando os 
preços são colocados em termos nominais em vez de ser em termos 
reais. Mais importante é os ajustamentos serem também mais lentos 
quando indivíduos competem com outros indivíduos em vez de 
quando se confrontam contra computadores.   

A conclusão é a severa inércia nominal não é tão devida à 
irracionalidade individual, mas mais à incerteza dos indivíduos, 
quando eles estão em confronto com indivíduos racionais. 
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Embora o artigo esteja preocupado com uma questão muito 
específica de interesse principalmente para economistas, suas 
implicações são muito mais gerais. De fato, colocando foco no 
conjunto de experiências, alguém pode concluir os resultados serem 
instâncias especiais de duas teorias amplamente reconhecidas em 
Psicologia:  

1. a importância dos “efeitos enquadramentos”, isto é, como 
diferentes apresentações da mesma situação conduz a 
diferentes respostas individuais; e  

2. o papel das crenças a respeito das crenças dos outros, tal como 
no famoso exemplo de Keynes com base em “concurso de 
beleza”.  

Seria interessante explorar as interações entre esses dois 
fenômenos em outros contextos. 

Keynes escreveu, no capítulo 12 da Teoria Geral, uma boa 
metáfora para entender o funcionamento do mercado acionário é a do 
concurso de beleza dos jornais da época. Um concurso onde ganha 
quem acertar quais serão as mulheres mais bonitas de uma lista 
segundo a votação da maioria das pessoas em enquete promovida 
pelo jornal.  

Importa então saber quais mulheres serão as mais votadas por 
todos para se ganhar o concurso e não descobrir quais são as 
“verdadeiramente” mais bonitas!  

É um jogo especulativo onde se tenta:  

1. adivinhar o que as pessoas vão fazer, ou  

2. qual é o padrão de beleza predominante ou modal (e não 
médio), ou ainda  

3. o que a cada um acha de cada tipo de beleza.  

Para Keynes a Bolsa de Valores funciona exatamente assim: 
todos tentam adivinhar qual será a ação preferida de todos! Não se 
trata de escolher, em curto prazo, qual é a melhor ação ou a melhor 
empresa sob o ponto de vista de fundamentos.  
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Ganha quem escolher, antecipadamente, a ação apreciada por 
todos por comportamento mimético em curto prazo. Em longo prazo, 
as informações corretas sobre os fundamentos objetivos poderão 
predominar. 

A aposta no “cassino da Bolsa” é entender:  

1. como é o comportamento da massa, e  

2. quais são os determinantes da escolha de empresas/ações. 

Seguindo essa metáfora keynesiana não é difícil perceber, em 
mercado de informações assimétricas, como na Bolsa de Valores, os 
agentes ou investidores estarem sempre buscando maneiras de 
entender o que os outros fazem para antecipar os passos da maioria 
dos investidores. O problema é adivinhar qual ação será a escolhida 
pela maioria para comprar ou vender.  

Se todos a compram, a ação sobe, se todos a vendem, a ação 
cai. Esse tipo de comportamento mimético faz sentido se todos os 
investidores entenderem:  

1. uma ação ser uma aproximação da imagem pública da empresa 
representada por ela;  

2. logo, o relevante é saber como os fundamentos afetam as 
expectativas; e  

3. daí se deduz como as expectativas afetam os preços.  

Sempre serão expectativas especulativas, porque as operações 
de uma empresa se desenrolam no futuro. Assim, mesmo analisando 
os fundamentos de uma empresa, retorna-se ao problema de 
entender como os agentes agirão em conjunto, tendo em vista a 
variação desses fundamentos.   

Os investidores sempre querem saber o que farão os outros 
investidores em relação a qualquer empresa e ação. Empatia – 
colocar-se no lugar de outro(s) – é a palavra chave em qualquer 
negociação. 
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Path Dependence: Algumas Observações Introdutórias 

Lars Magnusson e Jan Ottosson (The Evolution of Path 
Dependence. UK-USA, Edward Elgar, 2009) acham não haver dúvida 
sobre o papel pioneiro de Paul David e Brian Arthur. Eles foram os 
primeiros a iniciar uma discussão sobre a relevância da path 
dependency [dependência de trajetória], na década de 1980 e 1990. 
Eles usaram path dependence em suas obras originais como uma 
descrição dos efeitos lock-in em termos de tecnologia. 

Um fator-chave foi o reconhecimento dos sistemas não-
ergódicos. Enfatizam ser difícil se desligar da história anterior.  

Paul David (1985) usou o exemplo do teclado QWERTY para 
ilustrar como as escolhas da nova tecnologia foram influenciadas por 
outras forças em lugar das meras “escolhas ótimas em um mercado 
perfeito”. O argumento básico desse influente artigo era a 
organização das letras no teclado ter sido resultado de pequenos 
eventos fortuitos, dando assim origem a um padrão, apesar da 
disposição do teclado competidor Dvorak ser melhor, de acordo com 
David.  

Em termos gerais, David argumentou não ser possível entender 
porque certas tecnologias foram escolhidos sem analisar os eventos 
anteriores e seu impacto sobre as escolhas tecnológicas existentes. 
Isto é expresso em termos resumidos: “a história importa”.  

David discute três razões pelas quais tais dependências de 
trajetórias ocorreram.  

Primeiro, seleções cognitivas desenvolvidas ao longo do tempo 
podem ser vistas como influentes na formação de uma memória 
coletiva. Esta é uma parte da redução do leque de escolhas por parte 
dos atores, devido a essas razões históricas.  

Em segundo lugar, investimentos específicos de cada firma 
podem também ser uma parte de tal dependência de trajetória. Eles 
a tornam sensível aos eventos históricos anteriores.  

A terceira razão está relacionada com a forte inter-relação em 
organizações complexas, na qual também incluiria a inter-relação 
tecnológica. Esta é certamente uma versão de dependência de 
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trajetória vista como mais intimamente ligada à noção “forte” de path 
dependence. 

Além disso, é de fato uma definição muito mais geral em 
comparação com a interpretação de Rosenberg sobre sistemas 
técnicos e seu processo de transformação. Path dependence, nesta 
interpretação, pode ser considerada como sendo sensível às escolhas 
aleatórias no início de um processo, e onde essas pequenas etapas 
aleatórias serão reforçadas ainda mais.  

Além disso, o papel de path dependence, mudança técnica 
localizada e inovações é discutido em termos de uma abordagem, ou 
uma ferramenta, para explicar a dinâmica econômica, indo além da 
análise estática do equilíbrio geral. 

David enfrentou um debate acalorado a respeito de path 
dependence, bem como de suas diversas aplicações. Hodgson sugeriu 
a leitura do artigo de David, publicado originalmente em 2001 e 
republicado em 2007, por ser um dos artigos mais importantes sobre 
path dependence (Hodgson, 2007, p. 14).  

Nele, David sugeriu a seguinte definição: 

“Dependência de trajetória, da forma como eu gostaria de usar 
o termo, refere-se a uma propriedade dinâmica dos processos de 
alocação. Pode ser definida quer a respeito da relação entre a 
dinâmica do processo e o(s) resultado(s) para o(s) qual(is) converge, 
quer referente à limitação da distribuição de probabilidades do 
processo estocástico em consideração”. (David, 2007, p 123; ênfase 
original) 

Além disso, David propõe a definição positiva de dependência 
de trajetória ser formulada da seguinte maneira: “Uma definição 
positiva é: uma trajetória dependente do processo estocástico é 
aquela cuja distribuição assintótica evolui como consequência (função 
de) do próprio processo histórica” (David, 2007, p. 125).  

Deu assim à path dependence uma definição mais geral. Isto 
também teve importante implicações para o papel dos efeitos lock-in, 
como observou ainda David. 

“Sistemas de trajetórias dependentes – com uma multiplicidade 
de possíveis equilíbrios entre os quais seleções de eventos 
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contingentes podem ocorrer – podem se tornar assim bloqueados 
[locked in] para atratores ideais ou ótimos. São tão bons como 
quaisquer outros, no conjunto viável, ou tomam trajetórias capazes 
de levarem a lugares onde todos gostariam de ter sido capazes de 
evitar, constatado quando lá chegaram.” (David, 2007, p. 131) 

Em linha com as definições acima estabelecidas, David e 
Thomas argumentam a dependência de trajetória ser considerada 
como uma característica sistemática. Eles especialmente enfatizam o 
papel da path dependence em um sistema dinâmico: “de um sistema 
cujo movimento permanece sob a influência das condições próprias, 
sendo legados contingentes de eventos e ações em sua 
história” (David e Thomas, 2003, p. 15).  

De acordo com essa interpretação da dependência de trajetória, 
não é útil analisar todos os fenômenos econômicos como estivessem 
influenciados em certa trajetória dependente. Eles sugerem vários 
problemas poderem sim ser melhor analisados por uma tradicional 
análise de demanda e oferta.  

No entanto, David e Thomas sugerem a extensão na qual a 
dependência de trajetória ocorre na vida econômica é um problema 
empírico. Eles argumentam fortemente contra a ideia de path 
dependence como fosse uma teoria. Pelo contrário, deve ser vista 
“como um rótulo referente, em particular, às propriedades dinâmicas 
caracterizadoras de alguns, mas não de todos os processos de 
alocação de recursos” (David e Thomas, 2003, p. 17).  

Eles ainda mencionam ela ser definida como um processo 
relacionado com os processos dinâmicos. É o resultado ou a limitação 
de possíveis ações disponíveis dentro de um sistema dinâmico. 

Assim, um sistema dinâmico pode ser caracterizado por ser um 
sistema de trajetória independente, onde as condições iniciais não 
irão dificultar seu futuro desenvolvimento. Em contraste, o caso de 
sistemas dependentes de trajetória poderia ser definido como o de 
“um sistema estocástico dependente de trajetória onde o sistema de 
distribuição assintótica evolui como uma consequência (função de) o 
processo de sua própria história "(David e Thomas, 2003, p. 18). 

Argumentam os processos dependentes de trajetória não serem 
apenas uma questão de identificar as escolhas abaixo do ideal, 
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devido às ineficiências estáticas. Eles veem, por exemplo, os 
mercados com fortes externalidades de rede como particularmente 
sensíveis aos eventos iniciais.  

Eles configuraram sua história. Em alguns casos, a dependência 
de trajetória também é um mecanismo importante na promoção da 
eficiência dinâmica.  

A análise dos resultados positivos dos fenômenos de 
retroalimentação estão no centro das abordagens de ambos (David e 
Thomas, 2003, p. 26). 

Em suma, esta interpretação da dependência da trajetória 
sugere apenas algumas questões econômicas serem adequadas para 
este rótulo. Tradicionais explicações de oferta e demanda são, de 
fato, mais úteis para explicar vários fenômenos econômicos.  

Por sua vez, para específicos problemas empíricos, por 
exemplo, em indústrias com externalidades de rede, path 
dependence pode ser utilizada como um rótulo ou uma ferramenta 
para estudar os fenômenos de retroalimentação positiva. Tais 
fenômenos podem ser tanto negativos ao seu caráter, dificultando a 
dinâmica econômica, ou positivos, por promover ainda mais o 
desenvolvimento econômico bem-sucedido. 

De acordo com o ponto de vista de Lars Magnusson e Jan 
Ottosson, este novo desenvolvimento do conceito de dependência de 
trajetória pode intuitivamente ser promissor, porque a questão da 
mudança institucional pode ser incluída em tal definição. No entanto, 
pode haver um risco em se adicionar pouco valor explicativo com o 
uso desse conceito amplo de path dependency, devido ao risco 
evidente de explicar cada processo dinâmico, bem-sucedido ou não, 
como um processo dependente da trajetória.  

Isso abre caminho para a dependência de trajetória tipificar 
explicações muito genéricas. Todo entusiasmo excessivo com um 
conceito novo traz o risco de reducionismo, ou seja, achar tudo se 
reduzir a ele. O mundo real é mais complexo e irredutível. 
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Capítulo 4. Finanças Comportamentais 

Breve Introdução às Finanças Comportamentais 

Este artigo de Jay R. Ritter, Professor de Finanças da 
Universidade da Flórida, publicado, com pequenas modificações, no 
Pacific-Basin Finance Journal (Vol. 11, No. 4, setembro de 2003, pp. 
429-437) , fo rnece uma breve in t rodução às F inanças 
Comportamentais. Elas abrangem pesquisas realizadas para 
descartarem as suposições tradicionais de maximização da utilidade 
esperada com investidores racionais em mercados eficientes.  

Os dois blocos de construção das Finanças Comportamentais 
são:  

1. a psicologia cognitiva (como as pessoas pensam) e  

2. os limites da arbitragem (quando os mercados serão 
ineficientes). 

Por isso, suas palavras-chave são arbitragem, psicologia e 
eficiência de mercado. O crescimento da pesquisa nessa área de 
conhecimento foi alimentado pela incapacidade da estrutura 
tradicional de explicar muitos padrões empíricos, incluindo bolhas do 
mercado de ações no Japão, Taiwan e EUA. 

Tecnicamente, existe uma oportunidade de arbitragem quando 
se pode garantir um lucro, por exemplo, comprando um ativo 
subavaliado, em um lugar ou mercado, e vendendo-o como um ativo 
supervalorizado, em outro lugar ou mercado. Na prática, quase toda 
atividade de arbitragem não possui o risco da especulação, pois é 
fazer negócios onde o lucro esperado é alto em relação ao risco 
envolvido. 

As Finanças Comportamentais são o paradigma no qual os 
mercados financeiros são estudados usando modelos menos estreitos 
em relação àqueles baseados na Teoria da Utilidade Esperada, 
elaborados Von Neumann-Morgenstern e nas suposições de 
arbitragem. Especificamente, as Finanças Comportamentais têm dois 
blocos de construção:  
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i) psicologia cognitiva e  

ii) limites da arbitragem.  

Cognitivo se refere a como as pessoas pensam. Há uma vasta 
literatura de psicologia documentando as pessoas cometerem erros 
sistemáticos na maneira como pensam: são excessivamente 
confiantes, dão muito peso à experiência recente etc.  

Suas preferências também podem criar distorções. As Finanças 
Comportamentais usam esse corpo de conhecimento, em vez de 
adotar a abordagem arrogante de ele dever ser ignorado. Limites de 
arbitragem referem-se a prever em quais circunstâncias as forças de 
arbitragem serão eficazes e quando não o serão. 

As Finanças Comportamentais usam modelos nos quais alguns 
agentes não são totalmente racionais, seja por causa de preferências 
ou por causa de crenças equivocadas. Um exemplo de suposição 
sobre preferências é as pessoas serem avessas à perda – um ganho 
de $ 2 pode fazer as pessoas se sentirem melhor tanto quanto uma 
perda de $ 1 as faz sentir-se pior. Crenças equivocadas surgem 
porque as pessoas são bayesianas ruins. 

As Finanças Racionais têm como alicerce a Hipótese de 
Mercados Eficientes (HME). A EMH argumenta a competição entre 
investidores a buscarem lucros anormais leva os preços ao seu valor 
“correto”.  

O EMH não assume todos os investidores serem racionais, mas 
assume os mercados serem racionais. O EMH não assume os 
mercados poderem prever o futuro, mas assume os mercados 
fazerem previsões imparciais do futuro.  

Em contraste, as Finanças Comportamentais pressupõem, em 
muitas circunstâncias, os mercados financeiros serem ineficientes em 
termos de informação. 

No entanto, nem todos os erros de avaliação são causados por 
vieses psicológicos. Alguns são devidos apenas a desequilíbrios 
temporários de oferta e demanda.  

Por exemplo, a tirania da indexação pode levar a mudanças na 
demanda não relacionadas aos fluxos de caixa futuros da empresa. 
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Quando o Yahoo foi adicionado ao S&P 500 em dezembro de 1999, os 
gerentes de fundos de índice tiveram de comprar as ações, embora 
tivessem um float público limitado.  

Essa demanda extra elevou o preço em mais de 50% em uma 
semana e em mais de 100% em um mês. Dezoito meses depois, o 
preço das ações caiu mais de 90% em relação ao valor encontrado 
logo após ser adicionado ao S&P. 

Se for fácil tomar posições (vendendo ações sobrevalorizadas 
ou comprando ações subvalorizadas) e essas desvalorizações 
certamente serão corrigidas em um curto período, então os 
“arbitradores” tomarão posições e eliminarão esses erros de 
precificação antes de se tornarem grandes. Mas se for difícil tomar 
essas posições, devido a restrições de vendas a descoberto, por 
exemplo, ou se não houver garantia de o erro de precificação ser 
corrigido dentro de um prazo razoável, a arbitragem deixará de 
corrigir o erro de precificação. 

De fato, os arbitradores podem até mesmo optar por evitar os 
mercados onde o erro de precificação é mais grave, porque os riscos 
são muito grandes. Isso é especialmente verdadeiro quando se está 
lidando com um grande mercado, como o mercado de ações japonês 
no fim da década de 1980 ou o mercado norte-americano de ações 
de tecnologia no fim da década de 1990.  

Os arbitradores tentaram vender a descoberto as ações 
japonesas, em meados de 1987, e fazer hedge, comprando as ações 
dos Estados Unidos. Eles estavam certos no longo prazo, mas 
perderam enormes quantias de dinheiro, em outubro de 1987, 
quando o mercado dos EUA entrou em crash superior ao do mercado 
japonês por causa de intervenção do governo japonês.  

Se os arbitradores tivessem fundos limitados, eles seriam 
forçados a cobrir suas posições justamente quando as 
desvalorizações relativas fossem maiores. Resultaria em pressão de 
compra adicional para as ações japonesas, exatamente, quando elas 
estavam mais sobrevalorizadas! 
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Vieses Cognitivos 

Adeptos da psicologia cognitiva, aplicadas às Finanças 
Comportamentais, documentaram muitos padrões relativos ao 
comportamento das pessoas. 

Alguns desses padrões são os seguintes: 

Heurísticas 

As heurísticas, ou regras práticas, facilitam a tomada de 
decisões. Mas às vezes podem levar a preconceitos, especialmente 
quando as coisas mudam. Isso pode levar a decisões de investimento 
abaixo do ideal. 

Quando confrontadas com N opções de como investir o dinheiro 
da aposentadoria, muitas pessoas alocam usando a regra 1 / N. Se 
houver três fundos, um terço vai para cada um. Se dois são fundos 
de ações, dois terços vão para ações. Se um dos três for um fundo de 
ações, um terço vai para ações. Recentemente, Benartzi e Thaler 
(2001) documentaram muitas pessoas seguirem a regra 1 / N. 

Excesso de confiança 

As pessoas confiam demais em suas habilidades. Os 
empreendedores são especialmente propensos a ser excessivamente 
confiantes. O excesso de confiança se manifesta de várias maneiras. 
Um exemplo é a diversificação insuficiente, devido à tendência de 
investir muito naquilo no qual se está familiarizado.  

Por isso, as pessoas investem em empresas locais, mesmo 
quando isso seja ruim do ponto de vista da diversificação, porque 
seus imóveis (a casa possuída por exemplo) está ligada ao destino da 
empresa. Pense nos funcionários da indústria automobilística em 
Detroit, funcionários da indústria de construção em Hong Kong ou 
Tóquio ou engenheiros de hardware de computador no Vale do Silício.  

As pessoas investem muito nas ações da empresa para a qual 
trabalham. Se quebrarem, perdem o emprego e a reserva financeira. 

Os homens tendem a ser mais confiantes face às mulheres. 
Isso se manifesta de várias maneiras, incluindo o comportamento de 
negociação.  
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Barber e Odean (2001) analisaram recentemente as atividades 
de negociação de pessoas com contas de corretagem com desconto. 
Eles descobriram quanto mais pessoas negociavam, pior elas se 
saíam, em média. E os homens negociavam mais e se saíam pior face 
às mulheres investidoras. 

Contabilidade Mental 

As pessoas às vezes separam decisões necessárias, em 
princípio, ser combinadas. Por exemplo, muitas pessoas têm 
orçamento doméstico para comida e orçamento doméstico para 
entretenimento.  

Em casa, onde o orçamento alimentar está presente, eles não 
comem lagosta ou camarão porque são muito mais caros em vez de 
uma caçarola de peixe. Mas em um restaurante, eles pedem lagosta e 
camarão, embora o custo seja muito mais alto em vez de um simples 
jantar de peixe.  

Se em vez disso comessem lagosta e camarão em casa, e o 
simples peixe em um restaurante, poderiam economizar dinheiro. 
Mas porque estão pensando separadamente sobre refeições em 
restaurantes e comida em casa, eles optam por limitar sua comida 
em casa. 

Enquadramento 

Enquadramento é a noção de a forma como um conceito é 
apresentado aos indivíduos ser importante. Por exemplo, os 
restaurantes podem anunciar descontos especia is para 
"madrugadores" ou "depois do teatro", mas nunca usam "sobretaxas" 
nos períodos de pico.  

Eles conseguem mais negócios se as pessoas sentirem estarem 
obtendo um desconto nos horários de pico, em vez de pagar uma 
sobretaxa nos períodos de pico, mesmo quando os preços são 
idênticos.  

Os psicólogos cognitivos documentaram os médicos fazerem 
recomendações diferentes se veem evidências apresentadas como 
“probabilidades de sobrevivência” em vez de “taxas de mortalidade”. 
Isto embora as probabilidades de sobrevivência mais as taxas de 
mortalidade cheguem a 100%. 
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Representatividade 

As pessoas tendem a dar muito peso às experiências recentes. 
Isso às vezes é conhecido como a "Lei dos Pequenos Números".  

Por exemplo, quando os retornos das ações têm sido altos por 
muitos anos (como 1982-2000 nos EUA e na Europa Ocidental), 
muitas pessoas começam a acreditar os retornos das ações elevados 
serem "normais". Um novo mundo teria sido criado... até o próximo 
crash. 

 Durante o mercado baixista iniciado em abril de 2000 nos EUA, 
o volume agregado do mercado de ações não caiu. Aparentemente, 
isso se deve ao aumento da negociação por parte das instituições, 
porque a negociação de ações por parte de pessoas físicas, de fato, 
diminuiu.  

A queda significativa nos custos de transação associados à 
mudança para a decimalização e os avanços tecnológicos são 
parcialmente responsáveis por isso. Outra razão é muitas empresas 
terem dividido suas ações no fim de 1999 e no primeiro semestre de 
2000.  

Isso, ceteris paribus, teria resultado em um maior volume de 
negociação. A queda na receita de comissões de indivíduos (prevista 
pelo efeito de disposição) resultou em declínios de receita para 
corretoras voltadas para o varejo. 

Conservadorismo 

Quando as coisas mudam, as pessoas tendem a demorar para 
perceber as mudanças. Elas se ancoram na maneira como as coisas 
sempre foram.  

O viés do conservadorismo se digladia com o viés da 
representatividade. Quando as coisas mudam, as pessoas podem 
reagir mal, devido ao preconceito típico do conservadorismo.  

Mas, se houver um padrão longo o suficiente, eles se ajustarão 
a ele. Possivelmente, reagirão de forma exagerada, com peso inferior 
à média de longo prazo. 
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Efeito de disposição 

O efeito de disposição refere-se ao padrão onde as pessoas 
evitam perceber perdas em papel financeiro e procuram só obter 
ganhos. Por exemplo, se alguém compra uma ação a $ 30, e ela cai 
para $ 22, antes de subir para $ 28, a maioria das pessoas não quer 
vender até a ação ficar acima de $ 30.  

O efeito de disposição se manifesta em muitos pequenos 
ganhos sendo realizados e poucas pequenas perdas. Na verdade, as 
pessoas agem como se estivessem tentando maximizar seus 
impostos!  

O efeito de disposição aparece no volume agregado de 
negociação de ações. Durante um mercado em alta, o volume de 
negócios tende a crescer. Se o mercado virar “do norte para o sul”, 
isto é, da alta para baixa, o volume de negócios tende a cair.  

Por exemplo, o volume de negócios no mercado de ações 
japonês caiu mais de 80% do fim da década de 1980 até meados da 
década de 1990. O fato de o volume tender a cair nos mercados de 
baixa resulta no negócio de comissões das corretoras com um alto 
nível l de risco sistemático. 

Uma das principais críticas às Finanças Comportamentais é, ao 
escolher qual viés enfatizar, pode-se prever a sub-reação ou a reação 
exagerada. Essa crítica pode ser chamada de "dragagem do modelo".  

Pode-se encontrar uma narrativa histórica, capaz de se ajustar 
aos fatos, para explicar ex post algum fenômeno intrigante. Mas 
como fazer previsões ex ante sobre quais vieses irão dominar?  

Existem dois excelentes artigos a tratarem desse assunto: 
Barberis e Thaler (2002) e Hirshliefer (2001). Hirshliefer (p. 1547), 
em particular, aborda a questão de quando esperaríamos um viés 
comportamental dominasse os outros.  

Ele enfatiza haver uma tendência de as pessoas confiarem 
excessivamente na força dos sinais de informação e subestimar o 
peso dos sinais de informação. Isso às vezes é descrito como efeito 
de saliência. 
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Limites da Arbitragem 

As desvalorizações de ativos financeiros são comuns, mas não é 
fáci l obter lucros anormais confiáveis com base nessas 
desvalorizações. Por quê? As avaliações incorretas são de dois tipos: 
as recorrentes ou arbitráveis e as não recorrentes e de longo prazo. 
Para as desvalorizações recorrentes, as estratégias de negociação 
podem gerar dinheiro de forma confiável.  

Por causa disso, os fundos de hedge e outros se concentram 
nisso e evitam se tornarem grandes demais. Assim, o mercado é 
bastante eficiente para esses ativos, pelo menos em termos relativos.  

Para as avaliações incorretas de longo prazo e não repetitivas, é 
impossível em tempo real identificar os altos e baixos até quando eles 
tenham passado. Entrar muito cedo corre o risco de perdas de modo 
a acabarem com o capital.  

Pior ainda, se os sócios limitados ou outros investidores 
estiverem fornecendo fundos, as retiradas de capital após uma 
sequência de perdas podem na verdade resultar em pressão de 
compra ou venda. Ela exacerba a ineficiência. 

Quem são esses investidores capazes der tornarem os 
mercados eficientes? Bem, uma classe óbvia de investidores tentando 
ganhar dinheiro ao identificar desvalorizações são os fundos de 
hedge.  

Um fundo de hedge de valor relativo assume posições 
compradas e vendidas, comprando títulos subvalorizados e, em 
seguida, encontrando t í tu los altamente correlacionados 
sobrevalorizados e vendendo-os a descoberto. Um fundo de hedge 
macro, por outro lado, assume posições especulativas não possíveis 
de ser facilmente protegidas, como operar a descoberto na Nasdaq. 

Até qual ponto os esforços dos arbitradores para fazer dinheiro 
funcionam na prática para tornar os mercados mais eficientes? Como 
Shleifer e Vishny argumentam em seu artigo "Limites à Arbitragem" 
de 1997, os esforços dos arbitradores para ganhar dinheiro tornarão 
alguns mercados mais eficientes, mas não terão nenhum efeito em 
outros. 
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Vejamos um exemplo, o de um fundo de hedge gigante, Long 
Term Capital Management. O LTCM foi fundado há cerca de nove anos 
por Myron Scholes, Robert Merton, John Meriwether e outros.  

No s p r ime i r o s t r ê s ou qua t r o ano s , e l e s f o ram 
espetacularmente bem-sucedidos. Mas então, depois, eles tiveram 
um trimestre ruim quando perderam US $ 4 bilhões, eliminando seu 
capital próprio e forçando a empresa a liquidar. Mas eles estavam 
certos no fim das contas! 

Os LTCM são negociados principalmente nos mercados de renda 
fixa e derivativos. Mas uma das maneiras pelas quais eles perderam 
dinheiro foi na negociação de arbitragem de ações da Royal Dutch / 
Shell. 

Em 1907, a Royal Dutch da Holanda e a Shell do Reino Unido 
concordaram em mesclar seus interesses em uma base 60-40 e 
pagar dividendos na mesma base. É fácil mostrar: sempre quando os 
preços das ações não estão em uma proporção de 60-40, há uma 
oportunidade de lucro de arbitragem.  

Mas a teoria financeira não fornece reflexão para uma previsão 
clara em decisões financeiras práticas. Além disso, são grandes 
empresas. Até julho de 2002, a Royal Dutch estava no S&P 500 e a 
Shell no FTSE. 

Quão bem uma previsão teórica funciona? 

Nos últimos 22 anos, de 1980 a 2001, houve grandes desvios 
da relação teórica. Em 1998, a LTCM vendeu ações caras e comprou 
as mais baratas. Eles ganharam dinheiro?  

Não, eles perderam dinheiro quando os preços divergiram ainda 
mais de seus valores teóricos durante o terceiro trimestre de 1998. 
Para atender às necessidades de liquidez, LTCM e outros fundos de 
hedge foram forçados a vender suas posições, e essa pressão de 
venda tornou os mercados mais ineficientes, em vez de mais 
eficientes. Portanto, as forças da arbitragem falharam. 

Os dados plotados terminam em dezembro de 2001, com a 
relação de preços próxima ao seu valor teórico. Ele ficou lá?  
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Em julho de 2002, a Standard and Poors anunciou: a Royal 
Dutch seria retirada do S&P 500 porque estavam excluindo empresas 
não americanas. A Royal Dutch caiu 17% na semana do anúncio, 
embora não haja nenhuma sugestão de o valor presente dos 
dividendos ter mudado. 

Então, qual é o resultado final da eficiência do mercado? É útil 
dividir os eventos em duas categorias:  

i) eventos de alta frequência, quando ocorrem com frequência, e  

ii) eventos de baixa frequência, quando ocorrem raramente e 
podem levar muito tempo para se recuperar. 

A evidência de alta frequência apoia a eficiência do mercado. É 
difícil encontrar uma estratégia de negociação sempre confiável e 
lucrativa. E os fundos mútuos têm dificuldade em superar seus 
benchmarks.  

A evidência de baixa frequência, no entanto, não apoia a 
eficiência do mercado. Exemplos de enormes desvalorizações 
incluem: 

1)  A subvalorização dos mercados de ações mundiais de 
1974-1982. 

2)  O preço das ações japonesas e a bolha do preço da terra na 
década de 1980. 

3)  A bolha do preço das ações de Taiwan com o pico em fevereiro 
de 1990. 

4)  Quebra do mercado de ações em outubro de 1987. 

5)  A bolha de tecnologia, mídia e telecomunicações (TMT) de 
1999-2000. 

Aplicações de Finanças Comportamentais 

Há a l gumas ap l i c a ções e spec í f i c a s das F i nanças 
Comportamentais. 
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Por exemplo, uma primeira aplicação diz respeito à inflação e 
ao mercado de ações. Há uma pergunta de avaliação simples. Lista 
algumas suposições específicas sobre uma empresa hipotética e a 
pergunta é: "Quanto vale o patrimônio desta empresa?" 

Premissas: a taxa de inflação é de 6% e o prêmio de risco de 
ações é zero, desse modo, o custo nominal de capital é de 10% (um 
custo real de capital de 4%). A empresa deseja manter o valor real 
de sua dívida inalterado, portanto, deve aumentar o valor nominal da 
dívida em 6% a cada ano. Não há crescimento real e todo o fluxo de 
caixa livre (se houver) é pago em dividendos. 

Receita $ 1.200.000 

Custo dos bens vendidos $ 600.000 

Despesas Administrativas $ 400.000 

Despesa de juros $ 200.000 

Impostos $ 0 

Lucros após impostos $ 0 

Dívida $ 2.000.000 

Patrimônio líquido $ 1.500.000 

10.000 ações em circulação 

Taxa de juros da dívida 10% 

Com a inflação em 6% e US$ 2 milhões em dívida, a empresa 
deve emitir US$ 120.000 a mais em dívida no próximo ano para 
manter constante o valor real de sua dívida. Esse dinheiro pode ser 
usado para pagar dividendos. Isto é: 

$ 12 por ação, e usando a fórmula de perpetuidade crescente 

P = Div1 / (r - g) 

com r = 10% e g = 6%, P = $ 12 / (0,10 - 0,06) = $ 300 por 
ação. 

Portanto, o patrimônio vale $ 3 milhões, ou $ 300 por ação.  
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Os ganhos são zero, porque os contadores tratam as despesas 
com juros nominais como um custo, mas não tratam a redução 
induzida pela inflação no valor real da dívida como um benefício para 
os acionistas.  

Em outros termos, o verdadeiro lucro econômico é superior ao 
lucro contábil, porque os contadores medem o custo, mas não o 
benefício para os acionistas do financiamento da dívida quando há 
inflação. 

Este é um exemplo de onde o enquadramento faz a diferença. A 
despesa de juros nominal aparece na demonstração do resultado.  

A diminuição do valor real dos passivos nominais devido à 
inflação não aparece na demonstração dos resultados. Porque não 
parece, os investidores não levam isso em conta e, portanto, 
subvalorizam as ações quando a inflação está alta.  

Se você achar isso implausível, pergunte-se: “quantos 
professores de finanças com PhDs acertaram a avaliação”. Eu 
(Fernando Nogueira da Costa) responderia: eles não têm tempo para 
a especulação estéril, porque estão muito ocupados com a 
especulação científica...  

Se o mercado cometer esse erro, as ações tornam-se mais 
arriscadas, porque caem mais do esperado quando a inflação 
aumenta, e eles aumentam mais do esperado quando a inflação 
diminui. Ao longo de um ciclo de inflação completo, esses dois efeitos 
se equilibram, razão pela qual as ações são menos arriscadas no 
longo prazo em vez de ser no curto prazo (Siegel (1998), Capítulo 2). 

Modigliani e Cohn (1979) argumentaram o mercado de ações 
dos EUA estava grosseiramente desvalorizado em meados e no fim 
dos anos 1970, porque os investidores tinham crenças irracionais 
sobre os lucros, dada a alta inflação então existente. Richard Warr e 
Jay R. Ritter, em artigo da JFQA de março de 2002 sobre o declínio da 
inflação e o mercado em alta de 1982-1999, conduziram um teste 
fora da amostra da hipótese de Modigliani-Cohn.  

Argumentaram parte do mercado em alta da década de 1980 
foi atribuída a uma recuperação da subvalorização. Também 
argumentaram o aumento contínuo do mercado de ações na década 
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de 1990 ter sido um exagero – o mercado de ações ficou 
supervalorizado – e previram em 2000-2002 ter baixos retornos das 
ações.  

Felizmente, Jay R. Ritter acredita em sua pesquisa científica e 
investiu muitos de meus ativos de aposentadoria em títulos 
indexados à inflação. Esta foi a classe de ativos de melhor 
desempenho em longo prazo. 

O segundo aplicativo sobre Finanças Comportamentais discutido 
por Jay R. Ritter, brevemente, diz respeito ao underpricing de IPOs. 

A Teoria da Perspectiva é uma teoria descritiva da escolha sob 
incerteza. Isso está em contraste com a Teoria da Utilidade Esperada, 
pois é normativa em vez de descritiva.  

A Teoria da Perspectiva se concentra nas mudanças na riqueza, 
enquanto a Teoria da Utilidade Esperada se concentra no nível de 
riqueza. Ganhos e perdas são medidos em relação a um ponto de 
referência. A Teoria da Perspectiva, como parte da Finanças 
Comportamentais, também pressupõe aversão à perda. 

Ela também incorpora enquadramento – se dois eventos 
relacionados ocorrerem, um indivíduo tem a opção de tratá-los como 
eventos separados (segregação) ou como um (integração). Por 
exemplo, se uma pessoa vai para a pista de corrida e faz duas 
apostas, ganhando uma e perdendo outra, a pessoa pode integrar o 
resultado e se concentrar no ganho líquido.  

Se o resultado líquido for positivo, significa ter ocorridoeu um 
ganho e focar nisso deixa o apostador feliz. Se houver uma perda 
líquida, separar as duas apostas permite o apostador se sentir 
desapontado uma vez, mas feliz uma vez. 

Tim Loughran e Jay R. Ritter usaram a Teoria do Prospecto em 
seu artigo da RFS de 2002 "Por que os emissores não ficam 
chateados por deixar dinheiro na mesa em IPOs?" para explicar o 
grave underpricing de alguns IPOs. Se o preço de um IPO for inferior, 
os acionistas em fase de pré-emissão ficarão em pior situação porque 
seu patrimônio foi diluído.  

Argumentaram: se um empresário receber a boa notícia de ter 
ficado inesperadamente rico por causa de um preço de IPO mais alto 
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face ao esperado, o empresário não barganhou com tanta força por 
um preço de oferta ainda mais alto. Isso ocorre porque a pessoa 
integra as boas notícias de um aumento de riqueza com as más 
notícias de excessiva diluição de participações acionárias.  

O indivíduo está melhor na rede. Os subscritores tiram proveito 
dessa contabilidade mental e baixam seriamente o preço desses 
negócios.  

São esses IPOs, onde o preço da oferta subiu (um pouco), 
quando deixa “muito dinheiro em cima da mesa”, quando o preço de 
mercado sobe muito. 

Considerações Parciais 

Esta breve introdução às Finanças Comportamentais tocou 
apenas em alguns pontos. Uma análise mais extensa pode ser 
encontrada em Barberis e Thaler (2003), Hirshliefer (2001), Shefrin 
(2000) e Shiller (2000). 

É muito difícil encontrar estratégias de negociação capazes de 
gerarem dinheiro de forma confiável. No entanto, isso não significa os 
mercados financeiros serem eficientes em termos de informação.  

As desvalorizações de baixa frequência podem ser grandes, 
sem apresentar qualquer oportunidade de ganhar dinheiro de forma 
confiável. Por exemplo, indivíduos ou instituições venderam ações 
japonesas em 1987-1988 quando estavam substancialmente 
sobrevalorizadas, ou ações taiwanesas no início de 1989 quando 
estavam substancialmente sobrevalorizadas, ou ações TMT nos EUA, 
Europa e Hong Kong no iníc io de 1999, quando foram 
substancialmente supervalorizadas. 

Todos perderam enormes quantias de dinheiro porque, ex-post, 
essas ações se tornaram ainda mais supervalorizadas. A maioria 
desses vendedores a descoberto estavam certos no longo prazo, mas 
foi eliminada antes de as desvalorizações começarem a desaparecer.  

Portanto, as forças de arbitragem funcionam bem para eventos 
de alta frequência. Porém, funcionam muito mal para eventos de 
baixa frequência. 
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As Finanças Comportamentais estão, relativamente falando, em 
sua infância. Não é uma disciplina separada, mas, em vez disso, fará 
cada vez mais parte das Finanças Racionais convencionais. 
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PARTE III – ECONOMIA INSTITUCIONALISTA 
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Capítulo 5.  
Individualismo Metodológico versus  

Holismo Metodológico 

Teoria do Indivíduo em Economia: Identidade e Valor 

John Davis, no livro The Theory of the Individual in Economics: 
Identity and Value (London/NY; Routledge; 2003), afirma haver, 
naturalmente, muitas maneiras diferentes para distinguir entre 
Economia ortodoxa e heterodoxa. No entanto, uma importante 
distinção entre elas diz respeito as suas diferentes concepções da 
pessoa e os seus diferentes pontos de vista sobre a importância dos 
indivíduos na economia. 

A Economia Ortodoxa coloca um peso determinante sobre os 
indivíduos em Economia. Geralmente, ela trata os indivíduos como 
seres relativamente autônomos ou mesmo de forma atomística.  

Dentro dela, pode-se distinguir, principalmente, entre a 
Economia Neoclássica e a Economia do Mainstream contemporâneo. 
Davis argumenta este último ter evoluído, pelo menos naquilo dito a 
respeito de Teoria do Indivíduo. A Economia Austríaca, por exemplo, 
é ortodoxa em sua visão do indivíduo como um ser relativamente 
autônomo, mas ela não compartilha das visões neoclássicas ou da 
sabedoria convencional por estas enxergarem os indivíduos como 
seres absolutamente autônomos.  

A Economia Heterodoxa coloca consideravelmente menos peso 
determinístico sobre os indivíduos. Em geral, considera os indivíduos 
como sendo incorporados na vida social e nas relações econômicas.  

Para aguçar essa distinção, Davis diferencia entre dois tipos de 
definição do indivíduo, uma denomina internalista, outra externalista.  

Definir indivíduos em termos de seus estados internos de 
consciência, tais como as preferências subjetivas (uma forma de 
interioridade subjetiva), envolve o chamado de uma definição 
internalista do indivíduo.  
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Definir indivíduos socialmente integrados explica-os em termos 
das relações externas entre si, o denominado como uma definição 
externalista do indivíduo. 

As diferenças entre as duas abordagens principais reflete a 
oposição entre as duas há longo tempo estabelecida, competindo 
entre si com duas tradições metodológicas em Economia, quais 
sejam:  

i) o individualismo metodológico e  

ii) o holismo metodológico.  

Estas duas metodologias podem ser caracterizadas, 
epistemologicamente, como estratégias de explicação, mas também, 
ontologicamente, como pontos de vista diversos sobre a natureza dos 
agentes na vida econômica.  

Como estratégias de explicação, uma meta importante é a 
unificação de ambas maneiras de pensar em um paradigma 
explicativo central. Ambos, individualismo metodológico e holismo 
metodológico, podem ser entendidos dessa maneira unificadora dos 
paradigmas explicativos.  

Quanto aos pontos de vista sobre a natureza dos agentes na 
vida econômica, um importante objetivo é levantar os fatores causais 
no mundo. Especificam os mecanismos resultantes em eventos.  

Tanto o individualismo metodológico quanto o holismo 
metodológico também podem ser entendidos como formas de 
contabilização de relações de causa-e-efeito. 

Uma primeira conclusão importante deste livro é a Economia 
Neoclássica e o mainstream, ao fazerem do indivíduo um personagem 
com papel central em suas narrativas, não têm uma concepção 
adequada do indivíduo. Se esta conclusão for verdadeira, seria 
importante para a nossa compreensão da Economia Ortodoxa tanto 
um quadro explicativo como um de causa e efeito. 

No entanto, também seria importante para a nossa 
compreensão dos indivíduos na sociedade contemporânea, desde 
críticas ao conceito modernista de “alma” [self, consciência, mente]. 
Representam desafios não apenas a um conjunto de ideias históricas, 
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adotadas pelos economistas ortodoxos, mas também para uma das 
principais defesas da nossa visão normativa herdada da concepção 
dos indivíduos como sendo centralmente importantes.  

Na verdade, a economia ortodoxa é amplamente concebida 
para oferecer uma defesa particularmente forte do indivíduo. Envolve 
uma consideração inadequada do indivíduo, na bandeira do 
neoliberalismo. Almeja comprometer a sociedade em defesa do 
individualismo. 

A segunda conclusão importante deste trabalho é a Economia 
Heterodoxa, geralmente não enfática com o indivíduo, de fato, 
oferecer elementos de uma teoria adequada do indivíduo. Se esta 
conclusão é verdadeira, também seria importante para a nossa 
compreensão da Economia tanto um quadro explicativo como um de 
causa e efeito.  

Isso, sem dúvida, seria mais significativo para a nossa visão 
mais ampla de indivíduo, porque iria demonstrar o indivíduo 
permanecer como um foco primário normativo, apesar de serem 
incorporados socialmente. De fato, mudar com sucesso a 
compreensão do indivíduo, dentro de um espaço conceitual 
geralmente reivindicado pelos críticos do individualismo, ofereceria 
uma estratégia especialmente promissora para sustentar o indivíduo 
como uma preocupação epistemológica, ontológica e normativa. 

Assim, mais está em jogo nessa investigação, além da 
competição na História do Pensamento Econômico. A influência da 
Economia, hoje, é assunto importante na Política. 

 De fato, há sua influência em um domínio central de interesse 
humano. O objetivo deste livro de John Davis, então, é trazer a Teoria 
do Indivíduo para o primeiro plano, na Economia, em um processo de 
modo a trazer alguma iluminação para seu objeto. 

  
Revisitando as Questões-Chaves de Davis 

O objetivo dessas observações é comentar brevemente o 
quadro teórico onde são desenvolvidos os argumentos do livro. Davis 
gostaria de começar por revisitar as principais questões 
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metodológicas em um esforço para esclarecer a motivação para o 
foco do livro ser sobre ontologia e análise de identidade.  

O seu objetivo neste contexto é também fazer um estudo de 
caso para a abordagem adotada na esperança dele adicionar 
credibilidade aos argumentos e conclusões do livro. Davis também 
deseja fornecer uma visão geral da metodologia histórica associada 
com as considerações sobre as duas principais tradições de 
pensamento sobre o indivíduo, tanto no sentido de colocar essas 
considerações em melhor perspectiva, como, talvez, para ser mais 
claro sobre o pretendido alcançar por suas considerações. 
Finalmente, Davis fecha com uma sumária discussão das conclusões 
centrais deste livro. 

Ele discute a natureza da investigação ontológica empregada 
pelo livro, dá um exemplo para o pensamento ontológico na 
Economia como um ramo importante da metodologia econômica, e, 
em seguida, explica a análise da identidade como uma forma de 
investigação ontológica. Em seguida, discute um tema sugerido pelo 
foco exclusivo do livro na identidade dos indivíduos na Economia, ou 
seja, como podemos olhar para a relação entre identidades 
individuais em Economia e identidade pessoal.  

A metodologia histórica implícita nas considerações realizadas é 
discutida em termos da natureza metafórica das concepções do 
indivíduo atomizado e do indivíduo incorporado. Enfim, ele resume as 
cinco conclusões centrais do livro. 

Ontologia em Economia 

O que distingue os argumentos neste livro de muitos outros 
sobre o tema do indivíduo na Economia e na Metodologia Econômica 
é seu foco explicitamente ontológico. Isso pode dar aos argumentos 
aqui apresentados uma aparência de desconhecimento, porque os 
problemas ontológicos na Economia são menos discutidos do que os 
epistemológicos.  

Além disso, quando a ontologia – o ramo da Filosofia dedicado a 
estudar a natureza do ser, da existência e da própria realidade – é o 
foco, a discussão é mais frequentemente realizada no possível de ser 
chamado de um nível meta-ontológico. Quanto à forma, refere-se a 
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como tais posições como realismo, idealismo, instrumentalismo, 
operacionalismo, construtivismo, etc., estão na base das teorias, 
suposições e modelos em Economia.  

Neste livro, no entanto, seguindo a intuição sobre a importância 
das capacidades em oposição às leis em Ciência, o objetivo tem sido, 
em vez de realizar uma análise ontológica em termos dessas “coisas” 
do mundo, ditas pela Economia ser tipicamente a seu respeito, fazer 
uma discussão no nível de se perguntar como um determinado tipo 
de “coisa” tida como central para grande parte da Economia – o 
indivíduo – pode ser investigada de forma ontológica.  

Embora este tipo de investigação tenha implicações para as 
concepções meta-ontológicas, estas foram postos de lado, em um 
esforço para se concentrar sobre os pontos de contato onde as 
teorias particulares em Economia podem ou não ter com o mundo 
através de suas diferentes concepções das “coisas” na vida 
econômica.  

Dito de outro modo, Davis vê a investigação ontológica na 
Economia como uma forma de explicação de como os objetos das 
teorias se referem às coisas do mundo. Assim, toma o objeto de 
referência como central para a avaliação das teorias econômicas. 

A maioria dos tratamentos de referência, no entanto, opera a 
partir de uma filosofia de perspectiva linguística, enfatizando como a 
linguagem funciona. Assim, a investigação neste livro é também 
diferente da referência examinada ontologicamente, pois examina as 
circunstâncias onde os objetos descritos pela Economia podem 
realmente ser dito como referidos ou escolhidos como coisas 
existentes no mundo real.  

Trata-se do primeiro dizer de Davis sobre quais tipos de coisa 
está interessado, pois não se pode dizer alguma coisa sobre um 
objeto sem prever a possibilidade da pergunta: “Que tipo de coisa é 
esta?” A sabedoria convencional sobre o assunto diz não pode haver 
“nenhuma entidade sem identidade”.  

Já com uma visão dos tipos de coisa pelas quais Davis está 
interessado – o indivíduo na vida econômica –, então estamos em 
posição de definir os requisitos para esse tipo de coisa existir aqui. As 
pessoas podem ser diferentes e re-identificáveis.  
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Isto Davis tem tratado como análise de identidade e como um 
quadro onde o sucesso ou o insucesso da referência pode ser 
explorado. Em suma, se queremos saber se o objeto de uma teoria é 
escolhido por ser uma coisa real no mundo, caracterizamos esse 
objeto como sendo de um certo tipo, perguntamos a que testes de 
existência se submeteu esse tipo de coisa, se como foi descrito 
satisfaz a condição para se dizer “ele de fato existe”, e, finalmente, 
verificar se a concepção em questão satisfaz os testes adequados. 

A vantagem em proceder desta forma, na opinião de Davis, é 
dar à análise ontológica um papel, possivelmente, significativo na 
metodologia econômica. A análise meta-ontologica argumenta com 
base em teorias, hipóteses e modelos.  

Ela não consegue facilmente distinguir entre diferentes 
abordagens em Economia em termos de se elas conseguem dizer 
algo relevante sobre o mundo. O problema é as teorias, as 
suposições e os modelos quase sempre são pensados para ter alguma 
relação com o mundo.  

No entanto, o argumento desses métodos sempre terem 
“alguma” relação realista ameaça submergir com a consideração 
sistemática do problema por completo. Se supusermos a “boa” 
Economia ser determinada, em parte, em termos de quão bem sua 
teoria é relacionada com o mundo, então, a maioria das teorias 
econômicas pode acabar se qualificando como “boa” Economia.  

Os metodólogos da economia são ambivalentes sobre se a 
metodologia deve ser normativa ou descritiva, e por isso, talvez, a 
questão daquilo constituinte de uma “boa” Economia vai ser criticada 
por alguns como irrelevante. No entanto, pode também ser o caso da 
ambivalência dos metodólogos sobre o caráter da metodologia 
econômica é em parte um resultado do desencanto com a falta de 
acordo sobre padrões. 

Isso, em parte, é um produto de uma longa história de fracasso 
desde Kuhn para obter além argumentos epistemológicos a discussão 
ontológica das formas nas quais Economia pode ou não ter sucesso 
em ser sobre o mundo. 

Alguns, sem dúvida, irão dizer a análise de identidade, mas é 
apenas mais uma voz – nem mais clara, nem mais imponente do que 
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outras –, adicionada ao já grande número de vozes concorrentes na 
metodologia econômica. Além disso, a análise de identidade não pode 
parecer ser uma candidata muito forte para a produção de clareza no 
pensamento sobre a Economia e o mundo, porque a ontologia em 
geral e a análise de identidade em particular, têm recebido atenção 
relativamente limitada de metodólogos da economia.  

Em resposta, outra vez Davis enfatiza a intuição central por trás 
dos argumentos apresentados, ou seja, a sua crença de as teorias, as 
hipóteses e os modelos em Economia e Ciências Sociais estarem em 
grau considerável formulados em termos de (e construídos em torno 
de) pensamentos sobre seus objetos.  

A razão para isto, Davis sugere, é, como uma Ciência Social a 
analisar as relações de causa-e-efeito, a Economia está preocupada, 
principalmente, a respeito de comportamento. Além disso, ele é 
associado às entidades, ou mais adequadamente, aos agentes. Logo, 
estes são, consequentemente, os principais objetos de investigação.  

Este foco cria um espaço para a análise de identidade em 
Economia. 

No entanto, Davis acrescenta uma outra razão para esta 
abordagem enraizada nos argumentos particulares deste livro. Se a 
Economia é, de fato, principalmente construída em torno de 
pensamentos sobre seus objetos, e se a “boa” teoria econômica 
simplesmente faz um bom trabalho em explicar a natureza das coisas 
no mundo , então, a Economia tem de ser capaz de diferenciar entre 
aquelas ocasiões quando se trata de um tipo de coisa daquelas outras 
ocasiões quando se trata de outro tipo de coisa.  

Em termos do problema da individuação, a “boa” Economia 
precisa ser capaz de dizer, de forma convincente:  

i) quando se trata de decisões de uma única pessoa, e  

ii) quando se trata de resultante de decisões de várias pessoas.  

No entanto, aqui reside um importante dilema de Economia 
Política e Economia Pura, desde Smith. Em mais de duzentas anos de 
teorização sobre a vida econômica, os economistas políticos e os 
economistas puros nunca foram capazes de chegar a um acordo 
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sobre quando “o agente” reside em indivíduos isolados e quando 
reside em grupos de indivíduos.  

Em vez disso, um ou o outro tipo de agente é tipicamente 
assumido, desde o início. O economista então passa a pensar como 
se este agente fosse o existente exclusivamente no mundo real.  

Assim, não por acaso a Economia Política e Economia Pura 
apresentam uma longa história de oposição não resolvida entre 
individualismo metodológico e holismo metodológico. Para piorar a 
situação, , sem dúvida, estas duas tradições tiveram muito pouca 
comunicação séria uma com a outra.  

Isso conduz aos observadores desinteressados da Economia 
questionar como pode ser coerente uma disciplina tão esquizofrênica 
no nível mais elementar de como se relacionar com o mundo real. 

Basicamente, então, a Economia não é muito eficaz em dizer do 
tratado por ela, porque ela não trata de suas próprias preocupações 
ontológicas mais básicas!  

Além disso, não pode realmente dizer, de uma maneira 
razoavelmente rigorosa, quando se trata de agentes com 
representação de uma só pessoa e quando se trata de agentes 
compostos de muitas pessoas. Seus argumentos são muitas vezes 
apresentados de maneira demasiadamente brusca para fornecer uma 
análise de causa-e-efeito confiável.  

Talvez ainda mais preocupante é o comportamento individual. A 
Economia há muito tem sido implorada para ser bem-sucedida em 
sua explicação, mas ele se transforma em uma espécie de “buraco 
negro” no assunto. Este é um lugar onde grandes quantidades de 
energia intelectual, historicamente, desapareceram sem dar muito 
esperança de achar algum caminho de retorno. 

Assim, parece haver uma boa razão para haver mais atenção 
colocada na análise ontológica em Economia. Ou, em termos mais 
simples, é exigido da Economia seus objetos serem mais 
cuidadosamente definidos.  

Esta última análise envolve dizer como se pega alguma coisa no 
mundo, entre muitos outros tipos de coisas existentes, é justamente 
quando se usa alguma definição dela. O método de definição, 
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adotado por Davis, então, envolve a utilização de condições de 
identidade e testes de existência. Seu quadro geral combina 
ontologia, referência e identidade. 

Identidade Individual em Economia e Identidade Pessoal 

Davis apresentou o tema da identidade individual em Economia 
comparando-o com o tema da identidade pessoal investigado pelos 
filósofos. Os dois temas são semelhantes naquilo onde ambos estão 
preocupados, ou seja, com o possível de ser assumido a fim de ser 
capaz de atribuir uma identidade imutável a um indivíduo ou pessoa.  

Os dois temas são também diferentes quanto a um problema 
adicional enfrentado pela Economia quanto à necessidade de ser 
capaz de dizer como e/ou quando indivíduos são distintos um do 
outro, como agentes econômicos independentes. No entanto, Davis 
forneceu um meio de dizer como os indivíduos na vida econômica 
podem ser pensados de formas distintas uma da outra, o problema 
da individualização.  

Isto, em última análise, não parece separar os dois temas de 
uma forma importante. Eles podem, portanto, ser pensados a 
convergir para a questão daquilo capaz de tornar um indivíduo 
relativamente imutável.  

A partir desta perspectiva, podemos então perguntar como a 
identidade individual, entendida como uma questão de reidentificação 
ao longo das mudanças na vida econômica, é relacionada à 
identidade pessoal, entendida como uma questão de reidentificação 
ao longo das mudanças na vida em geral. 

Um ponto de vista parece ser rejeitado desde o início, é o de os 
dois domínios são essencialmente indistinguíveis, de modo a 
explicação da reidentificação na vida econômica também a explicaria 
na vida em geral. Embora seja verdade o próprio caráter de um 
agente econômico ter, em sua natureza, referência no indivíduo como 
um todo, muito poucos parecem acreditar o último pode ser reduzido 
para o primeiro.  

Na verdade, a maioria, Davis acha, preferiria seus status como 
agentes econômicos serem vistos como um meio para atingir seus 
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objetivos enquanto indivíduos. Isto é, os indivíduos devem ser 
reidentificados na vida econômica em toda a variedade de suas 
afiliações a grupos associações, ao longo da vida.  

Seria esperado isso lhes permitir manter “o maior bem-estar 
pessoal possível” em suas vidas como um todo. Davis coloca esta 
última expressão entre aspas para evitar dizer o desejado pelas 
pessoas ser um senso de identidade pessoal em toda a sua vida fora 
da identidade eventualmente estabelecida em suas vidas econômicas.  

Alguns podem realmente desejam manter a identidade pessoal 
dessa maneira. No entanto, outros podem estar igualmente contente 
com a noção de “quando você passou a viver um dia após o outro... 
no tempo quando você talvez fosse outra pessoa, sua alma anterior 
apareceria apenas como um parente próximo, uma irmã ou um 
irmão, com quem compartilhou um passado. Mas uma pessoa 
diferente com uma vida em separado”.  

De fato, revolucionou-se a literatura filosófica na questão da 
identidade pessoal, aumentando a possibilidade de alguma coisa 
diferente dessa identidade poder ser o objetivo fundamental do 
indivíduo.  Assim, Davis acredita a questão de saber qual é a 
identidade pessoal ser importante, mas deve ser deixada em aberto, 
quando pensamos sobre a relação entre a identidade do indivíduo 
econômico e o equilíbrio da vida individual. 

No entanto, a identidade econômica individual ainda parece um 
objetivo importante por razões mencionadas por Davia no último 
capítulo. Não argumenta o poder operar no mundo de forma a criar 
vantagem para alguns em detrimento de outros. 

Uma forma importante pela qual isso ocorre é a prática dos 
poderosos confinarem os menos poderosos em identidades estreitas 
hostis ao desenvolvimento de longo prazo do último. Quando isso 
ocorre, a vida econômica de um indivíduo cada vez mais determina o 
caráter de vida do indivíduo em geral, e seu status como um agente 
econômico deixa de ser um dos meios para alcançar os objetivos 
enquanto indivíduo.  

Assim, a identidade econômica individual, entendida em termos 
de desenvolvimento de uma capacidade para assumir os direitos e as 
responsabilidades dos membros do grupo, ou de algum outro modo, 
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permanece normativamente importante. Ainda assim, como os 
indivíduos podem olhar para o sucesso a este respeito em relação à 
questão da identidade pessoal parece melhor deixar em aberto. 

Duas Tradições Históricas 

Davis deu conta de como as ideias sobre a natureza do 
indivíduo evoluíram, historicamente, na Economia Ortodoxa e na 
Economia Heterodoxa. No seu entendimento, cada tradição começa 
com uma concepção do indivíduo que é essencialmente metafórico 
por natureza.  

A concepção dos negócios individuais atomizados está nas 
ideias retiradas da visão filosófico-teológica de Descartes, 
enquadradas no contexto de pensamento da Ciência Mecânica de 
Newton. A concepção do indivíduo integrado depende de uma 
imagem de indivíduos localizados de alguma forma “dentro de” redes 
de relacionamentos sociais.  

No entanto, como as metáforas e os contextos onde atuam 
geralmente evoluem após a sua aparência inicial, portanto, essas 
duas metáforas e os contextos onde cada uma delas opera também 
claramente evoluiu. Esta evolução particular, entretanto, pode ser 
contrastado com o tipo de evolução relativamente benigno 
característico da história de muitas metáforas em Economia e em 
outros lugares.  

Por exemplo, a ideia original de “o dinheiro circula como a 
água” foi eliminada, em grande parte, sem aviso prévio na integração 
gradual do conceito de dinheiro na teoria de uma Economia de 
Mercado. Resulta, assim, em uma metáfora “morta” com o seu 
significado determinado por seu contexto teórico.  

No caso das concepções de agentes econômicos atomísticos ou 
incorporados, no entanto, a importância central destas noções, 
dentro das circunscrições de seus contextos conceituais, parece ter 
mantido suas vidas metafóricas por um longo tempo.  

Esta persistência metafórica, por sua vez, significou a tensão 
conceitual produtora de metáforas quando se combinam significados 
a partir de um certo contexto com os de outro tem desempenhado 
um papel importante na evolução dos quadros de indivíduos 



  105

atomizados ou incorporados. Podem ser traçadas como uma sucessão 
dos esforços para dominar ou disciplinar essas duas metáforas de 
forma eficaz. 

Assim, os argumentos históricos retratam a evolução de ambas 
teorias (ortodoxas e heterodoxas) como uma luta por parte de seus 
respectivos proponentes para ajustar cada vez mais as ideias 
metafóricas com os contextos onde foram inseridos.  

No caso da concepção atomista do indivíduo, a ideia do 
indivíduo com uma interioridade subjetiva não podia ser facilmente 
conciliável com uma compreensão da Economia como um sistema 
causa-e-efeito.  

No caso da concepção de indivíduo incorporado, a ideia do 
indivíduo estando sempre incorporado dentro das estruturas sociais 
não podia ser facilmente reconciliada com a ideia de ser um 
indivíduo. Assim, a evolução de ambas as concepções envolve uma 
crítica recorrente à metáfora central.  

Na concepção atomista do indivíduo, a aplicação da ideia de 
“mão invisível”, desde o primeiro esforço de Smith, envolveu-o na 
lógica de causa-e-efeito para tratar das interações externas dos 
indivíduos uns com os outros no mercado. Em seguida, os 
marginalistas fizeram uma extensão da mesma lógica para a mente 
no desenvolvimento da Teoria de Escolha. Finalmente, houve a 
eliminação completa da subjetividade em caracterizações 
funcionalistas do indivíduo na economia mainstream inicial.  

Na concepção do indivíduo incorporado, a hesitação inicial dos 
envolvidos se deu sobre o alcance e a extensão das explicações 
holistas do mundo. Em seguida, tentaram investir os indivíduos em 
algum tipo de agência. Finalmente, ocorreu o início de esforços para 
compreender os indivíduos através de seus processos psicológicos 
reflexivos. 

No entanto, essas duas evoluções nas ideias tiveram destinos 
bastante opostos quanto ao tratamento de indivíduos. Na concepção 
atomista, equiparada à pessoa com interioridade subjetiva, teve o 
efeito de remover a base sobre a qual os indivíduos foram 
conceituados como únicos e independentes.  
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Em contrapartida, devido à concepção do indivíduo incorporado 
ter começado como uma consideração holística de indivíduos, 
efetivamente perdidos “dentro” das estruturas sociais, ela teve o 
efeito de separar a conceituação de indivíduos relativamente 
independentes.  

A ironia nisso tudo é, por um lado, a tradição liberal, tradição 
com profundas raízes históricas no pensamento político e ético sobre 
os direitos individuais e a liberdade, acabou por fracassar em sua 
tarefa de desenvolver um apoio científico para as decisões das 
pessoas por causa de suas origens particularmente metafóricas. Com 
efeito, a ciência finalmente foi vencida pela ética.  

Por outro lado, a tradição holística, com raízes no pensamento 
político e ético sobre as necessidades e direitos de grupos inteiros de 
pessoas, parece ter produzido uma concepção de indivíduos 
separados e independentes, dentro de um mundo social cada vez 
mais denso. A ciência também motiva este último desenvolvimento, 
porque a questão fundamental é, em última análise, como as 
relações entre estrutura e agente devem ser explicadas, mas, nesse 
exemplo, a ciência pode ser compatível com uma ética promotora da 
integridade dos indivíduos. 

Davis conta essas duas histórias, em grande parte, como 
histórias de como as ideias sobre os indivíduos têm se desenvolvido. 
No entanto, em sua opinião, é correto ver a história da Economia em 
largos termos explicativos da adoção e da transmissão de ideias 
como processo histórico-social.  

Seu objetivo foi, primeiro, traçar as evoluções conceituais 
opostas que caracterizam as duas principais tradições de pensamento 
sobre os indivíduos na Economia. O quadro amplo, englobando esse 
par de histórias, no entanto, aproxima-se apenas superficialmente.  

A longa história do conflito entre individualismo metodológico e 
holismo metodológico é uma parte muito importante de uma 
competição histórica, igualmente longa, desde o Iluminismo entre 
visões concorrentes de indivíduos e da sociedade.  

Economia não se encontra além da Política, nessa história, nem 
se destaca da Ética. Assim, a mais completa história da evolução 
dessas duas tradições de pensamento é uma história do mundo 
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moderno em uma luta sobre a organização da sociedade e o lugar 
dos indivíduos dentro dela. 

Significado 

Os cinco temas considerados centrais neste livro de Davis são: 

1  A reavaliação do tratamento do indivíduo pela Economia 
Ortodoxa. 

2  O argumento de a Economia Heterodoxa, ao contrário do 
suposto por muitos economistas, tem elementos importantes de 
uma Teoria do Indivíduo. 

3  A ênfase na reflexividade no comportamento individual. 

4  Análise da intencionalidade coletiva como um meio de explicar 
o comportamento econômico como complexo. 

5  A visão do indivíduo integrado em termos práticos e 
normativos. 

As Roupas do Imperador 

A Economia Ortodoxa tem representado a si mesmo enquanto 
individualista, tanto em termos científicos como normativos. Com 
efeito, a sua posição a este respeito tem sido sempre a chave para o 
seu amplo suporte ideológico na sociedade.  

Davis defende, no entanto, a Economia Ortodoxa ser, de fato, 
individualista apenas em reputação, mas, como o imperador da 
famosa fábula, seu passado de glórias já não é realmente suficiente 
para esconder o seu conteúdo e a sua forma atual. Sugeriu, assim 
como o imperador era o último a saber a verdade, da mesma forma 
isto está acontecendo com a Economia do mainstream.  

Fábula e realidade, no entanto, podem se separar quanto às 
reações quando houver a descoberta da verdade. O imperador ficou 
embaraçado.  
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A suspeita de Davis, no entano, a Economia Ortodoxa não ficar 
envergonhada de si. No entanto, a questão mais interessante pode 
ser: como os outros observadores críticos vão reagir? 

Economia Heterodoxa 

Economia heterodoxa sofreu declínio contínuo ao longo da 
última década do século XX, em grande parte porque, crê Davis, a 
sua visão subjacente da sociedade tem sido frequentemente 
associada com o fracasso do socialismo soviético. No entanto, após 
1991, com o fim da União Soviética, esta associação está cada vez 
menos plausível, embora nunca tenha sido precisa.  

A percepção geral, dentro e fora da Economia convencional, 
ainda é a Economia Heterodoxa ter pouco a oferecer de uma forma 
científica ou normativa. Davis acha os argumentos da segunda 
metade de seu livro sugerirem a Economia Heterodoxa ter um futuro 
mais promissor em comparação ao imaginado pela maioria dos 
economistas.  

Se os elementos de uma concepção alternativa de o indivíduo, 
descrita no livro, aglutinam em torno de um conjunto cada vez mais 
ressonante de preocupações sobre a vida individual no mundo 
socialmente complexo de hoje, as melhores intuições dos 
economistas heterodoxos tm sobre as instituições e as estruturas 
sociais poderiam colocá-los em posição de falar com mais autoridade 
sobre a preocupação da sociedade em relação ao aumento da 
vulnerabilidade dos indivíduos.  

Seu ponto, porém, não é certamente a recomendar a 
substituição por inteiro da Economia Ortodoxa pela Economia 
Heterodoxa. Ele prefere um ambiente pluralista pmde várias 
estratégias de pesquisa competem, abertamente, sem qualquer 
estratégia de monopolizar o acesso à pesquisa, à educação e à 
capacidade de influenciar através da mídia, como é atualmente o 
caso.  

No entanto, pode haver alguma razão para se pensar este tipo 
de mundo acadêmico poder surgir no futuro. Mainstream economics, 
sem a sua âncora em uma Teoria do Indivíduo, tornou-se uma 
mistura eclética de diferentes tipos de estratégias de pesquisa.  
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Pluralismo teórico, então, pode realmente encontrar defensores 
precisamente na corrente de pensamento onde por muito tempo se 
opôs. Economia heterodoxa poderia, indiscutivelmente, prosperar 
nesse tipo de ambiente. 

Reflexividade no Comportamento Individual 

Davis argumentou o caminho para tornar o quadro teórico da 
relação estrutura-agente viável ser o reforço da consideração 
implícita de ação individual com um tratamento reflexivo ou 
comportamento auto-referente. Isso poderia envolver a importação 
de mais pensamento psicológico-social para as teorias da Economia, 
a fim de completar o existente no pensamento da Economia 
Heterodoxa sobre o assunto.  

Interessantemente, essa atitude também seria precedente na 
Economia Neoclássica para explorar a reflexividade na forma de 
análise de múltiplos “eus”, embora a base subjetivista dessa literatura 
seja inadequada, devido à sua ênfase na ideia de agência face ao 
encontrado na literatura de Psicologia Social sobre o assunto.  

De fato, parece particularmente interessante sobre este último 
tópico dessa literatura ele descrever como os indivíduos são ativos no 
engajamento em concepções de si mesmos possuidores de fortes 
antecedentes sociais. 

No entanto, os detalhes de como o comportamento 
autorreferente pode ser mais inteiramente incorporado na Economia 
necessitam continuar a serem trabalhados. A discussão de Davis 
sobre o assunto tem principalmente se restringido a demonstrar as 
conexões implícitas entre reflexividade individual e análise de 
intencionalidade coletiva.  

Este link é valioso para jogar luz sobre a concepção de 
indivíduo incorporado, porque nos diz a forma como nos relacionamos 
com os outros (como objetos externos) estar ligada à forma como 
nos relacionamos conosco (como objetos internos). Ou a forma como 
usamos a linguagem "nós" em grupos sociais está ligada à forma 
como vemos a nós mesmos como indivíduos-membros de grupos 
sociais.  
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Estas ligações podem parecer suficientes para definir uma 
ampla agenda para a explicação do comportamento individual. Ms se, 
de fato, a reflexividade é a chave para autonomia individual em 
circunstâncias de considerações de indivíduos socialmente integrados, 
podemos não ter outra escolha senão tentar explicá-lo. 

Comportamento Econômico Complexo 

Davis considera a aplicação da análise de intencionalidade 
coletiva para a Economia como a principal contribuição substancial de 
seu livro. O importante sobre a análise da intencionalidade coletiva é 
ela fornecer uma maneira de compreender os indivíduos integrados 
especificamente como indivíduos.  

Assim, a análise da intencionalidade coletiva é individualista 
ontologicamente falando. Mas também é holista ao ser capaz de 
explicar a influência dos grupos sobre os indivíduos.  

Esta análise funciona, por outro lado, através de um par de 
bem aceitos caminhos teóricos:  

1. a ideia de que o comportamento padrão é proposital ou 
intencional, e  

2. a explicação para a interação entre as pessoas em termos de 
conjuntos de recíprocas expectativas de que eles têm uma da 
outra.  

Ao mesmo tempo, as consequências dessa análise para a 
Economia são bastantes radicais. Embora os teóricos da racionalidade 
instrumental tenham a certeza de resistir à ideia de o uso do discurso 
da primeira pessoa do plural exigir uma caracterização do 
comportamento em termos de princípios deontológicos ou racionais, a 
principal motivação para os seus argumentos parece mais uma 
questão de tentar preservar um único tipo de explicação para o 
comportamento individual de reflexão sobre a natureza do 
comportamento: o racionalista. 

A opinião de Davis sobre isso, novamente, é pluralista. 
Diferentes tipos de circunstâncias sociais parecem envolver diferentes 
tipos de comportamento.  
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Ao invés de “tentar encaixar pinos quadrados em buracos 
redondos”, então, Davis recomenda o comportamento econômico ser 
visto como complexo, combinando, qualitativamente, diferentes tipos 
de comportamento, instrumentais e deontológicos. Tal estratégia 
seria mais versátil na explicação apropriada para o mundo como 
oposição à imposição de uma única explicação sobre o mundo. 

Indivíduo Incorporado 

Como discutido acima, esta concepção em sua origem foi 
essencialmente metafórica por natureza. No entanto, ela pode agora 
ser mais cuidadosamente articulada em termos de pensamento 
estrutura-agente, da reflexividade e da análise de intencionalidade 
coletiva. 

Criam a possibilidade de a concepção do indivíduo incorporado 
funcionar cada vez mais como uma compreensão viável dos 
indivíduos no futuro.  

Assim, enquanto podemos considerar a Ciência Social e as 
críticas pós-modernas da visão tradicional dos indivíduos como 
persuasivas em seu diagnóstico, também podemos discordar sobre o 
exigido por isso. Para muitos críticos da visão Iluminista, a inferência 
foi devermos reduzir ou abandonar a nossa tradicional preocupação 
com os indivíduos.  

No entanto, a abordagem mais razoável, para Davis, é buscar 
melhores considerações sobre a natureza da vida individual como 
socialmente incorporada em um esforço para preservar o indivíduo 
como objeto de preocupação teórica e moral. Isto, crê Davis, não é 
apenas uma opinião pessoal, mas também resultante de uma ampla 
pesquisa realizada na sociedade humana contemporânea.  

Se isso for verdade, no entanto, não seria suficiente para 
assegurar a preocupação constante para o indivíduo no futuro. Se o 
indivíduo é para continuar a ser um centro teórico e moral para o 
nosso mundo, os argumentos e os esforços para produzir esse 
resultado terão de ser avançados e promovidos.  

A concepção do indivíduo socialmente incorporado, ao que 
parece, oferece uma base sobre a qual isso poderá ocorrer. 
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Supremacia do Coletivo 

Eliane Cantanhêde (Folha de S. Paulo, 29/10/13) se colocou a 
dúvida naquele contexto pré-golpista: o direito de manifestação de 
vândalos ou a segurança do Estado e da propriedade? O das 
corporações ou o do futuro do país e da maioria da população? O 
voluntarismo de um punhado de puristas ou pesquisas científicas que 
beneficiam a todos? O que prevalece, o interesse coletivo ou o 
privado? 

Os manifestantes de junho de 2013, no Brasil, foram às ruas 
para exigir direitos. Voltaram logo para casa, deixando como rastro os 
"black blocs" e uma polarização entre essa minoria mascarada afim 
de bater e depredar e a maioria a simplesmente dar de ombros para 
tudo. 

Os doentes pobres comem “o pão que o Diabo amassou” e a 
classe média paga SUS, além de plano de saúde privado e, não raro, 
profissionais particulares atrasados e desatentos. Eles nivelam os 
serviços particulares aos públicos, em competição macabra: qual é 
pior?  

Mas o corporativismo médico prefere gastar energia contra o 
reforço estrangeiro. Critica o Programa Mais Médicos sem se dispor a 
ir para o interior do país. 

O uso de animais em laboratórios merece atenção e reflexão, 
mas as pesquisas são para a coletividade, e os invasores do Instituto 
Royal atropelam a discussão e as leis, como anjos do bem contra o 
mal. Justiça com as próprias mãos? 

E os capitais privados e internacionais já têm maioria a favor, 
mas persiste o confronto entre quem assume isso e quem disfarça e 
tergiversa, abrindo espaço para a minoria sindicalista e saudosista. 
Ela grita e ensurdece a razão sobre o pré-sal. 

Nessa onda de polarizações com discursos de ódio mútuo, o 
foco nas biografias não autorizadas vem bem a calhar, porque opõe 
dois direitos fundamentais:  

i) o direito coletivo à liberdade de expressão e  
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ii) o individual à privacidade. 

O que deve prevalecer, o interesse comum e da história ou o 
privilégio daqueles com poderes para tomar decisões públicas? Quais 
inspiram milhões de brasileiros, sobretudo jovens? 

Para a boa e velha esquerda, o coletivo sempre se sobrepunha 
ao individual e ao setorial. Mas não se fazem mais esquerdas como 
antigamente. Hoje? Sabe-se lá... 
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Capítulo 6. Lógicas de Ações Institucionais 

Economia Institucional e Economia Comportamental 

David Dequech no artigo “Economic institutions: explanations 
for conformity and room for deviation” (Journal of Institutional 
Economics, 9(1): 81-108, 2013), afirma: “mais diálogo e integração 
também são necessários, tanto dentro da Ciência Econômica quanto 
entre diferentes disciplinas das Ciências Sociais”. 

Ele está preocupado em levantar explicações para a 
conformidade dos agentes com regras institucionais existentes na 
vida econômica. Baseia-se na Nova Economia Institucional (NEI), e 
tenta adicionar contribuições de diferentes vertentes da Economia, 
bem como de outras disciplinas.  

A principal questão, cuja resposta é discutida por Dequech, é: 
qual motivação leva os agentes individuais ou coletivos, inclusive 
aqueles em busca de um ganho pecuniário, a seguir uma regra 
institucional econômica existente?  

Diante dessa questão, ele enfoca as instituições não serem 
organizações, embora muitas sejam instituições dentro das (ou entre 
as) organizações. As instituições, incluindo as informais, são muito 
mais generalizadas e importantes nos mercados em relação ao 
habitualmente percebido por economistas, mesmo quando se 
reconhece os mercados serem conjuntos de instituições.  

Instituições, por um lado, emergem através do aumento do 
número de adeptos de uma determinada regra, embora 
institucionalização e difusão não sejam as mesmas coisas. Por outro 
lado, a conformidade com uma instituição pode ser o resultado de um 
hábito socialmente difundido, em vez de uma decisão consciente de 
agir ou pensar de uma maneira particular. 

Não devemos negligenciar o papel de hábitos e processos 
subconscientes. Eles se manifestam em muitos casos de 
conformidade com as instituições.  

Nem todos os agentes econômicos e nem alguns durante todo o 
tempo são “escravos de hábitos”. Hábitos não são apenas frutos de 
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pensamentos automáticos, pois muitas vezes resultam da repetição 
de pensamento e ação consciente.  

Embora os hábitos possam ser, de fato, um fator conservador, 
eles também podem liberar a atenção para ser utilizada em escolhas 
conscientes, seja para desviar-se, seja para conformar-se. 

Assim, as pessoas costumam seguir algumas instituições de 
forma consciente. Mas, em muitos casos, seguem sem ter consciência 
do caráter institucional de seu comportamento e de suas regras 
mentais.  

A lógica da ação é um conjunto de regras socialmente 
compartilhadas e recorrentes de pensamento e comportamento, ou 
seja, os modelos mentais e as regras de comportamento. 

Neste ponto, o conceito psicológico de vieses heurísticos, 
adotado pela Psicologia Econômica ou Economia Comportamental, 
pode completar o raciocínio acima. Os investidores confiam em regras 
simplificadoras para tomar suas decisões.  

A maioria dessas “regras de bolso” é inconsistente e faz eles 
terem crenças enviesadas. Eles têm sua percepção sobre o risco e 
sobre o retorno de investimento bastante dependente da forma como 
o problema é apresentado.   

Portanto, o viés heurístico e a dependência da forma podem 
fazer o mercado se tornar ineficiente. Significa precificar de maneira 
diferente do valor fundamental de cada ativo, esperado pela 
sabedoria convencional dos economistas. 

 A partir dos anos 1960, a Psicologia Cognitiva estudou o 
processo mental, hipoteticamente, por detrás do comportamento, 
tecendo críticas ao pressuposto da racionalidade completa e 
destacando a importância dos fatores emocionais na tomada de 
decisão dos agentes econômicos. Nos anos 1970, os psicólogos 
Daniel Kahneman e Amos Tvesky explicaram anomalias devido à 
racionalidade limitada, contrapondo-se desta forma aos axiomas da 
Teoria da Escolha Racional. 

Lógicas de ação são instrumentos úteis para o estudo do 
comportamento individual e coletivo. Os economistas não devem só 
ficarem focados sobre a lógica do mercado, mas sim abrirem a sua 
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disciplina para outros tipos de consideração referentes a lógicas 
relevantes para a compreensão de questões econômicas.  

Pesquisa sobre este tema é essencialmente transdisciplinar. Há 
vários domínios de ação onde a noção de lógica pode aplicar. Podem 
estar envolvidos em uma dada situação social. 

Pequenas diferenças no código genético resultam em 
comportamentos humanos instáveis e imprevisíveis. As possibilidades 
de comportamento diárias são infinitas, pois ele está sujeito às ações 
de muitas forças biológicas, cognitivas e culturais.  

Algumas se anulam, outras se reforçam na mesma direção. 
Possuímos mecanismo adaptativo ao ambiente natural e social.  

É possível ter modelo para predizer comportamento, desde que 
há muitos fatores envolvidos? Humanos, aparentemente, têm livre 
arbítrio.  

Sem limites, a explicação de grande parte do comportamento 
humano torna-se um processo extraordinariamente complexo. É 
produto de muitos fatores diferentes – instintivos, psicológicos, 
racionais ou emocionais – e a predição se torna impossível.  

A aleatoriedade, então, é parte intrínseca de nossas 
características neurais. 

É lógico? Sim, Porque Há Muitas Lógicas... 

O conceito de lógicas, caso seja qualificado por algum adjetivo, 
delimita o pressuposto de existência de um universo infinito de raios 
de ação.  Lógica é a parte da Filosofia a tratar das formas do 
pensamento em geral (dedução, indução, hipótese, inferência etc.) e 
das operações intelectuais com pretensão de determinação de o que 
é verdadeiro ou não é.  

Aprende-se, formalmente, em tratados ou compêndios de lógica 
racional, uma maneira rigorosa de raciocinar. Os iluministas e seus 
descendentes pressupunham, assim, essa racionalidade se tornar 
uma lógica implacável – e universal! 
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Mas o conceito foi estendido de modo a abarcar a forma pela 
qual costuma raciocinar uma pessoa ou um grupo de pessoas ligadas 
por um fato de ordem social, psíquica, geográfica, etc. Em termos da 
Economia Institucionalista, refere-se às lógicas ligadas a um domínio 
de ação.  

Deduz-se assim a maneira pela qual necessariamente se 
encadeiam os acontecimentos, as coisas ou os elementos de natureza 
efetiva. Buscam coerência ou fundamento nas decisões.  

A hipótese institucionalista é o encadeamento coerente de 
algum fenômeno socioeconômico obedecer a certas convenções ou 
regras. São os casos de planejamento, organização e encadeamento 
das instruções, assertivas, etc., em um algoritmo, a fim de viabilizar 
a implementação de um programa. Mas há também regras práticas 
informais. 

Na realidade, há uma profusão de locuções, todas qualificando 
as lógicas, por exemplo, a lógica formal, a álgebra da lógica, a lógica 
das proposições (a parte da lógica formal investigadora do cálculo 
proposicional ou a lógica sentencial), a lógica das relações  (a parte 
da lógica formal que investiga o cálculo de predicados), a lógica 
dialética.  

Esta última se refere ao processo lógico desenvolvido por Georg 
W. F. Hegel (1770-1831), onde há uma progressão do pensamento 
pela passagem da afirmação (tese) à negação (antítese) e pela união 
dos contrários em momento superior (síntese). Esta, por sua vez, irá 
desenvolver-se em outras progressões, até identificar-se, no seu 
aspecto subjetivo, com a ideia absoluta e, no objetivo, com o cosmos.  

Os filósofos ou os cientistas atuariam de acordo com essa lógica 
hegeliana? Talvez, quem sabe? Em vez em quando... 

O fato é predominar uma lógica difusa, aquela capaz de 
considerar os graus de aplicabilidade dos predicados e reconhecer 
uma proposição e sua negação partilharem de uma quantidade 
determinada de crédito.  

Em Economia heterodoxa, passou-se a reconhecer a 
insuficiência da lógica formal, típica da tradição neoclássica, do 



  118

estudo dos conceitos, julgamentos e raciocínios abstraídos dos 
objetos. Eles designam e das leis do pensamento.  

Na lógica materialista e/ou empirista, ao contrário da lógica 
idealista e/ou formalista, estuda-se as formas e leis do pensamento 
do mundo real, com vistas a determinar quais destas conduzem à 
verdade e quais ao erro. Porém, citando novamente Hegel, “a 
verdade é o todo”. E qual disciplina consegue abarcar O Todo? 

A lógica polivalente refere-se à estrutura lógica capaz de 
pressupor mais de dois valores de verdade. A lógica modal investiga 
as noções de necessidade e possibilidade, contrariamente à simples 
afirmação ou negação. 

O que tem ficado cada vez mais claro, na nossa disciplina, é a 
insuficiência da lógica simbólica, adotada desde “a purificação da 
Ciência Econômica”. Melhor dito, vem desde a depuração dos fatores 
psicológicos ou emocionais para tratamento do comportamento dos 
agentes econômicos.  

A partir dessa abstração, almejando o status de Ciência Pura, 
ela se resumiu ao estudo das notações puramente formais. São 
consignadas aos conceitos, visando estabelecer um sistema restrito 
de relações simbólicas capaz de exprimir a inclusão, a disjunção, a 
implicação e a transformação dos conjuntos de agentes.  

Enfim, a lógica matemática passou a reinar de modo absolutista 
na nossa profissão. Então, ela perdeu o pé com a realidade... 

Já a lógica transcendental, como a lógica kantiana, funda-se na 
análise crítica dos princípios puros do entendimento. Buscam, 
especialmente, interpretar a origem e extensão e o valor objetivo 
deste entendimento, independentemente da experiência sensível.  

Logo, a pergunta-chave é: há lógica nessa Ciência do 
Raciocínio? Muitas... E são conflitivas e/ou inconsistentes entre si!  

Sendo assim, em conjunto interativo, não tem lógica única, não 
tem fundamento unitário, motivo determinante. As lógicas individuais 
de ação muitas vezes não correspondem à realidade, sendo 
incoerentes ou infundadas! 
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Vieses Heurísticos ou Lógicas de Mercado 

O termo heurístico significa o processo pelo qual as pessoas 
aprendem as coisas por si só, na “Escola da Vida”, através de 
tentativa e erro. Esse processo de aprendizagem experimental leva as 
pessoas a desenvolverem as chamadas “regras de bolso”.  

São usadas para simplificar o processo de tomada de decisão. 
Em geral, elas se apoiam em generalizações perigosas ou falsas.  

Um dos grandes avanços da Psicologia Econômica ou Economia 
Comportamental foi identificar:   

1. os princípios regentes dessas regras de bolso; 

2. os erros sistemáticos causados por elas; 

3. os tipos de agentes econômicos, cujas características permitem 
predizer seus comportamentos face a diferentes problemas de 
escolha. 

As pessoas em suas tentativas e erros para aprender algo criam 
princípios gerais para diferentes situações – suas regras de bolso. 
Julgamentos em situações de incerteza, para decisões práticas, são 
baseados em número limitado de regras simplificadoras em vez do 
processamento cognitivo consciente, mais formal e extensivo.  

Passam, então, a se utilizar dessas regras de bolso para fazer 
inferências a partir das informações disponíveis. Como as regras nem 
sempre funcionam, acabam por cometer erros em diversas situações, 
repetidamente. Tomam decisões baseando-se em estereótipos ou 
mesmo preconceitos. 

Na Economia Institucional, para ilustrar alguns aspectos do 
conceito de lógica e mostrar as aplicações pretendidas, David 
Dequech examina um conjunto não exaustivo de diferentes lógicas. 
As lógicas de ação discutidas são, indiscutivelmente, algumas das 
lógicas mais relevantes para o estudo das sociedades e economias 
contemporâneas.  

Pelo menos os respectivos domínios destas lógicas – o 
mercado, a família e a comunidade política (Estado e comunidade 
incluídos) – são domínios de provisionamento vitais. Cada domínio 
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não é, no entanto, exclusivamente ligado a apenas uma lógica 
específica. 

Para os economistas, a lógica mais familiar é a lógica do 
mercado. Ao seguir esta lógica, um indivíduo pode ter diferentes 
posições financeiras ou funções econômicas.  

Em uma economia capitalista, por exemplo, um indivíduo pode 
ser um consumidor, um trabalhador, um empresário, e um investidor 
no mercado financeiro, como a bolsa de valores, entre outras 
possíveis alternativas. 

Os limites do domínio de mercado são estabelecidos quando, 
através da interação de seus membros, a sociedade circunstancia, 
claramente, os direitos de propriedade. Por meio de concepções 
morais e políticas, considerando tanto restrições formais quanto 
informais, define o possível ou não de ser comprado e vendido, em 
quais circunstâncias, e por quem.  

Isso varia de uma sociedade para outra. Varia também de um 
período histórico para o próximo, dentro de uma mesma sociedade.  

Com efeito, o mercado ilustra muito bem a ideia de os limites 
de um domínio podem mudar. Por conseguinte, a venda de escravos, 
órgãos humanos, produtos geneticamente modificados, drogas, sexo, 
direitos de poluição, bem como outros objetos, serviços e direitos 
poderá ser proibida ou permitida em um determinado lugar e tempo.  

Além disso, há regras de proibição formais e informais. Elas se 
aplicam apenas a alguns lugares, por exemplo, a negociação dentro 
igrejas, ou para as pessoas de uma certa idade, por exemplo, a 
proibição de venda de bebidas alcoólicas a menores e de trabalho 
infantil. 

Assim, não só o mercado é uma instituição universal e 
atemporal. Ele não existiu sempre, e em todos os lugares, por 
exemplo, em tribos de caçadores com compartilhamentos das caças 
por todos.  

Mas cada mercado é suportado e delimitado por outras 
instituições específicas. “A instituição O Mercado não existe sem 
outras instituições”, é a taxativa afirmação de Dequech. 
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Se combinações específicas dessas diferentes instituições 
funcionam ou não, é uma questão distinta. Alguns autores 
respondem argumentando o mercado só funcionar bem com a ajuda 
de outras instituições e ainda com características sociais tais como a 
confiança.  

Além disso, observam, embora o domínio de mercado 
caracteriza-se por um tipo de troca, e o dinheiro seja a principal 
unidade de conta e meio de troca, entretanto, o domínio do mercado 
não é exatamente o domínio do dinheiro. Este não se move só dentro 
dos limites deste domínio ou em troca de bens e serviços.  

Também pode mover-se na forma de doações, presentes, 
subsídios, pagamentos de reparação, impostos e transferências, entre 
outros meios de circulação. 

O domínio do mercado por si só não define a lógica do 
mercado. Primeiro, as pessoas podem operar e fazer trocas neste 
domínio sem ser guiada pela lógica de mercado.  

Consumo é um possível exemplo. Pode-se comprar 
determinados bens ou serviços de certos fornecedores com uma 
preocupação altruísta para com as pessoas ou as comunidades 
envolvidas, o que implica uma lógica cívica, como também é discutida 
por Dequech.  

O trabalho remunerado é outro possível exemplo. Um sujeito 
pode trabalhar não apenas por dinheiro, mas por uma combinação de 
outras razões, entre elas o compromisso voluntário com o cuidado 
altruísta de outras pessoas.  

Consumo e trabalho não são reduzidos a trocas. Mesmo 
considerando a negociação em mercados financeiros isso pode ser 
válido. 

Em segundo lugar, como qualquer outra lógica, a lógica do 
mercado é caracterizada por outras características além das de seu 
domínio. Uma dessas características é a medição.  

Dentro da lógica do mercado, as unidades monetárias são 
usadas para medir, cardinalmente, o valor de objetos e até de 
pessoas! No caso de objetos, valor é medido pelo seu preço, porém, 
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em relação a pessoas, de maneira mercenária, o valor é medido pela 
sua riqueza e/ou renda. 

Juntamente com o domínio do mercado e a mensuração 
monetária, outra definição característica da lógica do mercado é o 
objetivo ou, melhor, a obrigação. Isso se pode chamar “vantagem 
material ou monetária”.  

Emblemática da lógica do mercado a este respeito é a posição 
de um investidor financeiro ou um empresário no mercado de bens. 
Cada qual normalmente atribui à motivação do lucro para assumir 
seus encargos ou papeis.  

Mais especificamente, nesses casos, a lógica do mercado 
incorpora a essência de uma economia capitalista, como Karl Marx, 
John Maynard Keynes, e outros autores a viram. Para eles, trata-se 
da busca de ganho pecuniário ou, simplesmente, do uso do dinheiro 
para fazer mais dinheiro. 

Pessoas em outras posições em domínio do mercado, onde não 
obtém lucros, como funcionários e consumidores, podem também 
buscar vantagem monetária, possivelmente em combinação com 
outros objetivos. Portanto, há outras lógicas neste mesmo domínio.  

Ao agir em estrita conformidade com a lógica do mercado, um 
empregado tem de escolher entre dois empregos, hipoteticamente 
iguais em tudo, exceto salário. Comumente, escolheria o emprego 
com um salário maior.  

Da mesma forma, um consumidor encontra em uma loja dois 
itens do mesmo produto (marca, modelo, data de validade), mas por 
engano tiveram marcados seus preços de forma diferente. 
Naturalmente, vai optar pelo mais barato, se agir estritamente de 
acordo com a lógica do mercado. 

Os economistas têm-se centrado principalmente na lógica de 
mercado, usando várias abordagens contrastantes. A economia 
neoclássica, através de seus raciocínios lógicos, não só dá lugar 
especial, na verdade, excessivo, na ênfase à lógica de mercado, ou 
na lógica da economia de dinheiro, mas também assume uma forma 
específica de aplicar esta lógica.  
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É assumido o comportamento dos agentes conformar, pelo 
menos, deve estar de acordo, com um conjunto de axiomas 
correspondentes à esperada maximização da utilidade. 

Este é apenas uma entre outras maneiras possíveis de se seguir 
a lógica do mercado. Além disso, em pelo menos alguns contextos 
econômicos, o aparato conceitual e os axiomas de maximização da 
utilidade são, simultaneamente, muito exigentes em determinar o 
exigido de as pessoas fazer. E são demasiados restritivos quanto ao 
permitido às pessoas fazer ao aplicar a lógica do mercado.  

Assim, a capacidade computacional e a precisão das pessoas 
são, frequentemente, superestimadas, enquanto a sua criatividade é 
negligenciada. Mesmo dentro da lógica de mercado, a racionalidade 
instrumental pode assumir outras formas e não a da maximização da 
utilidade. Variedades de comportamentos – e inovadoras de 
racionalidade – podem também ser instrumentais. 

Lógicas Cívicas e Familiares ou Vieses Heurísticos 

A posição, o papel, ou a capacidade associada com a lógica civil 
é aquela pertencente a algum membro de uma comunidade. Os 
limites do domínio civil pode variar enormemente, sendo de um 
bairro ou uma cidade, um estado, uma região, um país, ou do 
mundo.  

Tal como os outros domínios, discutidos por David Dequech, 
este é também bastante complexo, onde diferentes lógicas de ação 
são possíveis, ou seja, não apenas a lógica cívica. Por exemplo, a 
lógica do mercado atua, geralmente, como a principal norteadora de 
ambas as partes em uma relação de corrupção envolvente de matéria 
cívica, enquanto o nepotismo por definição envolve apenas a lógica 
da família. 

Pertencer à comunidade e contribuir para o interesse coletivo 
são as principais qualidades onde a medição (ordinal) de valor das 
pessoas é baseada no domínio cívico. Um dever de um membro da 
comunidade é defender o interesse coletivo da comunidade. A lógica 
cívica pode ser perseguida instrumental ou não instrumentalmente. 
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Uma combinação de ação instrumental e ação não-instrumental 
é também possível no domínio cívico. Ação, de acordo com a lógica 
c iv i l , pode ser estr i tamente indiv idual, mesmo quando 
necessariamente a pessoa esteja preocupada com o interesse 
coletivo.  

Pode também ser, embora não obrigatoriamente tenha de ser, 
uma ação coletiva, organizada ou não. Isto é menos restritivo face à 
caracterização convencional do “mundo cívico”, onde parece tratar a 
ação cívica exclusivamente como uma ação coletiva.  

Da mesma forma, os indivíduos podem ser dignos no domínio 
cívico, mesmo quando eles não agem em grupos ou organizações. 
Seu valor cívico ainda depende se eles agem para o benefício de uma 
coletividade de pessoas, isto é, da comunidade. 

A posição, a função ou a capacidade associada com a lógica da 
família é, obviamente, aquela assumida por um membro da família: 
uma mãe, um pai, um filho, um irmão. O perímetro do domínio da 
família varia consoante se considera a família nuclear ou a alargada. 

Complicações podem surgir quando um membro da família tem 
um ex-cônjuge, um enteado, e/ou uma criança nascida fora do 
casamento. Além disso, o domínio da família, tal como os outros, é 
um ambiente complexo onde diferentes lógicas podem guiar os 
pensamentos das pessoas e suas ações. 

Pertencer à família e contribuir para o interesse familiar são as 
principais qualidades gerais onde a medição (ordinal) do valor das 
pessoas é baseada no domínio familiar. Pertencer à família é, por um 
lado, um pré-requisito para ter o valor de alguém medido de forma 
positiva.  

Por outro lado, também pode ser de uma qualidade variável em 
graus. Por exemplo, algumas pessoas, em alguns casos, podem 
considerar sogro(a)s menos digno(a)s em comparação aos parentes 
de sangue.  

As normas de gênero e da divisão do trabalho dentro da família, 
muitas vezes, influenciam e complicam também essa medida. 

Um dever geral ou então um possível objetivo de um membro 
da família é proteger o interesse coletivo da família. Exatamente 
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como isso deve ser feito e por quem, no entanto, pode ser uma 
questão de discórdia e conflito entre os membros da família. 

As normas de gênero são particularmente importantes para 
associar objetivos específicos ou obrigações. Essas posições variam 
de acordo com o gênero masculino ou feminino, não só no domínio da 
família, mas também no domínio mercantil e no domínio cívico. 

Como a lógica cívica, a lógica familiar também pode ser seguida 
instrumentalmente ou não instrumentalmente, ou através de uma 
combinação de considerações instrumentais e não-instrumentais.  

Os economistas (em Teoria do Consumidor, por exemplo) 
muitas vezes se referem, alternadamente, para um indivíduo ou para 
sua família. Mas não deve ser assumida a hipótese de, para um 
indivíduo, nunca haver um conflito entre lógicas do mercado e da 
família. Há variedade de pontos de vista entre os membros da família 
em relação a cada uma destas lógicas. 

Como estão associadas com os principais domínios de 
aprovisionamento, as lógicas do mercado, familiares e cívicas podem 
ser chamadas de lógicas de ação de provisionamento. A provisão é o 
ato ou efeito de prover.  

O provimento refere-se a um conjunto de artigos de consumo e 
uma reserva pecuniária. São necessários à manutenção de uma 
comunidade, família ou pessoa durante certo período.  

Nesse caso, é importante observar dois pontos.  

Em primeiro lugar, as lógicas tem um impacto maior face ao 
próprio processo de provisionamento. Em particular, através da 
inclusão de uma métrica de processos de avaliação, elas têm um 
efeito sobre o bem-estar das pessoas através de seu status social, 
autoestima, etc. Vai muito além das consequências materiais de 
distribuição.  

Em segundo lugar, nem tudo o que as pessoas fazem dentro 
dos domínios da família e da polis se relaciona com o fornecimento de 
bens e serviços.  

Este conjunto de três lógicas (mercantil, familiar e cívica) não 
esgota todas as possibilidades de lógicas de ação, mas é abrangente 
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em termos de lógicas de provisionamento porque considera todos os 
principais domínios de provisionamento em nossas sociedades. 

Lógicas de Ação e Instituições 

Lógicas de ação são conjuntos de normas socialmente 
compartilhadas de pensamento e comportamento. Como tal, são 
instituições com algumas características importantes.  

Em primeiro lugar, elas são especialmente concebidas em 
relação a amplos domínios de provisionamento, como o mercado, a 
família, e a política. Daí, o uso da expressão lógicas de ação de 
provisão. Esta constitui o ato ou o efeito de prover.  

Provisionamento seria o provimento, o abastecimento ou o 
fornecimento de um conjunto de artigos de consumo e reserva de 
alimentos necessários à manutenção de uma comunidade, família ou 
pessoa durante certo período. É uma reunião de coisas quaisquer 
destinadas ao uso futuro, espécie de sortimento ou estoque.  

Os agentes econômicos buscam o acúmulo de coisas, fazendo 
reservas para o futuro incerto. Buscam a demonstração de 
abundância e exuberância com a reserva em dinheiro ou valores 
pecuniários e mobiliários. 

Em segundo lugar, as lógicas de ação tem um grau muito 
elevado de generalidade. Isto significa cada lógica ser compatível 
com uma grande variedade de formas.  

Logo, pode-se especificar os três aspectos definidores dessa 
lógica (o mercado, a família, e a política) e, em seguida, seguir uma 
lógica particular, após esses domínios de ações terem sido 
especificados. Para cada lógica, é possível conceber: 

i) as diferentes demarcações do domínio,  

ii) os critérios para a estabelecimento de uma métrica, e  

iii) as formas de associação entre objetivos ou obrigações e 
posições em um domínio.  

Por sua vez, as formas específicas de seguir uma determinada 
lógica também variam no tempo e no espaço. Elas podem ser guiadas 
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pelas próprias instituições, obviamente com um menor grau de 
generalidade.  

Elas se diferenciam devido às distintas histórias nacionais, 
organizacionais e familiares. Podem ser, pelo menos durante algum 
tempo, adotadas por um único agente, individual ou coletivo, a se 
desviar do caminho habitual.  

Este agente desviante é uma empresa inovadora com potencial 
de sucesso, cujas ideias e comportamentos podem então ser imitados 
e difundidos. Sendo assim, serão objetos de uma nova instituição 
dentro de uma lógica mais ampla. Inovações também poderiam levar 
a uma nova especificação dos aspectos definidoras da lógica. 

Como outras regras institucionais de pensamento e 
comportamento, essas lógicas de provisionamento podem se tornar 
habituais e tidas como certas, uma característica saliente de 
instituições. Isto tanto na visão de muitos institucionalistas originais, 
bem como na dos institucionalistas organizacionais.  

Quando as lógicas são vistas como conflitantes, no entanto, a 
necessidade de ponderação ou argumentação consciente emerge. 
Lógicas de ação podem ser, na linguagem dos institucionalistas 
organizacionais, institucionalizadas em grau não completo. 

As lógicas conceituadas na Nova Economia Institucionalista 
(NEI) podem ser consideradas lógicas institucionais de ação. No 
entanto, várias coisas devem ser tidas em conta.  

Em primeiro lugar, o conceito proposto não parece corresponder 
a chamado por outros autores de lógicas institucionais.  

Em segundo lugar, ao contrário de alguns conceitos de lógicas 
institucionais, não é necessário lógicas da ação serem tomadas como 
garantidas.  

Em terceiro lugar, em contraste com alguns dos conceitos de 
lógicas institucionais, a NEI não define lógicas de ação como a 
prescrição de meios adequados para atingir determinado fim, porque 
isso implicaria os meios serem dados, dentro de uma única lógica.  
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Entretanto, na realidade, deve haver espaço para inovações. 
Elas ascendem a novos meios para o alcance do objetivo da lógica ou 
novas maneiras de cumprir a obrigação da lógica.  

Em quarto lugar, as lógicas do mercado, da família, e cívicas 
não correspondem a lógicas de campo. Estas lógicas definidas em 
relação a um campo organizacional, referindo-se a um domínio com 
grau de agregação inferior ou intermediário, são menos gerais. 

Os três primeiros pontos implicam algumas melhorias na noção 
geral de lógicas institucionais, independentemente do seu domínio de 
aplicação. No entanto, o conceito proposto pela NEI é aplicável ao 
domínio de aprovisionamento principal.  

Apesar de alguns aspectos gerais, ela não tem a pretensão 
deste conceito funcionar necessariamente bem quando outros 
domínios forem considerados, incluindo campos organizacionais, 
mencionado no quarto ponto do parágrafo anterior. As lógicas do 
mercado, da família, e cívicas são, mais precisamente, as lógicas 
institucionais de provisionamento. 

O conceito destas lógicas de ação, orientadoras dos 
pensamentos e das ações das pessoas nos domínios de 
provisionamento, também é útil em fornecer exemplos cruciais de 
como as instituições influenciam os indivíduos. Desempenham 
profundos papéis cognitivos e motivacionais.  

Estas lógicas de ação oferecem alguns modelos mentais 
compartilhados. Influenciam a maneira como as pessoas selecionam, 
organizam e interpretam informações. Eles também fornecem alguns 
amplos objetivos e/ou obrigações para as pessoas perseguirem ou 
assumirem na sociedade. 

Ao mesmo tempo, a variedade de lógicas abre mais espaço 
para pessoas individuais em pelo menos três modos.  

Em primeiro lugar, como já mencionado, a percepção de lógicas 
conflitantes criarem a necessidade de deliberação, incluindo o 
exercício de pensamento crítico.  

Em segundo lugar, como surgem novas circunstâncias, os 
indivíduos podem tentar se adaptar por meio de testes de várias 
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lógicas. Isto, por sua vez, pode contribuir para a geração de uma 
variedade no processo. 

Em terceiro lugar, as pessoas, muitas vezes unidas como 
agentes coletivos, podem introduzir novidades. Combinam diferentes 
lógicas, portanto, têm um papel mais proativo, além de reagir para 
mudar aquilo vindo de outro lugar.  

Há, por exemplo, organizações ou movimentos sociais capazes 
de combinarem as lógicas de mercado e a cívica de novas maneiras. 
Este é o caso, por exemplo, das organizações sem fins lucrativos: 
usam todos os seus lucros para ajudar os pobres. 
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PARTE IV – ECONOMIA DA FELICIDADE 
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Capítulo 7. Felicidade está de volta! 

Introdução 

A felicidade está de volta é um artigo de divulgação da 
Economia da Felicidade, escrito por Richard Layard. Ele tem sido um 
conselheiro de longa data do Partido Trabalhista para questões de 
mercado de trabalho. É também membro de honra desse partido 
progressista.  

O s e u l i v r o , " H a p p i n e s s : L e s s o n s f r o m a N e w 
Science" (Felicidade: Lições de uma Nova Ciência) foi lançado (na 
Grã-Bretanha), em 3 de março de 2005, pela editora Allen Lane. 
Compartilho seu artigo abaixo. 

Os responsáveis pelas políticas públicas deveriam se inspirar 
mais uma vez no utilitarismo do filósofo inglês Jeremy Bentham 
(1748-1831). Permaneceu fora de moda por muitas décadas, mas 
agora vem sendo reivindicado pela Neurociência moderna. 

Ao longo dos últimos 50 anos, nós, os ocidentais, fomos 
beneficiados por crescimento econômico sem paralelo. Hoje, nós 
dispomos de casas, automóveis, férias e empregos melhores, e, 
sobretudo, de sistemas educacionais e de saúde mais aprimorados. 
Conforme reza a teoria econômica padrão, isso deveria ter tornado 
todos nós mais felizes. 

Mas as pesquisas mostram não ser bem assim. Quando 
perguntam aos britânicos e aos americanos se eles se sentem felizes, 
eles respondem não ter havido qualquer melhora neste campo nos 
últimos 50 anos. 

Um número maior de pessoas sofre de depressão, enquanto a 
criminalidade – outro indicador de insatisfação – está muito mais 
elevada. 

Esses fatos representam verdadeiros desafios para muitas das 
prioridades definidas por nós para nós mesmos, tanto como 
sociedades, quanto como indivíduos. A verdade é: nós nos 
encontramos em situação a qual o homem desconhecia 
anteriormente. 
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Quando as pessoas vivem no limite da sobrevivência, o 
progresso material de fato as torna mais felizes. As pessoas 
habitantes no mundo rico, ou seja, com uma renda anual acima de, 
digamos, US$ 20.000 (quase R$ 120 mil ao ano por pessoa) são mais 
felizes em lugar das pessoas de países mais pobres. Estas se tornam 
de fato mais felizes quando elas se tornam mais ricas. 

Mas, quando o desconforto material está finalmente banido, a 
renda adicional torna-se muito menos importante em vez de os 
nossos relacionamentos uns com os outros: com a família, com os 
amigos e dentro da comunidade. O perigo vem de nós sacrificarmos 
em demasia os nossos relacionamentos ao perseguirmos uma renda 
maior. 

O desejo de ser feliz é aspecto central da nossa natureza. Além 
disso, seguindo os preceitos do o utilitarismo, um pensamento 
estabelecido Bentham, o sentimento predominante expresso é querer 
uma sociedade na qual as pessoas sejam tão felizes quanto possível e 
na qual a felicidade de cada pessoa seja tão importante quanto à das 
outras. 

Esta deveria ser a filosofia a ser seguida em nossa época, a 
principal referência de toda política pública e de toda ação individual. 
E, por fim, ela deveria substituir o intenso individualismo da Era do 
Neoliberalismo, incapaz de nos tornar mais felizes. 

Contudo, o utilitarismo permaneceu fora de moda por muitas 
gerações, em parte por causa da crença segundo a qual a felicidade 
era demasiadamente insondável. Nos últimos anos, isso começou a 
mudar.  

A "ciência" da felicidade começou a se desenvolver nos Estados 
Unidos nos últimos 20 anos. Defende a ideia segundo a qual a 
felicidade constitui uma dimensão objetiva da experiência. Um dos 
pais desta ideia, Daniel Kahneman, recebeu o prêmio Nobel de 
Economia em 2002. 

A cada instante, nós nos sentimos bem ou mal, em escala da 
miséria até o êxtase. Os nossos sentimentos de bem-estar ou mal-
estar são afetados por muitos fatores. Vão desde o conforto físico até 
o nosso senso interior de significado.  
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O importante é a totalidade da nossa felicidade ao longo dos 
meses e dos anos, e não apenas os prazeres efêmeros. A nova 
ciência pode nos permitir medir essa quantidade de felicidade e 
explicar as suas características. 

Para medir a felicidade, nós mesmos podemos perguntar a uma 
pessoa o quão feliz ela é, ou podemos perguntar aos seus amigos, ou 
ainda encarregar desta tarefa investigadores independentes. Em 
todos os casos, essa pesquisa resultará em conclusões similares. 

A grande ruptura se deu no campo da Neurociência. Richard 
Davidson, da Universidade do Wisconsin (EUA), identificou uma área, 
situada na parte esquerda do nosso cérebro, onde as sensações boas 
são experimentadas, e uma outra, situada no lado direito, onde as 
más sensações são experimentadas. 

A atividade nessas áreas do cérebro altera-se drasticamente 
enquanto a pessoa tem experiências boas ou ruins. Quem se 
descreve a si mesmo como pessoa feliz tem mais atividade do lado 
esquerdo em vez das pessoas infelizes – e são menos ativas do lado 
direito.  

Com isso, a antiga ideia behaviorista, segundo a qual nós não 
podemos saber como outras pessoas se sentem, passa agora a ser 
atacada. 

O desafio consiste em descobrir o significado disso em termos 
de prioridades políticas em sociedades livres como as nossas. Se 
admitimos os governos poderem e deverem ter por objetivo 
maximizar a felicidade, e não se limitar simplesmente à renda, isso 
poderia afetar certas escolhas específicas no campo das políticas 
públicas? 

Nós devemos começar estabelecendo os fatores-chave capazes 
de afetarem a felicidade de uma pessoa. A vida familiar e pessoal 
vem em primeiro lugar em todo estudo, enquanto a vida no trabalho 
e na comunidade ocupa uma posição importante.  

A saúde e a liberdade também são cruciais. O dinheiro conta 
também, mas de uma maneira muito específica. 
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Dinheiro traz felicidade – até certo ponto 

Layard começa com a análise do papel do dinheiro ou, mais 
especificamente, com a política de taxação da renda. Em qualquer 
sociedade, as pessoas mais ricas são mais felizes em lugar das 
pessoas pobres. Ainda assim, quando um país ocidental se torna mais 
rico, a sua população, de maneira geral não se torna mais feliz. 

A razão disso é ao longo do tempo, os nossos padrões de vida e 
as nossas expectativas vão aumentando em função da nossa renda. 
Uma pesquisa do instituto Gallup perguntou aos americanos, ano 
após ano: “Qual é a menor quantia de dinheiro necessária para uma 
família de quatro pessoas para viver bem nesta comunidade?". 

As quantias mencionadas aumentam proporcionalmente com a 
renda média. Como as pessoas vivem sempre comparando o ganho 
delas com o recebido por outras (ou a riqueza possuída), ou com o 
padrão de vida acostumado a ter, elas só se sentirão mais 
confortáveis se a sua renda estiver relativamente acima do padrão. 

Esse processo pode ter efeitos contraproducentes. Se eu 
receber um incentivo possível de me permitir trabalhar mais e ganhar 
mais, isso me tornará mais feliz. O mesmo acontece com outros 
membros da sociedade. Eles também se importam com o seu padrão 
relativo de vida. 

Mas a sociedade como um todo não pode elevar a sua posição 
em relação a si mesma. Portanto, os esforços dedicados por seus 
membros a esta finalidade poderiam ser considerados como sendo 
um desperdício. Na realidade, o equilíbrio entre lazer e trabalho tem 
sido alterado “de maneira não-eficiente” em favor do trabalho. 

Para reforçar este ponto de vista, Layard gostaria de situá-lo 
em termos de status, o qual pode derivar tanto do dinheiro ganho 
quanto do dinheiro gasto. As pessoas trabalham, ao menos em parte, 
para aumentarem o seu status. Mas o status é medido em função de 
sistema de classificação: faixas de renda e riqueza. 

Então, se uma pessoa melhorar o seu status relativo, outra 
pessoa estará o perdendo na mesma proporção. É jogo de soma 
zero: sacrificar a vida privada com objetivo de aumentar o nível do 
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seu status constitui desperdício do ponto de vista da sociedade com 
um todo. 

Essa competição implacável é, por isso, muito destrutiva: nós 
perdemos parte considerável da vida em família e de paz de espírito 
ao perseguir algo, no seu conjunto, não possível de ser alterada. Ou, 
ao menos, é o que aconteceria conosco -- se não precisássemos 
pagar impostos sobre a renda.  

Mas os tributos sobre o que se ganha desestimulam o trabalho. 
A maioria dos economistas vê na taxação fator negativo, de 
desvantagem. Quando alguém paga 100 libras esterlinas (cerca de R$ 
505) em impostos, o impacto é maior do aparente – o tributo gera 
sentimento de “excesso de carga tributária” – por causa da distorção 
gerada em tudo aquilo não diretamente ligado ao trabalho. 

No entanto, sem impostos, haveria distorção ineficiente em 
relação ao trabalho. Por isso, os impostos, até certo nível, podem 
ajudar a melhorar o equilíbrio entre o trabalho e a vida privada dos 
cidadãos, e, com isso, aumentar o senso geral de bem-estar na 
sociedade. Eles funcionam como a taxa sobre a poluição. 

Quando eu ganho mais dinheiro e adoto estilo de vida mais 
dispendioso, isso exerce pressão sobre os outros. Eles vão tentar se 
equiparar a mim – a minha ação faz subir o nível da média padrão e 
os torna menos satisfeitos com o que eles têm.  

Eu me torno igual ao dono daquela fábrica expelente de fuligem 
sobre a lavanderia da vizinhança. E o remédio econômico clássico 
para questões ligadas à poluição é fazer com o poluidor pagar por 
isso. 

De vez em quando, as pessoas contestam este argumento. Elas 
alegam esta maneira de ver as coisas fazer o jogo dos invejosos ou 
ainda ir contra o crescimento pessoal do indivíduo.  

É verdade: medidas como essas reduzem algumas formas de 
liberdade. Mas nós não podemos simplesmente descartar o caráter 
universal das comparações de status. O desejo de adquirir status 
sempre maior é parte integrante dos nossos genes. 

Pesquisas sobre o comportamento dos macacos mostram como 
isso funciona: quando um macaco macho é deslocado do grupo no 
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qual ele é o chefe para outro grupo no qual o seu status é inferior, o 
seu cérebro experimenta queda brutal dos níveis de serotonina. Este 
é o neurotransmissor mais claramente associado aos sentimentos de 
felicidade. 

Portanto, se a competição humana por status se revela como 
deficiência – do ponto de vista da felicidade como um todo na 
sociedade – faz sentido reduzir ligeiramente essa liberdade, retirando 
pequenas quantidades dela por meio de política tributária. 

Quem quer acabar com os impostos deveria explicar por qual 
razão acha nós deveríamos trabalhar mais e sacrificar a nossa vida 
em família e na comunidade em favor de competição por status, cuja 
resultante acaba sempre sendo zero. 

Eles podem argumentar: trabalhar duro é bom para os 
consumidores. Mas os trabalhadores são as mesmas pessoas 
atuantes como consumidores. Não faz sentido matar nós mesmos no 
trabalho em proveito de nós mesmos como consumidores. 

A isso, acrescenta-se outra consideração: quando nós 
trabalhamos mais e, com isso, aumentamos o nosso padrão de vida, 
nós apreciamos inicialmente o salto qualitativo gerado, mas logo nos 
acostumamos com ele. 

Pesquisa demonstra as pessoas não percebem adequadamente 
este processo de habituação. Elas não se dão conta, plenamente, de 
quando elas experimentaram estilo de vida superior, elas terão o 
sentimento de ser preciso continuar a aprimorá-lo.  

De fato, elas se tornarão viciadas nele. Mais uma vez, a receita 
econômica padrão para lidar com o vício do consumo é taxar essas 
despesas. 

Estes são argumentos em favor da taxação não no sentido de 
obter dinheiro com ela, e sim com o objetivo de restringir a atividade 
poluidora e causadora de dependência. Isso contribui para manter o 
delicado equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho. 

Tais argumentos deveriam ser incorporados à luta democrática 
e social contra os cortes de impostos operados pelo governo britânico 
quando estava com o Partido Trabalhista. Há também a questão da 
equidade. 
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O principal argumento em favor da redistribuição sempre foi o 
de o ganho adicional proporcionar menos felicidade adicional à 
pessoa rica em relação ao sentimento de ascensão social da pessoa 
pobre. Até recentemente, essa noção não passava de pura 
especulação, mas os elementos levantados nas pesquisas confirmam 
agora isso ser verdade. 

Qual seria uma outra maneira de nós refrearmos o impacto da 
competição implacável? Nós precisamos partir da natureza humana 
tal como ela é, mas nós podemos também alterar os valores e os 
comportamentos por meio dos sinais que as nossas instituições 
transmitem. 

Uma focalização explícita na felicidade poderia permitir mudar 
as atitudes em relação a muitos aspectos da política, inclusive nos 
campos da educação e do treinamento, das políticas regionais e dos 
pagamentos relacionados com o desempenho. 

Respeito 

Em certo sentido, aquilo mais almejado pelas pessoas é o 
respeito. Elas procuram alcançar o status econômico porque isso 
proporciona respeito.  

Mas nós podemos aumentar ou diminuir o peso atribuído ao 
status. Em sociedade cada vez mais competitiva e valorizadora cada 
vez mais da meritocracia, a vida se tornará cada vez mais difícil para 
as pessoas situadas na parte inferior da escala das capacidades, 
exceto caso nós desenvolvamos critérios mais abrangentes para o 
respeito. 

Nós deveríamos respeitar as pessoas serem cooperativas com 
outras sem obter com isso qualquer ganho financeiro para elas 
mesmas. Quem se mostrar talentoso e empenhado, em qualquer 
nível de atividade, ganha respeito. Isso explica por qual razão é tão 
importante fazer com cada pessoa desenvolver uma habilidade. 

Na Grã-Bretanha, isso significa garantir todos os jovens 
poderem ter acesso a uma aprendizagem se eles desejarem. Desse 
modo, aqueles sem obterem um sucesso acadêmico na escola ou na 
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universidade podem ainda conhecer o gosto do orgulho profissional 
no futuro. Evitarão, assim, ingressar na vida adulta considerando a si 
mesmos como pessoas fracassadas irremediavelmente. 

Da mesma forma, nós deveríamos considerar com ceticismo 
instituições contumazes em atribuir um maior peso à posição 
hierárquica. Pode ser devida à rede de relacionamentos pessoais e/ou 
familiares e, daí, determinam remuneração em função do empenho 
da pessoa. Em inglês, Performance-Related Pay é a sigla PRP. 

A ideia por trás do PRP é, ao remunerar as pessoas em função 
daquilo realizado, individualmente (e não em equipe), nós 
estabelecemos o melhor sistema possível de incentivos.  

Nos casos quando nós podemos medir o nível de desempenho 
das pessoas de maneira acurada, nós deveríamos remunerá-las em 
função disso. São pessoas tais como representantes de vendas 
viajantes, vendedores de divisas estrangeiras ou jóqueis de 
competições hípicas.  

Nos casos onde o desempenho depende dos esforços de equipe, 
nós deveríamos recompensar a equipe. Isso se daria a partir do 
momento quando o seu desempenho pode ser medido sem 
ambiguidade. 

Contudo, os gurus da administração de empresas com 
frequência buscam algo mais. Eles querem a cada ano ser feita 
equiparação entre a remuneração individual e a performance 
individual.  

O problema é, na maioria dos empregos, não existir medição 
objetiva do desempenho individual. Isso faz as pessoas precisarem 
ser avaliadas em comparação com os seus colegas de trabalho. 

Mesmo se as avaliações procuram ser objetivas em vez de 
comparativas, a maioria das pessoas sabe quantas pessoas 
pertencem a cada grau da escada. O efeito disso é a tendência a 
incluí-las dentro de um ranking. 

Se todo mundo estivesse de acordo quanto aos critérios dessas 
classificações, esses rankings até não seriam tão ruins. Mas várias 
pesquisas demonstraram existir muito poucas correlações entre os 



  139

critérios de classificação utilizados pelos profissionais encarregados 
de fazer essas avaliações. 

Com isso, grande parte de autoestima (e com frequência 
remuneração muito baixa) está sendo vinculada a processo de 
classificação duvidoso. Ele altera, fundamentalmente, a relação de 
cooperação entre o empregado e o seu patrão, e entre o empregado 
e os seus colegas de trabalho. 

É impossível evitar fazer comparações entre as pessoas, porque 
a hierarquia é necessária e inevitável. Algumas pessoas são 
promovidas e outras não.  

Além disso, as promovidas precisam receber salário maior, 
porque a empresa reconhece elas serem talentosas. O empregador 
busca formar quadro de pessoas talentosas. 

Assim, a remuneração é importante por exercer influência 
decisiva em certos momentos-chave. É a maneira de influenciar as 
decisões das pessoas em relação às atividades ou na escolha entre 
um empregador e outro. 

Felizmente, as promoções e as mudanças de um emprego para 
outro continuam sendo relativamente pouco frequentes para a 
maioria das pessoas. Na vida de trabalho cotidiana, os valores de 
remuneração relativos não costumam fazer parte das suas 
preocupações as mais importantes. Mas a PRP muda tudo isso. 

Os economistas e os políticos tendem a acreditar, quando as 
motivações financeiras para o desempenho são aumentadas, as 
outras motivações permanecerem as mesmas. Mas nem sempre isso 
acontece, conforme mostra o seguinte exemplo. 

Em um centro educacional em Israel, os pais quase sempre 
chegavam com atraso para buscar os seus filhos. Isto levou o 
estabelecimento a instituir uma multa por atraso.  

O resultado desta medida foi uma surpresa: um número maior 
de pessoas acabou se atrasando. A partir daquele momento, elas 
haviam passado a considerar a fato de chegarem atrasadas como 
algo com o direito de fazer, porque elas pagavam por isso. A multa 
tornou-se o preço a pagar por isso. 
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A ética profissional deveria ser altamente valorizada. Se nós 
não a cultivarmos, podemos acabar não conseguindo aprimorar os 
níveis de desempenho. Pior, nem sequer será possível incentivar os 
trabalhadores a gostarem do feito por eles, ou seja, não ser um 
trabalho alienante. 

Os incentivos financeiros exercem efeitos importantes sobre as 
carreiras escolhidas pelas pessoas e os empregadores para os quais 
elas decidem trabalhar. Mas, a partir do momento quando alguém se 
junta a uma organização, o respeito da igualdade também constitui 
poderoso efeito motivador.  

Nós deveríamos explorar esta motivação. Em vez disso, o 
governo neoliberal andou desmoralizando os trabalhadores, 
valorizando constantemente certos tipos de motivações consideradas 
como sendo “de nível inferior”. 

Se quisermos ter sociedade mais feliz, nós deveríamos nos 
concentrar, sobretudo, nas experiências valorizadas pelas pessoas ao 
considerarem elas valerem realmente a pena – e não porque outras 
pessoas determinaram elas serem importantes. 

Acima de tudo, isso diz respeito aos relacionamentos no quadro 
da família, no trabalho e na comunidade. 

Relações sociais 

Os confortos adicionais dos quais podemos agora desfrutar 
aumentaram de alguma maneira o nosso nível de felicidade, mas a 
deterioração dos nossos relacionamentos sociais nos tornou menos 
felizes. 

Nesse contexto, a política social deveria tentar realizar algo 
novo, apesar dos efeitos limitados obtidos sobre a nossa vida privada. 
A seguir Layard propõe alguns exemplos do possível ser feito. 

Divórcios e lares desfeitos vêm se tornando cada vez mais 
comuns. Uma pesquisa mostra as crianças oriundas de lares desfeitos 
estão mais propensas a sofrerem de depressão quando adultas.  

Para proteger as crianças, o Estado deveria agir no sentido de 
tentar tornar a vida em família mais viável, estabelecendo melhores 
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horários escolares, horários de trabalho mais flexíveis, creches cujos 
regulamentos foram realmente comprovados. 

Deveria também haver mais tempo livre, no quadro do 
trabalho, para permitir o exercício da maternidade e da paternidade. 
Aulas de educação parental deveriam também ser obrigatórias no 
currículo escolar e uma prática automática para os pais antes do 
nascimento de um filho. 

Conforme mostram as pesquisas, o desemprego é experiência 
de vivência tão difícil quanto a do divórcio. Ela ofende a nossa 
necessidade de nos sentirmos necessários para a sociedade. Por isso, 
a redução das taxas de desemprego deveria ser objetivo prioritário. 

O governo trabalhista britânico obteve bons resultados, 
lançando mão de políticas adequadas. Elas permitiram a reinserção 
das pessoas no mercado de trabalho. Isto, de maneira geral, permitiu 
evitar a geração de pressões inflacionárias neste campo. 

A condução de boas políticas também permitiu dividir por dois 
as taxas de desemprego na Dinamarca e na Holanda. Contudo, a 
Alemanha e, sobretudo, a França têm se mostrado lentas em adotar 
essas políticas.  

Políticas deficientes em relação aos desempregados e políticas 
salariais equivocadas nas empresas são as causas principais do 
elevado nível de desemprego na Europa. A segurança do emprego 
não é questão menos importante. 

A segurança do emprego é algo desejado pelas pessoas, 
enquanto uma proteção razoável é algo possível de uma sociedade 
rica proporcionar. O mesmo pode ser dito em relação a garantir boas 
condições de trabalho, isso se o estresse não obrigar uma grande 
quantidade de pessoas mais frágeis a se refugiarem na inatividade e 
na dependência do Estado. 

É absurdo alegar a globalização ter reduzido a nossa 
capacidade de prover uma vida civilizada para os nossos 
trabalhadores. Ao contrário, essas condições aumentaram. embora a 
remuneração tenha aumentado apenas proporcionalmente com a 
produtividade. 
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O aumento da criminalidade entre 1950 e 1980 foi a 
demonstração mais estarrecedora de o crescimento econômico não 
aumentar automaticamente a harmonia social. Este aumento das 
taxas de crimes ocorreu em todos os países avançados, exceto no 
Japão, e as suas causas não foram completamente esclarecidas. 

Uma dessas causas é o anonimato. As taxas de criminalidade 
são elevadas quando existe alta mobilidade geográfica.  

É claro, o melhor termômetro para se prever a quantidade de 
crimes em uma comunidade é o número de pessoas conhecido por 
cada morador nos arredores de sua casa, em um raio correspondente 
a um passeio de 15 minutos: quanto mais pessoas eles conhecem, 
quanto menor é a taxa de crimes. 

Por isso, nós deveríamos tentar favorecer e dar consistência às 
comunidades, em vez de recorrer a campanhas pouco realistas do 
tipo “faça as coisas com a sua bicicleta” ou emigrar para outros 
países para resolver os nossos problemas, tal como os economistas 
defensores do livre mercado costumam recomendar com frequência. 

A defesa de apoio regional visando a ajudar as comunidades a 
prosperarem torna-se muito mais forte quando se focaliza a felicidade 
e não quando o objetivo é puro e simplesmente o aumento do 
Produto Interno Bruto (PIB) por si só. 

A importância de manter o foco na felicidade poderia também 
nos ajudar a repensar as prioridades no Plano da Previdência Social.  

Um dos mais antigos problemas a afligir a humanidade são as 
doenças mentais. Um terço dentre nós deverá ser acometido de 
alguma doença mental, em algum momento da nossa vida, e pelo 
menos a metade dentre nós precisará lidar com algum caso de 
insanidade mental dentro da sua família. 

  

Problemas psiquiátricos 

Dos 5% de pessoas mais infelizes na nossa sociedade, 20% são 
pobres (no quinto grau mais baixo da nossa escala de renda), mas 
40% dentre elas são mentalmente deficientes. Então, se nós 
quisermos produzir uma sociedade mais feliz, a prioridade para o 
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NHS (sigla inglesa para Serviço Nacional de Saúde) deveria ser de 
investir muito mais nos serviços de saúde mental. 

Apenas 15% das pessoas acometidas de algum tipo de 
depressão clínica chegam a consultar um especialista (um psiquiatra 
ou um psicólogo). Para os outros, a maior parte se contenta com uma 
consulta de dez minutos com um médico generalista e com algumas 
pílulas.  

A maior parte das pessoas deprimidas quer se submeter a uma 
psicoterapia. É a maneira de entender aquilo dentro da sua mente. 

Os testes clínicos mostram a terapia adequada ser tão eficiente 
quanto os remédios, e tem efeitos muito mais duradouros. Mas, na 
maioria dos setores da sociedade, esse tipo de terapia simplesmente 
não está disponível entre os serviços fornecidos pelo NHS, ou ainda, 
ela implica um tempo de espera intolerável. 

Se nós quisermos reduzir a miséria, o NHS deveria oferecer 
tratamentos terapêuticos destinados às pessoas com problemas de 
saúde mental. Deveria ainda ajudá-los a retornar ao trabalho, uma 
vez o tratamento terminado. 

Por fim, existe também o Éthos, isto é, o ambiente social, 
familiar e escolar em meio do qual os nossos filhos crescem. Uma das 
pesquisas mais desanimadoras realizadas nos últimos anos foi 
dirigida pela Organização Mundial da Saúde (OMS). 

Como parte de questionário mais amplo, colegiais de 11 a 15 
anos de idade responderam se eles concordavam com a afirmação 
segundo a qual “na sua maioria, os alunos da minha classe são 
simpáticos e prestativos”. 

Proporcionalmente, a quantidade dos que responderam “sim” 
situou-se acima dos 75% na Suécia na Suíça e na Alemanha, em 
53% nos Estados Unidos e abaixo de 46% na Rússia e na Inglaterra. 

Estas descobertas estão afinadas com as apurações de 
pesquisas nas quais grupos de adultos devem responder a perguntas 
sobre confiança. Uma pergunta aparecida com frequência é: “Você 
diria ser possível confiar na maioria das pessoas ou você diria não 
existir prudência em excesso quando se trata de lidar com as 
pessoas?”. 
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Na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, os que responderam: 
“Sim, é possível confiar na maioria das pessoas” caiu de 55% em 
1960 para abaixo de 35% nos dias de hoje. 

Desde os tempos mais remotos da história da humanidade, as 
pessoas mais idosas sempre se queixaram de suposto declínio dos 
valores morais. 

Mas existem algumas evidências de isso estar realmente 
acontecendo agora. Em várias épocas diferentes, cidadãos 
americanos, representativos das diversas camadas da população, 
responderam se eles acreditam as pessoas “viverem hoje vida tão 
boa – no plano da moral e da honestidade – quanto o faziam no 
passado”. 

Em 1952, o número de pessoas com resposta "sim" equiparou-
se ao das pessoas dizendo "não". Em 1998, um número três vezes 
maior de entrevistados respondeu "não". 

Nós vivemos em uma época quando o individualismo alcança 
níveis sem precedentes. A obrigação considerada mais importante por 
muitas pessoas é obter o máximo de si mesmo, de maneira a 
realizarem o seu potencial da melhor maneira possível. 

Trata-se de objetivo tão assustador quanto solitário. É claro, 
elas estão conscientes de elas terem obrigações para com outras 
pessoas também, mas estes compromissos não se baseiam em 
nenhum conjunto claro de ideias. 

A antiga visão do mundo religiosa se foi, assim como o mesmo 
aconteceu com a religião dominante do Pós-Guerra. Ela preconizava a 
solidariedade social e nacional. Assim, nós ficamos desprovidos de 
qualquer conceito do bem comum ou de significado coletivo. 

No mundo contemporâneo, o senso comum baseia-se em duas 
ideias dominantes. Elas são derivadas erroneamente das ideias de 
Charles Darwin e Adam Smith. 

Da teoria da evolução defendida por Darwin foi inspirada a ideia 
segundo a qual se você não procurar lutar para defender os seus 
próprios interesses, ninguém o fará no seu lugar.  
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Da análise do mercado elaborada por Smith decorre a ideia 
segundo a qual a autossuficiência não é tão destrutiva porque, por 
meio de intercâmbios voluntários de especialidades, todos nós nos 
tornaremos tão completos até onde for possível, levando-se em conta 
os nossos recursos, a tecnologia de que dispomos e os nossos gostos. 

Mas os nossos gostos não são dons recebidos ao nascer. Na 
realidade, todas as sociedades bem-sucedidas sempre se 
encarregaram de ajudar os seus cidadãos a adquiri-los. Isso sempre 
estimulou os sentimentos comunitários e proporcionou o conceito de 
bem comum. 

Então, qual deveria ser o nosso conceito de bem comum? 
Durante o século 18, o século do Iluminismo, Jeremy Bentham, junto 
com outros filósofos, defendia a ideia de a boa sociedade ser aquela 
cujos membros são tão felizes quanto possível. 

Assim, toda política pública deveria ter por objetivo de produzir 
a maior felicidade da maior quantidade possível dos seus membros, 
enquanto as decisões privadas deveriam de o mesmo modo almejar a 
maior felicidade possível a de todos aqueles afetados.  

Durante o século XIX, este ideal inspirou bom número de 
reformas de caráter social. Mas, no século XX, ele foi atacado por 
duas forças principais. 

A primeira questionou a possibilidade de se conhecer o 
sentimento de outras pessoas. Segundo este “behaviorismo” 
canhestro, tudo possível de ser feito por nós é ficar observando os 
comportamentos das pessoas. Nós não podemos fazer nenhuma 
inferência sobre os seus estados interiores.  

Esta ideia desumana surgiu no campo da Psicologia, com John 
Watson e Pavlov. Depois, transferiu-se para a Economia por 
intermédio de Lionel Robbins, John Hicks e outros. 

Se nós admitimos esta abordagem, nós não podemos mais 
pensar na felicidade como objetivo a ser alcançado. Tudo o que se 
pode dizer de uma pessoa é: as oportunidades estão à sua espera se 
ela souber agarrá-las. Se ela tiver perdido a capacidade de tirar 
proveito delas, isso passa a ser irrelevante. 
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A partir deste ponto, há distância muito curta até as 
concepções definidoras do bem-estar individual em termos de poder 
aquisitivo, e o bem-estar de uma nação em termos de Produto 
Interno Bruto (PIB) ajustado para o lazer. Nós precisamos 
desesperadamente substituir o PIB, embora este seja ajustado, por 
instrumentos de medição mais sutis do bem-estar nacional. 

Felizmente, esta onda no campo da psicologia já passou, e o 
senso comum foi restabelecido. Nós nunca poderíamos ter vivido 
juntos caso nós não tivéssemos ideia alguma do sentido pelos outros.  

Agora, essa nossa ideia está sendo confirmada por sólidos 
avanços nos campos da Psicologia e da Neurociência. Juntas com a 
Economia compõem a Neuroeconomia. 

Jeremy Bentham (1748-1831) 

A tese de Bentham nos fornece meios de medição cada vez 
mais práticos para as políticas públicas e para a ética pessoal. Layard 
a modificaria apenas em um dos seus aspectos. 

Seria no sentido de conferir peso maior à meta de melhorar o 
grau de felicidade daqueles menos felizes, excluindo com isso a 
opressão das minorias. Isso também serve para rebater a objeção 
superficial apresentada contra o utilitarismo segundo a qual o abuso 
brutal contra pequena minoria seria aceitável se tal abuso fizesse a 
maioria se tornar mais feliz. 

A segunda frente de ataque contra a tese da felicidade maior 
veio da Filosofia. Desde o início, ela tem sido objeto de muitas 
críticas, enquanto uma Filosofia alternativa, baseada nos direitos 
individuais começou a ficar na moda. 

Mas esta logo apresentou dois inconvenientes sérios.  

Primeiro, é difícil solucionar o dilema quando direitos entram 
em conflito entre si. Em segundo lugar, a filosofia é altamente 
individualista.  

Ela lhe qual é o direito de esperar – e aquilo pelo qual não 
deveria esperar. Mas ela fornece poucas indicações sobre aquilo a ser 
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feito por você: qual carreira você deveria escolher, ou como você 
deveria se comportar quando o seu casamento vai para o brejo. 

A regra de Bentham fornece estrutura para pensar a respeito 
dessas questões. Isto a Filosofia dos Direitos não faz: a sua visão do 
bem comum é por demais limitada para nos guiar na tentativa de 
trabalhar pelo bem dos outros.  

Mas a regra de Bentham em si é sólida o suficiente para poder 
integrar também o conceito dos direitos? A seguir, Layard considera 
duas grandes objeções a esta suposição. 

Primeiro, o que há de tão especial a respeito da felicidade? Por 
que a maior felicidade possível? Por que não a maior saúde, 
autonomia, realização, liberdade possível, e daí por diante? 

Se lhe perguntar por qual razão a saúde é coisa boa, você vai 
apresentar razões diversas: as pessoas não deveriam sentir dor.  

Sobre a autonomia: as pessoas se sentem melhor quando elas 
podem controlar a sua vida. E daí por diante. 

Mas se Layard lhe perguntar por qual razão a felicidade é coisa 
boa, possivelmente, você responderá isso ser evidente por si só. E a 
razão disso está profundamente enraizada em nossa biologia.  

Nós somos programados para tirar proveito de experiências 
boas para a nossa sobrevivência. Afinal, explica por qual razão nós 
sobrevivemos. 

Nós também fomos programados em parte para ter senso de 
justiça. Se uma refeição precisa ser compartilhada por duas pessoas, 
a maioria dentre nós aceita (às vezes com relutância) os alimentos 
deverem ser divididos em duas partes iguais, partindo do pressuposto 
de, em princípio, os outros contam da mesma forma como nós. 

Se você concatenar esta ideia com o fato de que cada um de 
nós quer ser feliz, você acaba desembocando no princípio de 
Bentham. É uma concepção tão idealista quanto realista.  

Ela coloca os outros em um nível de igualdade conosco, lá 
mesmo onde eles deveriam estar. Mas, ao contrário de certos 
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sistemas morais, ela também nos permite levar em conta a nossa 
felicidade. 

A segunda objeção consiste quando a regra incentiva o senso 
de oportunidade. Não é bem assim.  

Todos nós sabemos nós não podermos avaliar cada ação, em 
cada momento, contra o princípio de Bentham como um todo. Por 
isso, nós precisamos ter sub-regras, tais como a honestidade, a 
determinação a cumprir uma promessa, a gentileza, e daí por diante, 
as quais nós costumamos seguir normalmente como algo lógico e 
natural. 

Além disso, também por esta razão nós precisamos de direitos 
claramente definidos e incorporados à Constituição. Mas quando 
regras morais ou direitos legais acabam conflitando entre si, nós 
precisamos do princípio abrangente para guiar-nos, proporcionado 
pelas concepções de Bentham. 

Esta regra é também criticada por estipular os objetivos antes 
de definir os meios, por considerar apenas as consequências das 
ações como sendo dignas de consideração moral, e não a natureza 
das ações em si. Mas isso é erro. 

As consequências de uma decisão incluem necessariamente a 
ação, e não apenas aquilo ocorrido como resultado desta ação. Uma 
ação horrível, por exemplo, prender um inocente com objetivo de 
salvar vidas, iria exigir ela ser excepcionalmente adequada e seu 
resultado ser extraordinariamente positivo para se revelar justificada.  

Nós deveríamos considerar os efeitos diretos de uma ação 
pesando a sua moralidade. Isso do mesmo jeito como nós fazemos 
com os seus resultados. 

Para nos tornarmos mais felizes, nós deveríamos mudar as 
nossas atitudes interiores do mesmo modo como se alteram as 
nossas circunstâncias externas. Layard está se referindo à Filosofia 
perene capaz de nos permitir encontrar a força positiva dentro de nós 
mesmos, e para enxergar o lado positivo possuído por outros. 

Tal compaixão, por nós mesmos e por outros, é algo possível de 
ser aprendido. Ela foi muito bem descrita por Daniel Goleman no seu 
livro intitulado Emotional Intelligence (“Inteligência Emocional”, 
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editado no Brasil pela editora Objetiva, em 1995), e ela deveria ser 
ensinada nas escolas. 

Toda cidade deveria ter política com o objetivo de promover 
Filosofia de Vida mais saudável junto à juventude. Visaria a ajudá-los 
a distinguir entre a tendência hedonista a curtir prazeres superficiais 
e a felicidade real. 

Então, a esperança de Layard é de no século XXI nós 
consigamos, finalmente, adotar a maior felicidade possível da 
humanidade como sendo o nosso conceito de bem comum. Isso teria 
dois resultados. Serviria como guia claro para a Política, isto é, a ação 
coletiva organizada em busca desse fim. 

Além disso, sendo isso ainda mais importante, ele nos inspiraria 
em nossa vida cotidiana em obter prazer maior em nos dedicar à 
felicidade de outros – e assim a promovê-la. Desta forma, todos nós 
poderíamos nos tornar menos imbuídos de nós mesmos e mais 
felizes. 
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Considerações Finais: Produção de Felicidade 

A Economia da Felicidade afirma: ela pode e deve ser produzida 
ativamente. Não nasce sozinha, mas a infelicidade nasce sim quando 
a pessoa, sem passar grandes necessidades para viver, vive apenas 
se entediada com sua vida. 

A regras propostas por pesquisadores da felicidade para sua 
produção são sete: 

1. ter atividades diversas, criativas e não alienantes; 

2. viver em sociedade exige vivenciar em conjunto, compartilhar 
benefícios mútuos de maneira altruísta; 

3. concentrar no aqui-e-agora, ou seja, estar presente – e não se 
imaginar no passado ou no futuro, nem tampouco viver a 
pensar em outro lugar; 

4. não achar a vida ser só felicidade e jamais se conformar com o 
“não há como mudar” – devemos ter serenidade para aceitar o 
imutável, coragem para lutar pelo alterável e sabedoria para 
distinguir um do outro; 

5. ter expectativas realistas significa trabalhar para obter objetivos 
possíveis; 

6. ter bons pensamentos implica em bem pensar sem viver a 
comparar; 

7. obter felicidade com trabalho criativo e reconhecer, felizmente, 
não ela não ser permanente, pois necessitamos aprender a ser 
antifrágil... 

Os economistas da felicidade desejam afastar a atitude 
individualista da busca cega de riqueza e trocar essa atitude para se 
obter a melhoria das condições de vida reais. Não se pode tratar a 
felicidade como fosse uma simples sensação privada, sem nenhuma 
ligação intrínseca com o viver bem.  

Se fosse este o caso, uma droga ou uma estimulação cerebral 
poderiam ser os meios mais baratos e mais eficazes para alcançá-la 
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em curto prazo. E perdê-la no vício em longo prazo... A euforia 
perpétua, via uma droga estimulante do cérebro, seria um estado de 
felicidade idiota, só permanente em um fictício “admirável mundo 
novo”. 

Por qual razão não se deve admitir, diretamente, a nossa 
preocupação ser com a vida boa? Deixemos a felicidade surgir por si 
mesma! 

A felicidade, compreendida como um estado de espírito, é algo 
tão trivial como um acaso. Não pode ser então o bem supremo a ser 
buscado eternamente.  

A cultura vivenciada permite-nos falar, rigorosamente, em 
termos sido felizes por algum tempo passageiro. É rigoroso lembrar a 
posteriori de determinada fase de vida como tivesse sido a mais feliz 
se na época não se tinha condições de comparar com o futuro?  

Isso ocorreria apenas se esquecêssemos as mazelas do dia-a-
dia e só fixássemos em determinados aspectos passageiros da vida. 
Essa lembrança seletiva leva a definir “uma vida feliz” como fosse 
composta de muitos momentos casualmente felizes. 

É socialmente possível medir a felicidade tal como em um PIF - 
Produto Interno da Felicidade? Sem ser uma média ponderada de 
indicadores do desenvolvimento humano é imensurável as felicidades 
individuais como agregativas ou serem estimadas através de uma 
média per capita... É tal como a gravidez, não se pode estar mais ou 
menos... 

Uma visão holista da felicidade sugere aos investigadores não 
afirmarem os habitantes de um país serem sempre felizes até morrer! 
Vida boa é a meta social possível. 

Não são dinheiro, idade, gênero, aparência, inteligência ou grau 
de educação, os determinantes de nossa felicidade. Dinheiro e 
prestígio ou poder costumam estar no topo de nosso sistema pessoal 
de valores, inclusive à frente da família e dos amigos. 

A maior parte das pessoas no Ocidente rico vive de modo 
equivocado em relação aos valores materialistas dessa escala. Elas 
priorizam o dinheiro, querem ter tudo e fazem escolhas equivocadas 
de modo sistemático, por exemplo, no consumismo. 
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O projeto de independência financeira é “o sonho de vida” mais 
frequente nos países ocidentais. Todos seus habitantes almejam ter 
segurança financeira, mas a maioria de nós nunca a alcança de modo 
a ser, realmente, “independente”.  

O algoritmo 1-3-6-9-12 indica a partir dos 35 anos, a pessoa 
ter acumulado em reserva financeira, a cada década, esses múltiplos 
de salários anuais. Assim, aos 75 anos com 12 vezes o salário anual 
terá condições de manter o padrão de vida alcançado por mais 20 
anos sem receber mais renda do trabalho. 

Autonomia é a meta para autodeterminação da própria vida. 
Infelizmente, muitos sacrificam essa liberdade por um salário mais 
alto, onde perderá o livre-arbítrio. 

Na escala dos “economistas da felicidade”, os maiores 
produtores de felicidade são os relacionamentos com outras pessoas, 
ou seja, com a família, o(a) companheiro(a), os filhos e os amigos. 
Depois vem o sentimento de fazer algo de útil ou altruísta. De acordo 
com as circunstâncias, isto é, quando as perdemos, valorizamos a 
liberdade e a saúde. 

Riqueza é um conceito relativo. Somos tão ricos quanto nos 
sentimos, e as pessoas de nosso convívio oferecem, não raro, o 
parâmetro para esse sentimento. 

Economistas da Felicidade estimaram, para o mundo ocidental 
rico, a partir da renda pessoal anual de cerca de US$ 20 mil (próximo 
de R$ 120.000 / ano) a felicidade não aumentaria na mesma 
proporção da elevação das faixas dos rendimentos. Este valor em 
reais (acima de R$ 10 mil / mês) representa só a renda dos 5% mais 
ricos no Brasil. A dedução óbvia é não só esses ricos podem ser 
felizes. E 95% da população ser infeliz. 

Quem compara, perde. A luta para aumentar o padrão de vida, 
em relação à de outros, é pessoal e socialmente infeliz. A sociedade 
como um todo não pode elevar a sua posição em relação a si mesma. 
A luta social é por bens básicos: são necessidades tais (condições 
sine qua non) de modo a qualquer pessoa, se não os possuir, ter 
perda ou danos sérios. 
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Esses bens básicos são bons em si mesmo – e não atuam 
apenas como um meio para alcançar outro bem. Pertencem à vida 
boa, de maneira geral, não apenas a algum conceito particular e/ou 
local da vida boa. 

Bens básicos são objetos de discernimento, não de medição 
estatística. Eles representam qualidade de vida – e não quantidade 
de dinheiro. São sete os essenciais: 

1. saúde: sem ter impedimento do próprio corpo;  

2. segurança: sem sofrer por violência física ou econômica; 

3. personalidade: ter espaço privado para se assumir por inteiro;  

4. respeito: ser mútuo, ter e receber tolerância, atuar com 
civilidade; 

5. harmonia com a natureza: o animal humano necessita desse 
convívio adequado;  

6. amizade: dar e receber afeto desinteressado, com igualdade e 
solidariedade;  

7. lazer: ter atividade criativa em lugar de trabalho alienante. 

Richard Layard é um consultor ouvido pelo Partido Trabalhista 
britânico. Diz: quando as pessoas vivem no limite da sobrevivência, o 
progresso material, de fato, as torna mais felizes. Mas, quando o 
desconforto material está ultrapassado, a renda adicional torna-se 
muito menos importante em vez de os nossos relacionamentos uns 
com os outros: com a família, com os amigos e dentro da 
comunidade. 

Se os governos podem e devem ter por objetivo maximizar a 
boa vida, e não se limitar simplesmente a aumentar a renda, isso 
poderia afetar certas escolhas específicas no campo das políticas 
públicas? 

Os impostos, até certo nível, podem ajudar a melhorar o 
equilíbrio entre o trabalho e a vida privada dos cidadãos. Com isso, 
aumenta o senso geral de bem-estar na sociedade. Eles funcionam 
como uma taxa sobre a poluição, no caso, sobre o esnobismo de 
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pessoas ricas, quando elas menosprezam pessoas pobres de posição 
social inferior. 

Aquilo mais almejado pelas pessoas é o respeito. Elas procuram 
alcançar o status econômico porque isso o proporciona. Significa a 
política pública garantir, para todos os jovens, o acesso a uma 
aprendizagem, inclusive Ensino Técnico, se assim desejarem. 

A política social deveria tentar realizar algo novo, apesar dos 
efeitos limitados obtidos sobre a nossa vida privada. Divórcios e lares 
desfeitos, por exemplo, em 2019, atingiram 383.386, enquanto o 
número de casamentos foi 1.024.676. As crianças oriundas de lares 
desfeitos estão mais propensas a sofrerem de depressão quando se 
tornam adultas.  

Para as proteger, o Estado deveria agir no sentido de tentar 
tornar a vida em família mais viável, estabelecendo melhores 
horários escolares, horários de trabalho mais flexíveis, creches com 
regulamentos adequados. 

Deveria também haver mais tempo livre, no local do trabalho, 
para permitir o exercício da maternidade e da paternidade. Aulas de 
Educação Parental e Educação Financeira deveriam também ser 
obrigatórias no currículo escolar e uma prática automática para os 
pais obterem maturidade antes de casarem e do nascimento de um 
filho. 

Conforme mostram as pesquisas, o desemprego é experiência 
de vivência tão difícil quanto a do divórcio. Ela ofende a nossa 
necessidade de nos sentirmos necessários para a sociedade. A 
redução da taxa de desemprego deveria ser um objetivo prioritário. 

Em um Projeto Social-Desenvolvimentista, para salvar o Brasil, 
a urbanização das favelas deve ser prioritária não só por gerar 
emprego e renda para seus moradores. Dotadas de todas as 
necessidades básicas – abertura e asfaltamento de ruas e avenidas, 
teleféricos, redes elétricas e de esgoto, abastecimento de água e 
coleta de lixo, presença de rede comercial e bancária – elas se 
transformariam em bairros populares, inclusive com segurança 
pública sem milicianos.  
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Favela é autoconstrução sem planejamento do Estado. É 
necessária sua presença com todas as políticas públicas: saúde, 
educação, segurança, etc. São direitos da cidadania. 
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Fernando Nogueira da Costa é Professor Titular do IE-
UNICAMP, onde é professor desde 1985.  

Participou da direção estratégica de empresa pública 
como Vice-presidente de Finanças e Mercado de Capitais da 
Caixa Econômica Federal, entre fevereiro de 2003 e junho de 
2007. No mesmo período, representou a Caixa como Diretor-
executivo da FEBRABAN - Federação Brasileira de Bancos.  

Publicou os livros Ensaios de Economia Monetária, em 
1992, Economia Monetária e Financeira: Uma Abordagem 
Pluralista, em 1999, finalista do Prêmio Jabuti, Economia em 10 
Lições, em 2000 – esses dois com segunda edição digital –, 
Brasil dos Bancos, em 2012 pela EDUSP (Primeiro Lugar no 
XVIII Prêmio Brasil de Economia do COFECON - Conselho 
Federal de Economia em 2012 e finalista do Prêmio Jabuti 2013 
na área de Economia, Administração e Negócios), Bancos 
Públicos do Brasil (FPA-FENAE, 2016), 200 Anos do Banco do 
Brasil: 1964-2008 (2008, edição eletrônica), Métodos de Análise 
Econômica (Editora Contexto: 2018); Ensino de Economia na 
Escola de Campinas: Memórias (IE-UNICAMP: 2018); 
Complexidade Brasileira: Abordagem Multidisciplinar (IE-
UNICAMP; 2018), próximo de sessenta livros digitais, muitos 
capítulos de livros e artigos em revistas especializadas. 
Coordenou e escreveu capítulos do livro sobre Mercado de 
Cartões de Pagamento no Brasil (ABECS).  

Palestrante com inúmeras palestras em Universidades, 
Sindicatos, Associações Patronais, Bancos, etc. Coordenador da 
área de Economia na FAPESP de 1996 a 2002. 

Publicou artigos em jornais de circulação nacional. 
Atualmente, posta em conhecidos sites como GGN, Brasil 
Debate e CartaMaior.  

Seu blog (http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/), 
desde 22/01/2010, recebeu mais de 9,3 milhões visitas.
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