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RESUMO 
 
 
OKUMURA, Andre Luis. A Crise de 2008 sob o prisma da análise econômico-
comportamental do direito. 2017. 441 f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Direito, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Quase 10 anos após a eclosão da Crise de 2008, seguimos insistindo em velhas soluções para 
problemas econômicos recorrentes, e os remédios regulatórios que têm emergido em resposta à 
crise continuam fundamentalmente baseados no tradicional paradigma econômico neoclássico 
que pressupõe que o ser humano é um agente econômico infalivelmente racional, conforme o 
modelo do Homo economicus, desconsiderando-se as evidências empíricas em sentido contrário 
que nos trazem as ciências cognitivas em geral, e a economia comportamental em particular. Pois, 
lançando mão dessas descobertas, nossa tese é a de que a análise econômico-comportamental do 
direito deve ser usada como instrumento para prescrever políticas públicas capazes de aprimorar 
a regulamentação do mercado financeiro. Para tanto, dividimos nosso trabalho em três grandes 
capítulos. No primeiro capítulo, tecemos uma narrativa da Crise de 2008, com ênfase nas 
circunstâncias em que foi engendrada, e discorremos sobre como a economia neoclássica explica 
suas causas. No segundo capítulo, explicamos a economia comportamental e a análise 
econômico-comportamental do direito, contrapondo-as à economia neoclássica e à análise 
econômica do direito. No terceiro capítulo, defendemos que a explicação neoclássica da crise é 
incorreta, e tecemos uma narrativa alternativa da Crise de 2008 com base na economia 
comportamental. Finalmente, criticamos as principais respostas regulatórias que têm sido dadas à 
Crise de 2008, demonstrando que continuam se baseando quase que exclusivamente na economia 
neoclássica, e fazemos propostas alternativas de regulamentação inspiradas na análise 
econômico-comportamental do direito, a fim de provar nossa tese de que esta disciplina 
realmente deve ser usada para prescrever políticas públicas a fim de aprimorar a regulamentação 
do mercado financeiro. 
 
Palavras-chave: Análise econômico-comportamental do direito. Direito e economia 
comportamental. Economia comportamental. Crise de 2008. Mercado financeiro. 



   

  



   

ABSTRACT 
 
 
OKUMURA, Andre Luis. The 2008 Financial Crisis under the perspective of behavioral law 
and economics. 2017. 441 f. Thesis (Doctorate) – School of Law, University of São Paulo, São 
Paulo, 2017. 
 
Almost 10 years after the outbreak of the 2008 Financial Crisis, we continue to insist on old 
solutions to recurring economic issues, and the regulatory remedies that have emerged in 
response to the crisis continue to be fundamentally based on the traditional neoclassical economic 
paradigm which assumes that the human being is an infallibly rational economic agent, according 
to the model of Homo economicus, thus disregarding the empirical evidence to the contrary that 
has been uncovered by cognitive sciences in general, and behavioral economics in particular. 
Grounded on these very findings, our thesis is that behavioral law and economics should be used 
as a tool to design public policies to improve the regulation of financial markets. We divide this 
paper into three major chapters. In the first chapter, we develop a narrative of the 2008 Financial 
Crisis, with focus on the circumstances in which it happened, and discuss how neoclassical 
economics explains the causes of the crisis. In the second chapter, we expound behavioral 
economics and behavioral law and economics, contrasting them with neoclassical economics and 
law and economics. In the third chapter, we argue that the neoclassical explanation of the crisis is 
incorrect, and we develop an alternative narrative of the 2008 Financial Crisis based on 
behavioral economics. Finally, we criticize the main regulatory responses that have been given to 
the 2008 Financial Crisis, demonstrating that they continue to rely almost exclusively on 
neoclassical economics, and we suggest alternative regulatory proposals inspired by behavioral 
law and economics to demonstrate that this approach should be used to design public policies to 
improve the regulation of financial markets. 
 
Keywords: Behavioral analysis of law. Behavioral law and economics. Behavioral economics. 
2008 Financial Crisis. Financial market. 
 



   

  



   

RÉSUMÉ 
 
 
OKUMURA, Andre Luis. La crise financière mondiale de 2008 dans le cadre de l’analyse 
économique-comportementale du droit. 2017. 441 f. Thèse (Doctorat) – École de Droit, 
Université de São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Alors que dix ans environ se sont écoulés depuis le déclenchement de la crise financière 
mondiale de 2008, nous continuons à insister sur les mêmes solutions à des problèmes 
économiques  récurrents, et les réponses réglementaires qui ont émergé face à la crise continuent 
fondamentalement d’être basées sur le paradigme économique néoclassique traditionnel qui 
suppose que l’être humain est un agent économique infailliblement rationnel, selon le modèle 
d’Homo œconomicus, ignorant ainsi les preuves empiriques contraires qui ont été découvertes par 
les sciences cognitives en général, et par l’économie comportementale en particulier. Sur la base 
de ces constats, notre thèse affirme que l’analyse économique-comportementale du droit devrait 
être utilisée comme outil pour concevoir des politiques publiques visant à améliorer la 
réglementation des marchés financiers. Nous avons divisé ce travail en trois grands chapitres. 
Dans le premier, nous développons un récit de la crise financière mondiale de 2008, en mettant 
l’accent sur les circonstances dans lesquelles elle s’est produit, et discutons comment l’économie 
néoclassique explique les causes de la crise. Dans le deuxième chapitre, nous exposons 
l’économie comportementale et l’analyse économique-comportementale du droit, les opposant à 
l’économie néoclassique et à l’analyse économique du droit. Dans le troisième chapitre, nous 
soutenons que l’explication néoclassique de la crise est incorrecte et nous développons un récit 
alternatif de la crise financière mondiale de 2008 basé sur l’économie comportementale. Enfin, 
nous critiquons les principales réponses réglementaires qui ont été accordées à la crise financière 
mondiale de 2008, démontrant qu’elles continuent à compter presque exclusivement sur 
l’économie néoclassique, et nous proposons d’autres propositions réglementaires inspirées par 
l’analyse économique-comportementale du droit pour démontrer que cette approche devrait être 
utilisée pour concevoir des politiques publiques améliorant la réglementation des marchés 
financiers. 
 
Mots-clefs: Analyse economique-comportementale du droit. Droit et economie comportementale. 
Économie comportementale. Crise Financière Mondiale de 2008. Marché financier. 



   

  



   

RIASSUNTO 
 
 
OKUMURA, Andre Luis. La crisi finanziaria del 2008 secondo l’analisi economica e 
comportamentale del diritto. 2017. 441 f. Tesi (Dottorato) – Facoltà di Giurisprudenza, 
Università di São Paulo, São Paulo, 2017. 
 
Quasi dieci anni dopo lo scoppio della crisi finanziaria del 2008, continuiamo a insistere su 
vecchie soluzioni a problemi economici ricorrenti. I requisiti normativi che sono emersi quale 
risposta alla crisi finanziaria continuano fondamentalmente ad essere basati sul tradizionale 
paradigma economico neoclassico, tale paradigma presuppone che l’essere umano è un agente 
economico infallibilmente razionale secondo il modello dell’Homo oeconomicus, trascurando 
così le prove empiriche contrarie che sono state scoperte dalle scienze cognitive in generale e in 
particolare dall’economia comportamentale. Sulla base di questi risultati, la nostra tesi è che 
l’analisi economica e comportamentale del diritto dovrebbe essere utilizzata come strumento per 
progettare politiche pubbliche atte a migliorare il regolamento dei mercati finanziari. Abbiamo 
diviso questo lavoro in tre capitoli principali. Nel primo capitolo, facciamo una narrazione della 
crisi finanziaria del 2008 concentrandoci sulle circostanze nelle quale si è sviluppata e discutendo 
in che modo l’economia neoclassica ne spiega le cause. Nel secondo capitolo, spiegammo 
l’economia comportamentale e l’analisi economica e comportamentale del diritto, opponendoli 
all’economia neoclassica ed all’analisi economica del diritto. Nel terzo capitolo, sosteniamo che 
la spiegazione neoclassica della crisi è sbagliata e sviluppiamo una narrazione alternativa della 
crisi finanziaria del 2008 basata sull’economia comportamentale. Infine, critichiamo le principali 
risposte normative che sono state date alla crisi finanziaria del 2008, dimostrando che le 
medesime continuano ad essere basate quasi esclusivamente sull’economia neoclassica e 
suggeriamo pertanto proposte regolamentari alternative ispirate dall’analisi economica e 
comportamentale del diritto onde dimostrare che questo approccio dovrebbe essere utilizzato per 
progettare politiche pubbliche per migliorare il regolamento dei mercati finanziari. 
 
Parole chiave: Analisi economica e comportamentale del diritto. Diritto ed economia 
comportamentale. Economia comportamentale. Crisi Finanziaria del 2008. Mercato finanziario. 
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INTRODUÇÃO 

 

The world is facing the greatest financial crisis 
since the Great Depression. (...) It is 
reasonable to ask whether an understanding of 
human behavior can help to explain what 
happened – and whether nudging [i.e., 
implementing liberty-preserving policies based 
on cognitive behavioral science research 
findings] might prevent future occurrences of 
the same sort of mess. The answer to such 
questions would deserve a book of its own. 
Thaler & Sunstein, Nudge. 

 

Quase uma década se foi desde a eclosão da Crise de 2008. Não faltam trabalhos sobre 

o assunto, tampouco versões sobre o que houve, narrativas, digressões e, nem mesmo, 

confissões. O que nos propomos a fazer, no entanto, é diferente do que se tem feito – se não o 

fosse, melhor seria silenciarmo-nos do que agregar mais um repetitivo eco aos ditirambos que 

se têm cantado em verso e prosa ao longo do último decênio. 

A enorme diversidade de textos e explicações sobre o tema, associada às respostas 

normativas que lhe têm sido dadas – de um modo geral, semelhantes, senão, praticamente 

unissonantes – , são per se eloquentes, e muito nos dizem sobre onde estamos com relação ao 

que houve – enfatize-se, quase uma década depois do ocorrido: As causas da crise, o que de 

fato se passou, onde erramos, seguem sendo objeto de discussões e hipóteses; enquanto que, 

contraditoriamente, as respostas legislativas e regulatórias a essa riquíssima fauna de possíveis 

pecados e culpas tendem a ser aproximadamente as mesmas. Ou seja, os mais amplos 

ingredientes da crise vão sendo amalgamados em explicações que, estranhamente, afunilam-se 

em uma abordagem quase unívoca sobre como impedir que o antanho volte a encarnar-se no 

porvir. E, desse modo, em vista da incerteza quanto ao diagnóstico da doença, tomamos todos 

os mesmos velhos elixires para combatê-la, e continuamos seguindo a manada, 

obedientemente observando todos a mesma profilaxia prescrita pela economia neoclássica ao 

homem racional, uma nova versão vitaminada das mesmas drogas que não impediram a 

patologia de se manifestar com seu repertório completo de sintomas, virulência e morbidez em 

2008. 
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A nossa diagnose vai no sentido de que temos nos fiado em presunções equivocadas: O 

ser humano é, inter alia, excessivamente otimista quanto a sua capacidade de compreender 

problemas e imaginar soluções, acredita que o futuro invariavelmente repetirá o passado, e 

tem limitações cognitivas e éticas seriíssimas, sempre demasiadamente humanas, e 

completamente alheias ao Homo economicus. Este trabalho visa a dar uma pequena dissonante 

contribuição ao barulhento coro da malograda odisseia financeira de nossa geração, 

fundamentalmente, a fim de fomentar o debate construtivo sobre o tema. 

Por um lado, nossos esforços inspiraram-se na observação de que o arcabouço 

intelectual em que as condições para a crise floresceram continua substancialmente intocado, 

imaculado e estéril a novas propostas que poderiam ser capazes de realmente reparar um 

sistema que clama desesperadamente por reformas. Identificamos o âmago desse arcabouço no 

postulado da racionalidade dos agentes econômicos, que jaz na raiz da ortodoxia dominante, 

tanto do pensamento econômico, quanto do pensamento jurídico que orientou a feitura da 

regulamentação que, frise-se, falhou em prevenir a Crise de 2008, mas segue sendo o 

inabalável alicerce sobre o que as respostas à calamidade têm sido erguidas. Insurgimo-nos 

portanto contra o postulado da racionalidade, pressuposição compartilhada que, imperturbável 

e inconteste, tem impelido bem-intencionados reformadores a buscar um improvável novo 

engenho em vetustas esperanças. 

Por outro lado, iluminam nosso trabalho as surpreendentes descobertas científicas sobre 

os mais diversos e inesperados aspectos da cognição humana, descobertas estas que solapam a 

confiança em um modelo econômico que de algum modo sobreviveu a si mesmo durante a 

crise, em prol de um novo paradigma, quase tão humano quanto o próprio Homo sapiens nós 

mesmos. 

Assim, exploraremos uma ideia que, surpreendentemente, tem sido muito ventilada, 

mas pouco levada a sério: A de que o pressuposto da racionalidade está comprovadamente 

errado e as recentes descobertas psicológicas e cognitivas a respeito do ser humano precisam 

ser levadas em conta para se atualizar e reformar a regulamentação aplicável ao mercado 

financeiro, notadamente, conforme prescrito pelas germanas economia comportamental e 

análise econômico-comportamental do direito. Desse modo, em outras palavras, a tese que 

almejamos defender é a de que a análise econômico-comportamental do direito deve ser 
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usada como instrumento para prescrever políticas públicas capazes de aprimorar a 

regulamentação do mercado financeiro. 

Para tanto, dividimos nosso trabalho em três grandes partes, ou três grandes capítulos. 

Enfocaremos o primeiro capítulo de nosso trabalho na Crise de 2008. Em um primeiro 

momento, vamos circunstanciar o ambiente que nutriu as condições para que a crise fosse 

engendrada. Aproveitaremos a oportunidade para definir alguns conceitos importantes e 

explicar institutos e instrumentos financeiros de particular relevância ao tema. Discorreremos 

sobre o que foi a Crise de 2008 e como pôde ocorrer. Uma vez contextualizada a crise, 

explicados seus mais importantes elementos, e apontados seus principais atores, apoiados em 

Richard A. Posner, um dos pais da análise econômica do direito, passaremos a demonstrar 

como a economia neoclássica explica suas causas. A narrativa posneriana da crise nos será 

particularmente útil por ser antitética à nossa tese: Posner, em duas volumosas obras sobre o 

assunto, se propõe a explicar a Crise de 2008 estritamente com base na economia neoclássica, 

e explicitamente defende que a economia comportamental não é necessária para compor a 

explicação. 

O segundo grande capítulo de nosso trabalho visará a explicar a economia 

comportamental e a análise econômico-comportamental do direito contrapondo-as à economia 

neoclássica e à análise econômica do direito. Optamos por construir o capítulo desse modo na 

medida em que o contraste entre as disciplinas enriquece a discussão e certamente deixa mais 

claras as discrepâncias entre elas do que poderiam fazer meras descrições estanques. Assim, se 

o primeiro grande capítulo do trabalho é um mapa dos mares que vamos navegar, o segundo é 

a caixa de ferramentas que utilizaremos para nos localizarmos e procurarmos o proverbial 

caminho para as Índias. 

Cumpre aqui notar uma limitação importante de nosso trabalho: Nossas análises, 

conclusões e recomendações serão construídas com base em experimentos comportamentais 

realizados e publicados por terceiros. Apesar do caráter eminentemente prático e até mesmo 

laboratorial das ciências cognitivas atuais – inclusive da economia comportamental – não 

realizaremos pesquisas experimentais primárias no escopo de nosso trabalho. Aproveitaremos 

os experimentos já realizados, publicados e criticados por terceiros, com ênfase em jornais e 

revistas acadêmicas sujeitas à revisão de pares, conforme a melhor prática. 
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Posteriormente, no terceiro grande capítulo de nosso trabalho, retomando a 

argumentação de Posner como paradigmática da análise da Crise de 2008 através do modelo 

econômico padrão, rebateremos seus argumentos a fim de demonstrar sua incorreção. 

Desmontada a argumentação neoclássico-posneriana a respeito da crise, com base em George 

A. Akerlof e Robert J. Shiller, teceremos uma nova narrativa para a Crise de 2008, desta vez, 

fundamentada em economia comportamental, visando a explicitar o quão convincentes e 

sólidas são as explicações que a nova disciplina nos confere. Finalmente, tendo assim 

descartado o velho paradigma econômico neoclássico em favor do novo modelo econômico 

comportamental, passaremos então a elencar as principais respostas regulatórias que têm sido 

dadas à Crise de 2008, demonstraremos que continuam se baseando na economia neoclássica, 

e faremos propostas de regulamentação alternativas inspiradas na análise econômico-

comportamental do direito, comparando-as com regulamentações favorecidas no arcabouço 

econômico neoclássico para demonstrar a insuficiência deste paradigma, a fim de, assim, 

provar nossa tese de que a análise econômico-comportamental do direito realmente deve ser 

usada para prescrever políticas públicas para aprimorar a regulamentação do mercado 

financeiro. 
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1. A CRISE DE 2008 PELA ÓTICA DA ECONOMIA NEOCLÁSSI CA 

 

I met a traveler from an antique land 
Who said: Two vast and trunkless legs of stone 
Stand in the desert. Near them, on the sand, 
Half sunk, a shattered visage lies, whose frown, 
And wrinkled lip, and sneer of cold command, 
Tell that its sculptor well those passions read 
Which yet survive, stamped on these lifeless things, 
The hand that mocked them and the heart that fed: 
And on the pedestal these words appear: 
“My name is Ozymandias, king of kings: 
Look on my works, ye Mighty, and despair!” 
Nothing beside remains. Round the decay 
Of that colossal wreck, boundless and bare 
The lone and level sands stretch far away. 
Percy Bysshe Shelley, Ozymandias. 

 

Neste capítulo, teceremos uma narrativa da Crise de 2008. Dividimô-lo em três 

subcapítulos. 

No primeiro, falaremos do sistema financeiro em geral e dos elementos essenciais ao 

quadro específico em que emergiram as condições para a Crise de 2008. O objetivo é 

contextualizar o ambiente em que a crise pôde se desenvolver. 

No segundo subcapítulo, discorreremos sobre a efetiva irrupção da Crise de 2008, 

procurando complementar o que foi exposto no subcapítulo anterior e concatená-lo com a fase 

mais aguda da crise. 

Assim, nos dois primeiros subcapítulos que seguem, circunstanciaremos a conjuntura 

que propiciou a conflagração da Crise de 2008 e falaremos de sua eclosão. Apoiar-nos-emos 

em diversos autores para completar esta primeira etapa do trabalho, sem ênfase especial em 

qualquer um deles. 

Em outras palavras, nestes subcapítulos iniciais, vamos expor o pano de fundo sobre o 

qual primeiro Posner, depois, Akerlof e Shiller, contarão versões antagônicas da mesma 

história – vamos tecer a tela sobre a que, posteriormente, pinturas diversas retratarão o mesmo 

tema: O grande drama financeiro de nosso breve século. 

Não disputaremos o que for narrado nos dois subcapítulos iniciais; entendemos tratar-

se de observações e conclusões em geral acertadas, coerentes, e razoavelmente objetivas – 
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além, é claro, de serem essenciais para mapear o arcabouço factual em que trabalharemos. A 

função destes dois subcapítulos iniciais do trabalho é propedêutica ao desenvolvimento da tese. 

A seguir, no terceiro subcapítulo desta primeira parte do trabalho, recorrendo então a 

Posner, vamos tomá-lo como paradigma da versão ortodoxa das razões porque a Crise de 2008 

ocorreu, a fim de demonstrar como poder-se-ia tentar explicá-la como produto de 

comportamentos exclusivamente racionais dos agentes econômicos. 

A narrativa posneriana nos será útil por ser direta e radicalmente contrária a nossa tese. 

Conforme exposto na introdução, é nosso desejo, posteriormente, rebatê-la. 

 

1.1. A CRISE DE 2008 

 

Ogni cosa che avviene è una replica, una 
conferma, è già avvenuta infinite volte. Il 
Diluvio compare in tutte le mitologie perché 
ogni popolo ha riconosciuto in una sua singola 
catastrofe una precedente catastrofe, lontana 
nel tempo, che a sua volta ne ripeteva una 
ancora più lontana, e così via all’infinito fino 
agli arbori dell’umanità. 
Primo Levi, La ricerca delle radici. 

 

A Crise de 2008 e o declínio econômico global que a seguiu, a chamada Grande 

Recessão, foram a maior crise financeira e econômica em escala mundial registrada pela 

história desde a Crise de 29 e a Grande Depressão (THALER; SUNSTEIN, 2009, 269; 

THREE..., 2009; POSNER, 2009a, vii). Ainda com relação à gravidade da Crise de 2008, vale 

observar que, já em 2013, após cuidadosa reflexão, Greenspan chegou a afirmar que ela 

efetivamente pode até ter sido a maior crise financeira de todos os tempos (GREENSPAN, 

2013, 1-2). 

Ainda para se ter uma ideia do impacto da Crise de 2008 nos Estados Unidos, apenas 

em 5 de março de 2013, o índice Dow Jones industrial average, que mede o desempenho do 

valor na Bolsa de Nova Iorque de 30 companhias consideradas “blue chip” 1, conseguiu 

                                                 
1 Companhias “blue chip” são empresas americanas respeitadas, bem estabelecidas, e financeiramente sólidas, 
normalmente vistas como de alta qualidade, supostamente capazes de superar momentos econômicos ruins com 
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superar sua maior pontuação nominal anterior, que ocorrera em outubro de 2007 (EAVIS, 

2013). O Standard & Poor’s 500-stock index, que mede uma base mais ampla de empresas 

estadunidenses, somente superou sua maior alta histórica, também de outubro de 2007, em 28 

de março de 2013 (POPPER, 2013). Se em Wall Street os máximos patamares históricos 

foram reencontrados em 2013, o mesmo não ocorreu não cedo em Main Street: Apenas em 

2015, a renda dos lares americanos cresceu o bastante para se considerar rompida a estagnação 

decorrente da Crise de 2008 (APPELBAUM, 2016). Já em termos de solidez do sistema 

bancário, tão somente em 2017 todos os grandes bancos americanos conseguiram passar pelos 

testes de stress2 estabelecidos pelo Federal Reserve (“Fed”)3 em 2010 em resposta à crise 

(CORKEY, 2017), e ainda há indicadores que sugerem que tanto os bancos europeus, quanto 

os norte-americanos ainda não estão em boas condições financeiras (WHITEHOUSE, 2017)4. 

Claro está, pois, que ainda podemos sentir o eco dos tremores – das réplicas geológicas 

– que se seguiram ao terremoto que sacudiu os mercados financeiros globais em 2008. Mas o 

que foi, exatamente, a Crise de 2008? E como pôde ocorrer uma crise de tais proporções? A 

                                                                                                                                                         
tranquilidade e mantendo-se rentáveis. A origem do termo é o jogo de pôquer, em que as fichas azuis têm o mais 
alto valor (BLUE..., 2013). 
2 “Teste de stress” (‘ stress testing’) é o termo genérico que descreve várias técnicas usadas por instituições 
financeiras para avaliar suas vulnerabilidades potenciais a eventos excepcionais, mas plausíveis (COMMITTEE 
ON THE GLOBAL FINANCIAL SYSTEM, 2000, 2).  
3 O Federal Reserve é o “sistema” de banco central dos Estados Unidos. O uso do termo “sistema” é aqui 
importante porque o Fed expressamente rejeita a adoção do conceito de um banco central único, sendo 
constituído por um verdadeiro sistema, composto por um Board of Governors, 12 Federal Reserve Banks 
regionais, e o Federal Open Market Committee. O Board of Governors do Fed é composto por 7 membros 
indicados por presidentes dos EEUU e aprovados pelo senado para mandatos de 14 anos cada um. Trata-se de um 
órgão técnico independente do governo federal, supervisionado pelo congresso dos Estados Unidos. Os Federal 
Reserve Banks são os braços operacionais regionais do Fed, supervisionados pelo Board of Governors, e que, 
inter alia, supervisionam as instituições financeiras sujeitas a suas jurisdições. E, finalmente, o Federal Open 
Market Committee é composto pelos membros do Board of Governors e pelos presidentes dos Federal Reserve 
Banks, e define a política monetária dos Estados Unidos, visando a promover o pleno emprego, a estabilidade de 
preços, e estipular os juros de longo prazo na economia americana. As funções principais do Fed são (i) conduzir 
a política monetária dos Estados Unidos, (ii) manter a estabilidade do sistema financeiro norte-americano, (iii) 
supervisionar e regular as instituições financeiras nos Estados Unidos, (iv) promover a segurança e eficiência dos 
sistemas de pagamentos e liquidação bancária, sempre nos EEUU, e (v) proteger os consumidores americanos de 
serviços bancários (BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM, 2016). 
4 Ainda com relação aos bancos, em termos de seu valor de mercado por dólar de patrimônio líquido contábil 
(“market value per dollar of book equity”), mesmo em 2017, o mercado ainda não parece acreditar que estejam 
em boas condições financeiras, longe disso: No começo da década de 2000, investidores pagavam US$2,00 ou 
mais por dólar de patrimônio líquido contábil dos bancos; em 2017, investidores seguiam pagando apenas 
US$1,16 por dólar de patrimônio líquido contábil de bancos americanos, e ainda menos com relação aos 5 
maiores bancos europeus (WHITEHOUSE, 2017).  
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fim de responder de modo razoavelmente satisfatório a estas questões, precisamos discorrer, 

em primeiro lugar, sobre o mercado financeiro, incubadora e berço da crise.  

Neste trabalho, usaremos o termo “mercado financeiro” em sentido amplo, abrangendo 

(i) o mercado financeiro stricto sensu, i.e., o mercado bancário ou de crédito, em que as 

instituições financeiras atuam como intermediários financeiros, isto é, captando e 

emprestando recursos; (ii) o mercado monetário ou “open market”, em que as autoridades 

monetárias realizam operações de curto ou curtíssimo prazo com títulos públicos para regular 

a liquidez na economia; (iii) o mercado cambial, em que ocorrem operações de compra e 

venda de moedas estrangeiras, permitindo a entrada e saída de capitais em determinado país; 

(iv) o mercado de capitais, i.e., o mercado em que poupadores e tomadores de crédito realizam 

negócios com valores mobiliários diretamente entre si, enquanto que as instituições financeiras, 

ao invés de intermediários, atuam como intervenientes, facilitando a captação de recursos por 

parte dos tomadores diretamente de investidores através da emissão de valores mobiliários5 

(PAVIA, 2016, 59-61); e (v) o mercado bancário das sombras, ou “shadow banking system”, 

composto de instituições financeiras não-bancárias, que, apesar de oferecer produtos 

semelhantes aos dos bancos, notadamente, produtos que dependem de financiamento ou que 

fornecem crédito, não são reguladas ou são pouco reguladas (A NON-BANK…, 2014). Por 

sua importância no desenrolar da crise, discutiremos o elusivo shadow banking system em 

maiores detalhes mais adiante. A adoção do conceito lato sensu de mercado financeiro é útil 

para nossos propósitos neste trabalho em vista da amplitude da crise, que não se limitou a 

qualquer nação ou mercado específico. Em outras palavras, a adoção de um conceito amplo de 

mercado financeiro reflete de modo apropriado a nosso trabalho o palco da crise, que não se 

restringiu a qualquer um dos subtipos de mercado referidos acima, mas transbordou a 

calamidade para todos eles, em nível global. 

                                                 
5 A subscrição de um valor mobiliário é operação típica do mercado de capitais. Ao subscrever um valor 
mobiliário, basicamente, o banco interveniente o compra de seu emissor (a saber, a empresa que está emitindo os 
valores mobiliários para angariar fundos) no “mercado primário”, para os revender a investidores no “mercado 
secundário” (FITCH, 1993, 328). Quando valores mobiliários são emitidos, o emissor os vende diretamente a um 
comprador. Este é o chamado “mercado primário”. O chamado “mercado secundário” é aquele em que 
investidores que compraram valores mobiliários os revendem; normalmente, a outros investidores (RINI, 2003, 
13-14). O mercado de capitais, assim, permite que empreendedores que necessitam de crédito, ao invés de 
recorrer aos bancos para tomar empréstimo, emitam valores mobiliários para captar os recursos diretamente de 
investidores, sem a intermediação bancária. 
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É impossível falar-se do mercado financeiro sem tratar de seu mais tradicional animal, 

o banco, conceituado aqui como instituição creditícia de caráter genérico, cuja função é a 

captação e o empréstimo de recursos (i.e., a intermediação financeira), que tem seu 

funcionamento regulado por uma ou mais autoridades nacionais encarregadas de 

supervisionar atividades financeiras, que está sujeito ao cumprimento de requisitos de capital 

determinados por essas autoridades, e que poderá vir a ser socorrido por um banco central 

(ou instituição assemelhada) como emprestador de último recurso em determinadas 

circunstâncias6. 

Por um lado, adotamos um conceito amplo para banco, a exemplo do que têm feito as 

legislações em geral, inclusive a brasileira (SALOMÃO NETO, 2014, 66). A adoção de um 

conceito abrangente é bem-vinda a nosso trabalho, tanto por ir ao encontro da tendência 

legislativa mundial – que propositalmente tem adotado conceitos vagos para a instituição, a 

fim de tentar abarcar qualquer forma de empresa que preste serviços de intermediação 

financeira (GOODHART, 2010, 180) – , quanto porque nosso trabalho trata do tema na arena 

internacional, com relação a que um conceito geral é mais adequado do que um conceito 

estrito eventualmente abraçado por algum país específico, que teoricamente poderia até ser 

mais preciso, porém, ficaria paroquialmente adstrito à sua jurisdição, o que não é suficiente 

para nossos fins e, portanto, não nos convém.  

Por outro lado, restringimos nossa definição de banco àquelas entidades que têm seu 

funcionamento regulado pelas autoridades nacionais encarregadas de supervisionar atividades 

financeiras, a fim de distingui-los de outras entidades que, apesar de também atuarem de 

algum modo como intermediários financeiros, não são efetivamente regulados, pertencendo, 

justamente por isso, ao chamado shadow banking system – do que trataremos em maiores 

detalhes mais adiante, conforme já mencionado – ; distinção esta também essencial para nosso 

trabalho. 

Ademais, como algumas das entidades do shadow banking system também são 

reguladas, ainda que de modo menos rigoroso ou abrangente do que os bancos, incluímos mais 

dois elementos distintivos em nossa definição, que também são úteis a nossa tese e necessários 

                                                 
6 Conceito adaptado e ampliado a partir do originalmente proposto por Eduardo Salomão Neto, para quem 
“bancos são instituições creditícias de caráter genérico, cuja função é a captação e repasse de recursos sem o 
caráter de especialização em ou preponderância de certo tipo de negócio que caracteriza as sociedades de crédito, 
financiamento e investimento e as sociedades de arrendamento mercantil” (2014, 67). 
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para distingui-los desses entes assemelhados que, apesar de também ser regulados, não são 

efetivamente o que entendemos por bancos: (i) A necessidade de que uma instituição, para ser 

considerada um banco, esteja sujeita a requisitos de capital7, que não soem existir para entes 

assemelhados a bancos em geral, e, finalmente, (ii) a possibilidade de, em certas 

circunstâncias – notadamente, em casos de risco sistêmico, que veremos em maiores detalhes 

mais abaixo ainda neste capítulo – possa ser socorrida por um banco central (ou outra entidade 

semelhante – por exemplo, o Federal Reserve) como “emprestador de último recurso” 

(“ lender of last resort”) 8, socorro este que não está disponível a instituições não-bancárias. O 

emprestador de último recurso, normalmente, um banco central, basicamente injeta liquidez no 

sistema financeiro emprestando dinheiro aos bancos em momentos de crise, a fim de evitar seu 

agravamento (COOLEY, 2009, 277). 

Desse modo, se um banco é uma instituição creditícia de caráter genérico, cuja função é 

a captação e repasse de recursos (i.e., a intermediação financeira), que tem seu funcionamento 

regulado pelas autoridades nacionais encarregadas de supervisionar atividades financeiras, que 

está sujeito ao cumprimento de requisitos de capital determinados por essas autoridades, e que 

poderá vir a ser socorrido por um banco central (ou instituição assemelhada) como 

emprestador de último recurso em determinadas circunstâncias; o sistema bancário, por sua 

vez, nada mais é do que a rede estrutural, interconectada, e amplamente internacional, 

constituída pelos bancos. 

Tendo assim definido ao que nos referiremos quando tratarmos de mercado financeiro, 

bancos e sistema bancário, a fim de compreendermos a Crise de 2008, precisaremos também 

entender, ainda preliminarmente, porque o sistema bancário deve existir, e porque é instável e 

precisa ser regulado. 

                                                 
7  O capital de um banco é fundamentalmente composto pelo valor de seus ativos menos seus passivos. 
Requerimentos de capital visam a assegurar que um banco tenha recursos o bastante para insulá-lo de riscos 
decorrentes de eventuais variações do valor de seus ativos no mercado. A ideia básica por trás de requerimentos 
de capital é a de que os bancos deveriam ter, para cada ativo, um certo capital proporcional a seu risco, para estar 
preparados a enfrentar uma situação em que o risco de seus ativos venha efetivamente a se materializar. Os 
requisitos ou requerimentos de capital de um banco, assim, são a quantidade mínima de capital que um banco 
deve manter por força de lei ou regulamentação (ELIZALDE; REPULLO, 2007). 
8 Segundo Rosa María Lastra, a origem do termo “lender of last resort” deve-se a Sir Francis Barings, que, em 
1797, referiu-se ao Banco da Inglaterra como o “ultimo recurso” (“dernier resort”) a que todos bancos poderiam 
recorrer para obter liquidez em tempos de crise (1999, 340). 



35 

O sistema bancário é essencial para a economia, pois otimiza a alocação de recursos na 

sociedade, possibilitando a aplicação da poupança popular em investimentos produtivos, 

disponibilizando um capital, que estaria substancialmente inerte, a empreendedores, que 

utilizarão tais recursos para investir e – idealmente, se suas empresas forem bem sucedidas – 

fomentar crescimento econômico. E, no entanto, o sistema bancário é intrinsicamente instável 

(MINSKY, 1992), na medida em que os bancos, ao intermediar dinheiro, fundamentalmente, 

precisam captar recursos a um custo menor do que os emprestam9 – o que implica que 

precisam fazer empréstimos mais arriscados do que os créditos que recebem, já que a taxa de 

retorno de um crédito, via de regra, é proporcional a seu risco; ou seja, quanto maior o risco 

assumido, tanto maiores os juros cobrados pelo crédito. O modo clássico de se operacionalizar 

a intermediação financeira bancária é receber-se depósitos de curto prazo (por isso, os 

correntistas e poupadores – normalmente, a maior fonte de dinheiro dos bancos – podem sacar 

seus depósitos à vista), e conceder-se empréstimos de médio ou longo prazo (via de regra, 

quanto mais longo o prazo, maior o risco do empréstimo – e maiores os juros a ser pagos por 

ele) (POSNER, 2009a, 44).  

Em outras palavras, a principal atividade bancária é receber depósitos que podem ser 

sacados à vista e conceder empréstimos a prazos mais longos, o que é, per se, arriscado e 

potencialmente instável, uma vez que, a qualquer tempo, os correntistas de um banco podem 

pedir seus recursos de volta, mas o banco pode não conseguir restituí-los incontinenti se os 

tiver emprestado a terceiros. Esta tensão econômica se reflete juridicamente na assimetria que 

existe entre os contratos de depósito à vista, que o banco celebra com correntistas, e os 

contratos de empréstimo, que o banco celebra com mutuários: Enquanto que, por um lado, os 

contratos de depósito à vista implicam a mera custódia de um bem (dinheiro, no caso), que 

deve permanecer disponível ao pronto uso e gozo dos depositários; por outro lado, contratos 

de empréstimo a prazo implicam, por sua vez, a transferência de um bem com promessa de 

restituição posterior – ou seja, enquanto que o direito de uso e gozo imediato do bem 

emprestado é efetivamente transferido pelo banco ao tomador em um contrato de mútuo pelo 

                                                 
9 Emprestar dinheiro cobrando juros existe desde tempos imemoriais, mas a atividade de profissionalmente 
emprestar dinheiro depositado, a principal característica de um banco, surgiu em Atenas, na segunda metade do 
século V a.C. Curiosamente, o único banqueiro da época cujo nome sobreviveu em registros históricos aos nossos 
tempos chamava-se Lucius Fulvius – um nome latino, não grego. Este fato torna-se ainda mais curioso quando 
verificamos que, em Roma, banqueiros surgiram apenas no fim do século IV a.C. (ANDREAU, 1999, 2-3 e 30). 
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prazo que durar o contrato; o mesmo não ocorre em um contrato de depósito à vista por parte 

do correntista ou poupador com o banco, pois o depositário do bem, neste caso, deve apenas 

guardá-lo e preservá-lo para restituição a qualquer tempo ao legítimo proprietário, que, assim, 

retém o direito de uso e gozo imediato dos valores depositados. Devido ao sistema de reserva 

fracionária adotado em todo o mundo para regular os bancos, eles podem emprestar ou 

investir a maior parte dos depósitos recebidos de correntistas e poupadores, e manter apenas 

uma fração desses depósitos em sua efetiva custódia, com real liquidez como reserva para 

eventuais saques à vista, o que otimiza a alocação de recursos na sociedade (já que os bancos 

passam a poder emprestar o dinheiro que receberam de correntistas e poupadores para 

investidores que efetivamente desejam usar esses recursos), mas também gera a instabilidade 

que estamos comentando (porque os correntistas e poupadores podem querer a qualquer tempo 

exigir seus recursos de volta dos bancos que os emprestaram a médio-longo prazo) (SOTO, 

2006, 1-20).  

Assim, resumindo, em um sistema de reserva fracionária, os bancos podem emprestar a 

terceiros uma parte dos depósitos recebidos dos correntistas, efetivamente mantendo apenas 

uma fração deles a título de reserva líquida para eventuais saques à vista, conforme 

estabelecido por lei ou regulamentação. Tipicamente, quem regula as reservas dos bancos são 

os bancos centrais (as autoridades monetárias nacionais). Este sistema permite efetivamente a 

ampliação e redução privada do dinheiro circulando na economia na medida em que os bancos 

estendem ou diminuem o crédito, pois faculta aos bancos a possibilidade de disponibilizar a 

tomadores de empréstimos valores que estão, em tese, também imediatamente disponíveis aos 

correntistas (SOTO, 2006, 167-264)10. 

Como se não bastasse, a instabilidade bancária ainda é exponenciada pelo fato de que 

os tomadores de empréstimos, frequentemente, investem o dinheiro tomado em ativos 

                                                 
10 Apenas para ilustrar o conceito de reserva fracionária, se um correntista depositar R$100,00 no banco, e a 
fração dos depósitos que o banco deve manter a título de reserva for 10%, o banco pode emprestar R$90,00 a 
terceiros, de modo que, ao fazê-lo, a liquidez na economia passa de R$100,00 a R$190,00 (os R$100,00 
originalmente depositados + os R$90,00 que o banco depositário pode emprestar), já que o correntista conta com 
a disponibilidade imediata e total de seu depósito para fazer negócios (R$100,00), e o tomador do empréstimo 
também conta com o valor que o banco lhe emprestou (R$90,00), um novo dinheiro criado pelo banco, 
privadamente, ex nihilo. Em um sistema bancário, em que normalmente os tomadores de empréstimos podem 
ainda depositar o dinheiro tomado de um banco em outros bancos, também sujeitos à reserva fracionária, a 
ampliação do dinheiro se exponencia conforme o fenômeno se repete em todas instituições financeiras em 
conjunto, o que também amplia a complexidade e instabilidade geral do sistema (SOTO, 2006, 167-264). 
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arriscados, cujos preços podem variar amplamente (como imóveis), ou em negócios que 

correm o risco de quebrar (como empresas) (WHY…, 2017). Se um banco for à bancarrota, 

seus credores, correntistas e poupadores correm o risco de não receber os recursos que 

entregaram ao banco de volta. Por isso, a confiança do público e do mercado nos bancos é 

absolutamente essencial a seu funcionamento: Uma perda de confiança pode gerar uma 

“corrida” de correntistas e poupadores querendo sacar seus depósitos aos bancos, que, por sua 

vez, por terem emprestado os recursos depositados, normalmente, a médio-longo prazo, 

podem não ter como devolver-lhes o dinheiro imediatamente – assim, efetivamente quebrando 

e potencialmente arrastando junto de si toda economia que, invariavelmente, depende, de um 

modo ou de outro, de crédito para sobreviver (POSNER, 2011, 81). 

Como um banco tipicamente tem muitos negócios na sociedade, sua quebra pode 

provocar a falência de outros agentes de mercado, credores e devedores do banco – inclusive, 

outros bancos, em um verdadeiro “efeito dominó”. Assim, a quebra de um banco pode assustar 

correntistas, poupadores, credores e contrapartes de outros bancos também, e gerar corridas a 

todos eles e pânico no mercado, colocando o sistema bancário inteiro em risco. Daí, falar-se 

em “risco sistêmico” no mercado bancário. Costuma-se chamar a regulamentação que visa a 

proteger o sistema financeiro de riscos sistêmicos de regulamentação sistêmica ou 

regulamentação prudencial lato sensu. Em sentido lato, a regulação prudencial bancária 

engloba tanto a regulação sistêmica, quanto a regulamentação prudencial em sentido estrito. A 

maioria da doutrina, no entanto, distingue as duas regulamentações – sistêmica e prudencial 

stricto sensu – , sem negar que guardam grande correlação. A regulação sistêmica, de um 

modo geral, visa a criar instrumentos para socorrer o sistema financeiro em crise, enquanto 

que a regulação prudencial (em sentido estrito) visa a criar mecanismos preventivos, a fim de 

evitar que crises aconteçam, controlando o risco assumido pelos bancos, e levando em conta, 

inclusive, que a regulação sistêmica pode exacerbar a tendência dos bancos de tanto mais se 

arriscarem, quanto maior lhes for a proteção conferida pelo sistema (o chamado “risco moral”, 

ou “moral hazard”). Neste sentido, críticos chegam a dizer que a necessidade de termos uma 

regulamentação prudencial, na verdade, teria nascido da criação da regulamentação sistêmica 

e do risco moral que gerou. A regulação prudencial em sentido estrito mais típica são os 

requerimentos de capital exigidos dos bancos. A regulação sistêmica, por sua vez, tipicamente, 

se baseia fundamentalmente em 3 vetores: (i) A proteção dos investidores para “tranquilizar” o 
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sistema em crise, (ii) a imposição de regimes especiais a instituições em crise para evitar 

contágio, e (iii) o estabelecimento de canais especiais para conferir liquidez ao mercado – 

inclusive, neste sentido, a já referida função do banco central como emprestador de último 

recurso (PINTO, 2011). 

Em um sistema bancário em que a quantidade de depósitos e empréstimos é estável, no 

longo prazo, os ativos e passivos dos bancos serão idênticos e, em tese, não haveria quebras 

(desde que os devedores dos bancos também pagassem de volta seus empréstimos correta e 

estavelmente). No entanto, uma vez que a economia é sujeita a oscilações cíclicas, os 

depósitos e empréstimos bancários também variarão ao sabor das marés econômicas e, a fim 

de garantir-se a liquidez bancária em todos momentos do ciclo, ou seja, a contínua capacidade 

de os bancos, dentro de limites razoáveis, estarem preparados para eventualmente restituir a 

correntistas e poupadores seus depósitos quando requisitados, eles devem manter certo valor 

mínimo de reservas em ativos líquidos e seguros, conforme determinado pela regulamentação 

prudencial aplicável. Como entidades maximizadoras de lucros, os bancos naturalmente 

tenderiam a investir todos recursos de que dispusessem, em detrimento de reservas mais 

seguras e menos rentáveis – daí, a necessidade primordial de regulá-los, compelindo-os a 

manter reservas líquidas mínimas, a fim de proteger a sociedade da externalidade11 negativa 

potencial gerada pela indústria bancária, i.e., dos altíssimos custos que podem advir de uma 

quebra bancária generalizada (MINSKY, 1960).  

Ainda associada à dinâmica financeira exposta acima, outra razão para se regular os 

bancos – para muitos, inclusive, a principal razão de os regular – é sua capacidade de, através 

da concessão de crédito, e graças ao sistema de reserva fracionária mencionado acima, 

aumentar a quantidade de moeda em circulação na economia e injetar liquidez do mercado, 

sendo que essa “criação” de moeda, bem como sua “destruição”, nos momentos de retração de 

crédito, exclusivamente sujeitas aos interesses privados e autônomos das instituições 

financeiras, exponenciam a escala dos riscos financeiros e econômicos inerentes ao sistema, 

                                                 
11 “Externalidade” é um benefício ou custo que determinada parte impõe a outra que não escolheu receber tal 
benefício ou incorrer tal custo, ou seja, independentemente de sua vontade. Quando a externalidade gera um 
benefício, fala-se em “externalidade positiva” (e.g., o governo asfalta uma rua e as casas por onde a rua passa se 
valorizam, uma externalidade positiva aos proprietários das casas gerada pela obra). Quando a externalidade gera 
um custo, fala-se em “externalidade negativa” (e.g., abre-se uma fábrica de pneus e a vizinhança passa a sofrer 
com a poluição emanada da produção, uma externalidade negativa gerada pela indústria) (BUCHANAN; 
STUBBLEBINE, 1962; PINDYCK; RUBINFELD, 1995, 624-627). 
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tendendo a gerar excessivo crescimento e bolhas econômicas em momentos de ampliação de 

crédito e liquidez, bem como, recessões e depressões econômicas quando de seu 

enxugamento: A ampliação da liquidez aumenta a atividade econômica, ao passo que o 

dinheiro se torna mais abundante no mercado e, portanto, mais barato, o que, por sua vez, 

encoraja os agentes econômicos a tomar empréstimos e investir, consumir, ou especular; e o 

enxugamento da liquidez, ao contrário, reduz a atividade econômica, na medida em que o 

dinheiro se torna mais escasso e, portanto, mais caro também – ou seja, sujeito a maiores taxas 

de juros, que, afinal, nada mais são do que o preço ou o custo do dinheiro – , e as pessoas e 

empresas, passando assim a dispor de menos recursos, diminuem seu consumo e investimentos 

(TURNER, 2015a, 11). 

O risco da excessiva e volátil criação de moeda por parte dos bancos torna-se ainda 

mais grave quando o crédito estendido é usado para a compra de ativos cujo valor é fortemente 

dependente de demanda financiada por dívida – por exemplo, imóveis, como vimos no 

preâmbulo da Crise de 2008 – , e o aumento do crédito, assim, infla seu preço, o que pode 

criar uma cadeia de ampliação monetária e valorização artificial desses bens. Historicamente, 

tal risco era considerado inexistente pelo pensamento macroeconômico tradicional, mas a 

Crise de 2008 veio a demonstrar o quão errônea era essa premissa (TURNER, 2013b, 15-16). 

Finalmente, além de promover a estabilidade financeira e monetária na economia, os 

outros maiores motivos para se regular um banco são proteger os consumidores de produtos 

bancários de abusos que poderiam ser perpetrados na indústria, e evitar a oligopolização do 

setor, a fim de se garantir serviços bancários eficientes e competitivos. Enquanto que os focos 

da regulamentação bancária que emergiu da Crise de 29 foram, principalmente, a proteção dos 

consumidores (correntistas, poupadores e investidores incluídos) e a estabilidade do sistema 

financeiro (SPONG, 2000, 145), a competitividade do setor acabou sendo protegida 

incidentalmente, na medida em que a vedação a bancos universais nos Estados Unidos acabou 

mantendo a indústria razoavelmente fragmentada (ZINGALES, 2012, 12). 

Em suma, a regulamentação bancária deve permitir que a sociedade possa usufruir dos 

benefícios advindos do dinamismo econômico promovido pelos bancos, ao mesmo tempo em 

que se assegura a higidez do sistema financeiro, a estabilidade monetária, a proteção dos 

consumidores, e a competitividade da indústria, ficando, portanto, a sociedade protegida dos 

riscos inerentes à atividade bancária. 



40 

Esse é o arcabouço teórico básico sobre o sistema financeiro que precisamos ter em 

mente para compreender, de um modo geral, as causas da Crise de 2008. 

 

* * * 

 

Apesar de a Crise de 2008 ter sido global, sua origem está localizada nos Estados 

Unidos. Passamos, pois, a narrar o que ocorreu na América para que se abrisse a proverbial 

caixa de Pandora dos horrores financeiros que estavam por vir. E a história da Crise de 2008, 

curiosamente, encontra suas raízes mais recônditas na Crise de 29, seu ingrato e terrível 

Doppelgänger. 

A Crise de 29 e a Grande Depressão que a seguiu começaram oficialmente na chamada 

“Terça-Feira Negra” (“Black Tuesday”), dia 29 de outubro de 1929. Para se ter uma ideia da 

profundidade dessa crise, entre os dias 28 e 29 de outubro, a Bolsa de Nova Iorque despencou 

aproximadamente 25%. E não era o fim da desvalorização: Até o final do ano de 29 – i.e., nos 

dois meses que se seguiram – , as perdas acumuladas da bolsa seriam de 50% e, em 1932, 

chegariam a 80%, estendendo o palco da tragédia à economia real, e levando o desemprego a 

atingir 25% da população norte-americana naquele ano (MURRIN et al., 2001, 661-696). 

Assim como a Crise de 2008, também a Crise de 29 foi global, e espalhando-se dos Estados 

Unidos para o mundo. Ainda em 32, a deflação acumulada resultante da crise levou os preços 

do varejo a atingir uma redução de 25% na Grã-Bretanha, 33% nos Estados Unidos e na 

Alemanha, e 50% na França (FISCHER, 1996, 194). A Grande Depressão, uma das grandes 

tragédias de um século pródigo em produzi-las, agrediu a economia real ainda mais do que o 

fez a Crise de 2008 , e durou intermináveis 12 anos nos Estados Unidos, e só se encerrou em 

1941, quando o esforço de guerra norte-americano finalmente resgatou o país das garras da 

recessão (MURRIN et al., 2001, 661-696), a exemplo do que já ocorrera no começo da guerra 

com as nações beligerantes que a conflagraram (FISCHER, 1996, 195-196). 

A Crise de 29 foi amplamente atribuída à especulação financeira que tomara conta da 

Bolsa de Nova Iorque nos anos precedentes, e que fora previamente nutrida pela euforia do 

crescimento econômico da década de 1920 nos Estados Unidos. Ecoando ao menos 

parcialmente o que também ocorreu em relação à Crise de 2008, os bancos haviam injetado 

excesso de liquidez do mercado através de crédito, assim exacerbando artificialmente o 
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crescimento da economia americana e encorajando a especulação. Para se ter uma ideia, em 

1928, às vésperas do início da crise, investidores compravam ações na Bolsa de Nova Iorque 

depositando apenas 10% do preço dos ativos como margem12, esperando vendê-los com 

grandes lucros em apenas alguns meses ou até semanas, para, então, cobrir o empréstimo (i.e., 

os outros 90% do valor do ativo comprado, que haviam sido financiados pelos bancos) e 

embolsar o excedente – como já vinha ocorrendo há algum tempo (MURRIN et al., 2001, 661-

696). 

Em resposta à Crise de 29, a fim de evitar que as instituições financeiras abusassem do 

público e se expusessem a riscos excessivos, criando uma externalidade negativa tóxica à 

sociedade pelo risco sistêmico que tais comportamentos poderiam gerar, desde a década de 

1930, os governos de praticamente todo o mundo passaram a regulá-las com grande 

severidade. Famosamente, em 1933, os Estados Unidos aprovaram o Glass-Steagall Act 

(“Glass-Steagall”), que, inter alia, prescrevia uma rigorosa segregação de bancos comerciais 

(i.e., bancos típicos, que atuam como intermediários financeiros tradicionais, recebendo 

depósitos e concedendo financiamentos) e bancos de investimento (i.e., bancos que, inter alia, 

(i) costumam atuar como intervenientes no mercado de capitais, auxiliando empresas e 

governos a levantar capital, (ii) são facilitadores de fusões e aquisições de empresas, e (iii) 

podem subscrever valores mobiliários e mantê-los em “posição proprietária” – ou seja, 

adquiri-los por sua própria conta e risco, e não somente por conta e risco de seus clientes, em 

mera custódia), visando, primordialmente, a proteger o público de abusos que bancos 

universais, i.e., que prestam serviços típicos de bancos comerciais e de bancos de investimento 

(FITCH, 1993, 653-654), poderiam perpetrar (WOOD, 1995, 379), principalmente, devido a 

potenciais conflitos de interesses (notadamente, um banco universal poderia “empurrar” para 

os correntistas do banco comercial produtos complexos e arriscados do banco de 

investimentos) (ZINGALES, 2012, 12). 

Como houve um período muito longo sem grandes crises econômicas no mundo 

desenvolvido, desde o fim da Segunda Guerra até a década de 1970, muitos passaram a ver a 
                                                 
12 A “margem”, via de regra, é o valor que um cliente precisa depositar em uma instituição financeira ao tomar 
um empréstimo para comprar um valor mobiliário. Em outras palavras, o cliente deposita a margem e toma um 
empréstimo do banco para comprar o ativo almejado (DOWNES; GOODMAN, 2006, 405-406). Para se ter uma 
ideia de o quão 10% de margem é inadequado, desde 1974, o Federal Reserve Board, através do “Regulation T”, 
tem mantido a margem inicial para se comprar valores mobiliários em bolsa em 50% de seu valor de mercado 
(BRUMM et al., 2014, 29).  
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regulamentação econômica como um custo desnecessário, sem perceber que era a própria 

regulamentação a razão de novas crises terem sido evitadas. Trata-se de uma sina comum 

àqueles – pessoas e institutos – cuja função é evitar que riscos se materializem: Se funcionam 

bem, são discretos, e os riscos que visam a evitar meramente não se concretizam. Como os 

riscos não se concretizam, por sua vez, aqueles que os contiveram começam a parecer 

desnecessários, especialmente no médio e longo prazo, depois de tempos sem percalços. E é o 

que aconteceu, grosso modo, com o Glass-Steagall nos Estados Unidos, eficiente, discreto, e, 

após algumas de décadas de calmaria, paradoxal e injustamente considerado desnecessário, 

tornando-se um alvo a ser abatido em nome de uma suposta otimização econômica. Quando, a 

partir da década de 1970, um movimento de desregulamentação de várias indústrias ganhou 

força nos Estados Unidos13 e ao redor do globo nas economias capitalistas, alicerçado, 

fundamentalmente, no postulado ideológico de que mercados livres levariam à prosperidade 

(TURNER, 2012, 1-2), a tendência acabou por atingir a indústria bancária também, de modo 

que, daí em diante, as amarras que lastreavam as atividades financeiras desde a última crise 

foram sendo perigosamente desatadas (WILMARTH JR., 2017; TURNER, 2013a, 40). 

Com a desregulamentação do setor, inicialmente, corretoras e outras empresas não-

bancárias foram sendo autorizadas a prestar serviços e oferecer produtos financeiros ao 

público cada vez mais semelhantes aos dos bancos comerciais, e começaram a atuar também 

no mercado de intermediação financeira – o então nascente shadow banking system – , 

passando efetivamente a competir com os bancos – o que, por sua vez, impeliu os reguladores 

a arrefecer a regulamentação bancária também, pois, de outro modo, os bancos seriam 

dizimados no mercado por seus competidores menos regulados (GOODHART, 2010). Assim, 

até mesmo a competição, normalmente essencial ao funcionamento adequado da economia, 

acabou engendrando um grave risco a todo sistema financeiro, na medida em que a 

progressiva desregulamentação culminou no frágil ambiente normativo que antecedeu à Crise 

de 2008 (POSNER, 2009a, 130).  

Observe-se ainda que, além de a regulamentação vir se tornado crescentemente mais 

branda, também o cumprimento das normas vinha sendo pouco supervisionado, ficando, desse 

modo, mesmo os entes regulados, sujeitos a um monitoramento deficiente por parte das 

                                                 
13  Coincidentemente ou não, a partir da década de 1960, observa-se também um grande aumento do 
individualismo na cultura americana (TWENGE; CAMPBELL; GENTILE, 2013). 
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autoridades, como o “Caso Madoff”, entre outros, veio a demonstrar: Bernard Madoff14 

montou o maior “esquema Ponzi”15,16 da história, que funcionou sem quaisquer problemas por 

décadas (pelo menos desde o começo da década de 1990), escapando completamente 

incólume à supervisão da Securities and Exchange Commission norte-americana (“SEC”)17, e 

até sendo premiado e alçado a posições de grande relevo na indústria (por exemplo, chegou a 

ser presidente da NASDAQ18), até que o império financeiro do verdugo ruiu em meio à Crise 

de 2008, e Madoff foi desmascarado, condenado a 150 anos de prisão, e – tardiamente – 

encarcerado19,20. 

A crise também emergiu em grande parte do chamado shadow banking system, que, 

como vimos brevemente, é composto fundamentalmente de instituições financeiras não-

bancárias (FARIA, 2011, 23)21. Conforme o Financial Stability Board, shadow banking 

                                                 
14 Uma explicação neoclássica convencional de fraudes financeiras em: ARLEN; CARNEY, 1992. A ideia básica 
é a de que é perfeitamente racional ao fraudador seguir fraudando o mercado em casos em que a verdade o 
tornaria insolvente. Coincidentemente ou não, foi o que ocorreu no caso de Madoff (HENRIQUES, 2012). 
15 Um “esquema Ponzi” (“Ponzi Scheme”) é um tipo de fraude financeira em que se promete ao investidor 
incauto um retorno altíssimo sobre seu investimento, e os primeiros investidores de fato recebem o retorno 
prometido – mas com recursos do próprio capital investido pelos outros investidores, e não em virtude de uma 
rentabilidade verdadeira do investimento. O recebimento deste alto retorno pelos primeiros investidores acaba 
encorajando novos investimentos, dos quais, então, o fraudador vai se apropriando. O nome do esquema deriva 
de Charles Ponzi, que aplicou o golpe na Nova Inglaterra na década de 1920 (U.S. SECURITIES AND 
EXCHANGE COMMISSION, 2015). 
16 Para uma análise jurídico-psicológica de fraudadores e suas fraudes financeiras: FRANKEL, 2012. 
17 A Securities and Exchange Commission é a agência federal dos Estados Unidos encarregada de regular e 
supervisionar o mercado de valores mobiliários (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, 2017a). 
18 NASDAQ é a primeira e maior bolsa de valores eletrônica do mundo; fica nos Estados Unidos, também sujeita 
à supervisão da SEC (DOWNES; GOODMAN, 2006, 445). 
19 Quase como o dénouément de uma tragédia clássica, a prisão de Bernard Madoff foi seguida do suicídio de um 
de seus filhos (Mark) em 2010, e da morte por câncer de outro (Andrew), em 2014. Além disso, o processo 
movido contra os irmãos Mark e Andrew foi em grande medida possível porque um antigo colaborador de seu 
pai, que por longos anos trabalhara como chief financial officer do grupo Madoff, Frank DiPascali, aceitou 
testemunhar contra eles em uma delação premiada. E eis que também DiPascali veio a falecer de câncer, em 
2015. Até a conclusão deste trabalho, Bernard seguia cumprindo sua pena de reclusão, virtualmente perpétua. Os 
inventariantes dos irmãos Mark e Andrew Madoff finalmente fecharam um acordo em 2017 com os credores de 
seu pai, aceitando indenizar suas vítimas em US$ 23 milhões (LARSON, 2017). 
20 A previdência social em geral, ao redor do mundo, tem sido acusada de ser um tipo de esquema Ponzi, já que 
os aposentados tipicamente recebem, ao menos em parte, o que pagam os mais jovens, em um sistema que só é 
sustentável enquanto a população e a economia crescerem (ZINGALES, 2012, 111; WALSH, 2017).  
21 Goodhart e Lastra denunciam “duas fronteiras” como elementos importantes da Crise de 2008, ambas capazes 
de propiciar “arbitragem regulatória”, i.e., a possibilidade de as empresas, através de manobras e malabarismos 
jurídicos, escolherem a qual regulamentação preferem estar sujeitas: (i) A fronteira entre entes regulados e não-
regulados ou pouco regulados – o shadow banking system – , e (ii) as fronteiras legais e regulatórias entre países 
(2010). Ainda conforme Goodhart, a questão das fronteiras, em especial, a do shadow banking system, é bastante 
complexa e de difícil solução, tendo sido uma das causas da Crise de 2008, e sendo um problema que deve 
continuar existindo no longo prazo (2008, 48; 2010, 176). A sugestão de Goodhart para enfrentar o problema 
fronteira regulatória entre entes regulados e não-regulados (ou pouco regulados) é conferir ao regulador a 
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implica, basicamente, a “intermediação de crédito envolvendo empresas e atividades fora do 

sistema bancário regular” (A NON-BANK…, 2014), ou seja, a concessão de empréstimos por 

instituições que não são bancos (PACCES; NABILOU, 2017).  

Tais instituições financeiras não-bancárias, apesar de se comportar em grande medida 

como bancos, não são formalmente classificadas como tais por suas legislações pátrias, e, por 

isso, por um lado, estão sujeitas a uma regulamentação mais branda do que os bancos 

(LOTHIAN; UNGER, 2011, 28-29) e, portanto, gozam de maior flexibilidade e espaço de 

manobra para executar suas atividades (inclusive, permanecendo isentas de requerimentos de 

capital), bem como, estão sujeitas a menores obrigações de transparência e de divulgação de 

informações – mas, por outro lado, não podem lançar mão das proteções institucionais 

normalmente disponíveis a bancos em momentos de crise, notadamente, do acesso à ajuda de 

um banco central ou instituição semelhante como emprestador de último recurso (ACHARYA 

et al., 2009, 7). Desnecessário dizer que uma regulamentação mais leniente em geral, 

associada a uma menor proteção em caso de crise, é uma combinação explosiva, terreno fértil 

para problemas sistêmicos no universo de instituições entrelaçadas que compõem o mercado 

financeiro. 

É virtualmente impossível de se enumerar, na prática, todos tipos de empresas que 

pertencem ao shadow banking system, mas vale mencionar alguns de seus mais notórios 

dramatis personæ, dentre os quais, “trusts” 22, seguradoras, corretoras e “special purpose 

vehicles”, estes últimos, geralmente, companhias criadas por bancos, mas deles completa e 

legalmente segregadas; incorporadas especialmente para deter ativos em suas carteiras sem 

impactar os balanços financeiros de seus criadores. Muitos dos ativos financeiros complexos 

que contribuíram para a crise nasceram justamente dessas empresas, habitantes do sistema 

bancário das sombras (CAMILO JR., 2011, 76-77). 

Assim, pouco ou nada regulado, prenhe de sofisticadas inovações financeiras, e sem 

recurso à eventual ajuda de liquidez por parte de autoridades monetárias nacionais, o shadow 

banking system acabou se tornando uma bomba-relógio pronta para explodir – o que 
                                                                                                                                                         
possibilidade de penalizar uma gama mais ampla de intermediários financeiros, efetivamente submetendo-os 
todos à regulamentação (2010, 180). 
22 O trust é um instituto jurídico, tipicamente anglo-saxão, criado por uma pessoa denominada “settlor”, que 
transfere determinados bens à titularidade de um fiduciário denominado “trustee”, para o benefício de um 
terceiro, o beneficiário (“beneficiary”), ou para um propósito específico, conforme determinado 
documentalmente no instrumento de instituição do trust (“ trust instrument”) (PARKINSON, 2008, 35-36). 
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efetivamente veio a ocorrer na Crise de 2008. Não foi à toa que o shadow banking system foi o 

locus preferencial em que floresceram muitos dos valores mobiliários complexos que 

alimentaram a crise. 

A crescente complexidade, sofisticação e criatividade dos agentes econômicos nas 

operações e instrumentos financeiros desenvolvidos e negociados pelos bancos e outros 

participantes do mercado financeiro e, em especial, do mercado bancário das sombras, 

também esteve no centro da crise. Os novos produtos e serviços financeiros permitiram uma 

enorme realocação de riscos e aumento de crédito através, principalmente, de derivativos e 

operações de securitização, por meio dos que, inter alia, credores podiam se livrar até 

completamente dos riscos que haviam assumido ao conceder crédito, repassando-os a terceiros 

(YAZBEK, 2008, 178). Obviamente, essa possibilidade de se estender um crédito e repassá-lo 

integralmente a terceiros encorajou as entidades financeiras de todas matizes a fazer 

concessões creditícias cada vez mais arriscadas, gerando, muitas vezes, novos instrumentos 

financeiros considerados verdadeiramente “tóxicos” pelos próprios banqueiros (lato sensu) 

que os criaram (EISINGER, 2013a). Adair Turner, antigo presidente do Financial Services 

Authority do Reino Unido, famosamente referiu-se a alguns desses instrumentos financeiros 

complexos como “socialmente inúteis” (“socially useless”) (MONAGHAN, 2009) – tendo, na 

sequência, esclarecido que preferiria ter usado a expressão “economicamente inúteis” 

(“economically useless”) ou “sem valor agregado econômico” (“of no economic value added”) 

(TURNER, 2010a, 1). 

Mas quais seriam esses instrumentos financeiros complexos? E o que seriam eles?  

Começaremos explicando a securitização, que servirá de base para falarmos, na 

sequência, de derivativos – em especial, “credit default swaps” – e, na sequência, de 

“collateralized debt obligations” e “synthetic collateralized debt obligations”; todos eles 

essenciais por sua destacada participação no bojo da crise. 

A securitização é, basicamente, um processo através do qual se “empacotam” ativos 

para que sejam vendidos no mercado de capitais a investidores na forma de valores 

mobiliários (“securities”) 23 com natureza de títulos de dívida (CHISHOLM, 2004, 194).  

                                                 
23 Um security é um valor mobiliário. Originalmente, o termo – security – denotava garantias, ativos que 
conferiam segurança (“security”) à concessão de um crédito. Posteriormente, quando governos e empresas 
passaram a captar recursos financeiros do público no mercado de capitais, os bonds (títulos representativos de 
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A securitização permite que os valores recebidos pelos direitos “empacotados” sejam 

transferidos aos detentores dos securities a que estão associados. Exemplificativamente, se um 

banco securitiza um empréstimo, e vende um security a ele atrelado a um investidor, quando o 

tomador do empréstimo paga juros ao banco, esse valor, descontado dos custos para a emissão 

do security, é repassado ao investidor que o comprou. Desse modo, via de regra, esses ativos 

securitizados se parecem mais com bonds24, pagando valores fixos, do que com ações25, que 

pagam valores variáveis. 

Normalmente, o ativo a ser securitizado é um crédito que paga juros, mas também pode 

ser outro direito, por exemplo, royalties ou copyrights – que, a propósito, geraram os 

chamados “Bowie bonds”, em homenagem a David Bowie, que, em determinada ocasião, e de 

modo tipicamente vanguardista (na época), securitizou seus direitos de autor de músicas para 

levantar recursos no mercado de capitais. A bem da verdade, graças à engenhosa criatividade 

de nossos investment bankers, hoje em dia, praticamente qualquer tipo de ativo capaz de gerar 

caixa futuro pode ser securitizado – mesmo companhias inteiras, de modo que até pubs 

ingleses já o foram (CHISHOLM, 2004, 194). 

Há muitos modos de se “empacotar” esses direitos securitizáveis; frequentemente, eles 

são comprados por uma companhia especialmente constituída para isso, um special purpose 

vehicle (ou, simplesmente, “SPV”), que, por sua vez, emite e vende seus securities “over-the-

                                                                                                                                                         
dívida; i.e., quem compra um bond se torna credor de seu emissor) que emitiam eram garantidos por ativos dos 
emissores, e o termo passou a ser aplicado também a estes instrumentos. Quando empresas passaram a emitir 
ações (“shares” ou “stocks”) (títulos representativos de propriedade; i.e., quem compra uma ação, se torna 
proprietário de uma parte (de um share) de seu emissor) facilmente transferíveis no mercado financeiro, a 
semelhança da emissão e transmissibilidade desses instrumentos com os mais antigos bonds estendeu o uso do 
termo securities para eles também. Atualmente, o termo é usado para quaisquer formas de investimento 
facilmente transferíveis no mercado financeiro, por exemplo, quotas de fundos de investimento, derivativos, etc 
(BENJAMIN, 2000, 4). 
24 “Bonds” são valores mobiliários com natureza de título de dívida. O detentor de um bond, ao comprá-lo, 
emprestou dinheiro a seu emissor. Bonds normalmente remuneram seus detentores pagando juros. Quando 
vencem, o principal deve ser devolvido ao “bondholder”, o detentor do bond, pois o pagamento inicial pelo valor 
mobiliário era um empréstimo (RINI, 2003, 1 e 55). 
25 “Ações” são valores mobiliários que têm natureza de título de propriedade (“equity”). O detentor de uma ação é 
proprietário de uma parte (i.e., de um share) da companhia que a emitiu. Grosso modo, o detentor de ações 
realiza lucros quando suas ações pagam dividendos e quando vende suas ações por um valor superior ao que 
originalmente pagou por elas. Tanto os dividendos, quanto o ganho de capital eventualmente realizado com a 
venda com lucro das ações, são imprevisíveis e variáveis, diferentemente do que ocorre com os juros e o principal 
dos bonds (RINI, 2003, 1 e 13). 
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counter” (literalmente, “no balcão”)26 a investidores, nos pouco regulados “mercados de 

balcão”, em que as contrapartes de uma transação, com a ajuda de intermediários financeiros 

sofisticados, podem criar e negociar entre si produtos financeiros dos mais exóticos, com as 

características específicas que bem lhes convierem, de modo confidencial e exclusivo entre as 

partes interessadas, sem estar sujeitas a uma maior regulamentação, supervisão, ou deveres de 

transparência, e ficando também privadamente encarregadas de garantir e liquidar as 

operações entre si, do modo como o negociarem; em franca contraposição ao que ocorre nos 

mais tradicionais “mercados bursáteis”, as “bolsas de valores” ou “mercados de bolsa”, que 

são devidamente organizados, regulados e supervisionados, em que os instrumentos 

financeiros negociados tendem a ser padronizados, as informações referentes às negociações 

desses instrumentos são transparentes, inclusive aos demais participantes do mercado e 

reguladores, e onde uma contraparte central de todos investidores administra as garantias e 

liquidações de todas transações (YAZBEK, 2013, 124-125). 

Tipicamente, é uma instituição financeira que incorpora o special purpose vehicle, que, 

apesar de ser incorporado por uma instituição tal, dela fica completa e legalmente segregado 

(daí os special purpose vehicles serem chamados também de “orphan companies”) (PARKER, 

2007, 112-113), normalmente, em uma jurisdição sem impostos ou com impostos baixos27, e 

também pouca regulamentação, com o propósito específico (daí, o special purpose) de fazer a 

securitização de seu portfólio. O processo de securitização, normalmente, começa com a 

identificação dos ativos que gerarão caixa futuro. Tais ativos são então comprados pelo special 

purpose vehicle. Como o special purpose vehicle costuma ter um capital social meramente 

nominal – frequentemente, um valor entre US$1,00 e US$5.000,00 – e, portanto, não dispõe 

de capital ou recursos próprios, ele precisa primeiro emitir os securities – normalmente, na 

forma de bonds ou notas – para angariar os fundos necessários para pagar a compra dos ativos 

subjacentes que gerarão os recebíveis. Então, emitidos e vendidos os securities, o produto da 

venda é usado pelo special purpose vehicle para realizar ou quitar as aquisições dos ativos que 

compõem sua carteira. E, finalmente, uma vez que tenha constituído seu portfólio com esses 

                                                 
26 Tecnicamente, qualquer trade que não seja feito em um mercado de bolsa organizado é um trade over-the-
counter (“OTC”), realizado em mercado de balcão (RINI, 2003, 171). 
27 Em inglês, tais jurisdições são frequentemente chamadas de “tax haven” (GARNER, 1999). O termo foi 
impropriamente traduzido para o português como “paraíso fiscal” (que seria “tax heaven”), ao invés de “refúgio 
fiscal” (“tax haven”). 
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ativos, o special purpose vehicle passa então a utilizar os pagamentos que recebe dos direitos 

que adquiriu para pagar os detentores dos securities emitidos (CHISHOLM, 2004, 195). 

Basicamente, os valores que a empresa receber em razão dos direitos que comprou, por um 

lado, são repassados aos detentores de seus securities, por outro. Note-se que, dessa forma, o 

risco de não receber os pagamentos devidos sob os ativos que agora compõem a carteira do 

special purpose vehicle – empréstimos imobiliários, no contexto da Crise de 2008 – deixou de 

ser dos detentores originais desses créditos (que os venderam) – tipicamente, bancos; os 

mesmos que incorporaram o SPV – , e passou a ser dos investidores que adquiriram os 

securities emitidos pelo special purpose vehicle. 

Assim, se os ativos subjacentes aos securities são crediticiamente ruins – digamos, 

hipotecas de pessoas com alto risco de inadimplência, como no arcabouço da Crise de 2008 – 

em termos de avaliação de qualidade de crédito, normalmente, os próprios securities 

receberiam também uma nota fraca das agências de classificação de risco de crédito (ou 

“agências de rating”) 28, denotando um grande risco de inadimplência do crédito; afinal, os 

valores que a empresa receber dos ativos subjacentes é que vão ser usados para pagar os 

portadores de seus próprios valores mobiliários. No entanto, para mitigar esse problema, que 

tornaria os securities lastreados a ativos arriscados pouco atraentes no mercado, os emissores 

lançam mão de uma conhecida “técnica de melhoria de crédito” (“credit-enhancement 

technique”) para tornarem seus valores mobiliários mais seguros e chamativos do que os 

créditos do portfólio que lhes é subjacente (CHISHOLM, 2004, 195): A divisão dos securities 

em “tranches”, de modo que, se não houver pagamento de alguns dos valores a serem 

recebidos pelo special purpose vehicle e repassados a seus investidores, as tranches 

“inferiores” (“junior tranches”) deixam de pagar seus detentores antes das “superiores” 

(“senior tranches”), fazendo com que um inadimplemento (“default”) destas tranches 

melhores se torne mais improvável (PARKER, 2007, 110-112). Desse modo, as tranches mais 

arriscadas continuam com notas de crédito ruins, mas as tranches superiores – de maior 

“senioridade” – passam a ter notas de crédito melhores. Normalmente, as tranches são 

                                                 
28 “A atividade de classificação de risco de crédito, também denominada de rating, consiste na atividade de 
opinar sobre a qualidade de crédito de um emissor de títulos de participação ou de dívida, de uma operação 
estruturada, ou de qualquer ativo financeiro emitido no mercado de valores mobiliários” (PAVIA, 2016, 152). 
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divididas, em ordem decrescente de senioridade, em: senior, mezzanine, junior e equity (ou 

first loss) tranches (PARKER, 2007, 116). 

Desse modo, primeiro, angariam-se ativos, normalmente, créditos, no portfólio de um 

special purpose vehicle, para, a seguir, criarem-se diversas classes de securities, as tranches, 

cada qual com direitos preferenciais diferentes de receber a remuneração advinda do portfólio 

de investimentos da empresa e de recorrer ao colateral 29  do veículo em caso de 

inadimplemento dos créditos subjacentes que compõem o portfólio do special purpose vehicle 

emissor, de modo que, em caso de um default parcial desses créditos, as perdas vão sendo 

absorvidas primeiro pelas classes de investidores que detêm os instrumentos financeiros de 

menor prioridade, com mais risco (e maior retorno); e, somente depois que todas tranches 

inferiores tiverem sofrido inadimplemento, as tranches sêniores começam a também não pagar 

seus detentores (AGARWAL et al., 2010, 102).  

Esse sistema foi desenvolvido especialmente para se poder oferecer tranches com 

baixo risco de inadimplemento ainda que lastreadas a ativos arriscados; tranches estas que, 

dependendo de sua “senioridade”, receberiam boas notas de classificação das agências de 

rating – chegando as tranches mais seguras a receber frequentemente a melhor nota possível 

dessas agências, “triple-A” ou, simplesmente, “AAA”. Tais tranches, assim classificadas, 

poderiam inclusive ser compradas por vários entes financeiros que, por lei ou regulamentação, 

só podem investir em ativos financeiros considerados seguros pelas agências de rating, como, 

por exemplo, fundos de pensão americanos – além, é claro, do apelo que teriam a investidores 

em geral, sendo ativos supostamente seguros (já que seriam os últimos a não remunerar seus 

investidores em caso de default dos ativos subjacentes), mas que pagavam remunerações 

relativamente altas (i.e., a remuneração dos ativos subjacentes, que eram arriscados e, portanto, 

pagavam retornos proporcionais a seus riscos originais, ou seja, altos). Esse engenhoso 

sistema de se dividir securities em tranches mais e menos seguras permitiu que valores 

mobiliários lastreados a ativos arriscados acabassem sendo classificados como muito seguros, 

“AAA”, e amplamente negociados no mercado (DAVIS, 2009, 9). Some-se a isso que, dada a 

dificuldade dos investidores em geral de verificar, eles mesmos, o risco de inadimplemento de 

                                                 
29 “Colateral” é um ativo dado em garantia para assegurar o pagamento ou execução de determinada obrigação 
(FITCH, 1993, 127). 
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um crédito, ainda mais se for um crédito estruturado, as notas das agências de rating acabam 

sendo essenciais para que aquilatem tal risco (AGARWAL et al., 2010, 102). 

Como já mencionamos, outro fator essencial para a dinâmica dos problemas que 

levaram à crise foram os sofisticados derivativos desenvolvidos no período que a antecedeu. 

Um derivativo é, basicamente, um contrato, que se materializa em um instrumento financeiro 

cujo valor deriva de um outro ativo ou variável financeira que lhe são subjacentes (que, por 

sua vez, podem ser, dentre outros, uma ação, um bond, um índice de mercado, um crédito, ou 

até mesmo outros derivativos) (PARKER, 2007, 8). Apenas a título de exemplo, o valor de um 

derivativo de moeda (“currency derivative”) deriva dos valores das moedas por ele 

referenciadas no mercado de câmbio, e o valor de um derivativo de ações (“equity derivative”), 

dos valores das ações subjacentes em mercados de bolsa (HARDING, 2004, 3). 

Apesar de haver inúmeros tipos de derivativos – novamente, aqui, o limite é 

determinado por nossos sempre criativos investment bankers – , todos se originam da mistura 

de quatro espécies básicas, verdadeiros monômeros, blocos constitutivos primordiais dos 

derivativos complexos, a saber: (i) Opções (“options”), que são derivativos que conferem a 

seu detentor o direito de comprar ou vender determinado ativo a certo preço em ou até certa 

data30; (ii) “ forward contracts” (ou simplesmente “forwards”), derivativos que obrigam o 

comprador a comprar, e o vendedor a vender, determinado ativo a certo preço no futuro; (iii) 

futuros (“future contracts” ou  simplesmente “futures”), derivativos que, basicamente, são 

forwards negociados publicamente; e (iv) “swaps”, que são “forwards” que obrigam cada uma 

das partes a satisfazer uma obrigação financeira da outra (HAAS, 2004, 159-196). 

Quando típicos, i.e., pertencentes ao bloco constitutivo básico acima, os derivativos são 

chamados de “plain vanilla derivatives” 31. Quando especialmente ajustados (“customizados” 

ou “tailorizados”, em feios anglicismos) para atender a aspectos e objetivos específicos 

almejados pelas partes, os derivativos são chamados “structured derivatives” ou “derivativos 

estruturados”, ou ainda, “exotic derivatives”, “derivativos exóticos” (HARDING, 2004, 3), ou, 

simplesmente, “exotics” (HULL, 2006, 529). 
                                                 
30 “Call options” conferem a seus detentores o direito de comprar um ativo a determinado preço; “put options”, o 
direito de vender (RINI, 2003, 123). “European-style options” (ou simplesmente “European options”) somente 
podem ser exercidas no vencimento; “American-style options” (ou simplesmente “American options”) podem ser 
exercidas em qualquer dia útil até (e inclusive) no dia vencimento (CHISHOLM, 2004, 69). 
31 O termo “plain vanilla”, comumente usado no mercado financeiro, é uma analogia com o sorvete de baunilha 
simples (i.e., sem cobertura, calda, etc), que seria o mais trivial que há (BOAKES, 2008, 58). 
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Vale ainda notar que alguns derivativos – futuros, conforme mencionamos acima, por 

exemplo – podem ser negociados em mercados regulados, como o London International 

Financial Futures and Options Exchange (“LIFFE”) e, nestes casos, tendem a ser 

padronizados, negociados com valores e períodos previamente determinados e normatizados. 

Derivativos com características específicas negociadas pelas partes interessadas, ao contrário, 

são transacionados over-the-counter, em mercados de balcão (HARDING, 2004, 3). 

Note-se que os derivativos surgiram, originalmente, com o intuito de auxiliar o 

mercado a administrar riscos. Por exemplo, se tenho uma dívida em dólares, mas minhas 

receitas são em reais e receio que o real se desvalorize antes da data de vencimento da dívida, 

para me assegurar de que poderei saldá-la, posso me proteger de uma potencial desvalorização 

cambial do real em relação ao dólar adquirindo um forward que me dê o direito de comprar 

certa quantidade de dólares por certo preço pré-acordado em reais em determinada data no 

futuro, quando minha dívida vencer. Observe-se que tal derivativo me protege de uma possível 

desvalorização do real, funcionando, praticamente, como um seguro. Entretanto, eis que, 

infelizmente, o mesmo instrumento – o forward – tem uma sinistra natureza dual, e pode 

também ser utilizado para fins especulativos: Posso, afinal, ao invés de comprar o mesmo 

forward descrito acima para me proteger (para fins de “hedge”, no jargão), comprá-lo 

simplesmente “apostando” que o real vai se desvalorizar até certa data futura, caso em que, se 

ocorrer, poderei comprar dólares pelo valor já pré-acordado e embolsar a diferença, vendendo-

os pelo valor de mercado do dia do vencimento, sem visar, em qualquer instante, a me 

proteger de qualquer risco, simplesmente, apostando na desvalorização do real. 

Nem é preciso dizer, mas o uso de derivativos com fins especulativos fora muito 

estimulado durante o grande boom econômico que precedeu a Crise de 2008, inter alia, porque 

havia enorme pressão por lucros no mercado em geral, e enorme tolerância a risco em vista do 

longo período de crescimento econômico pelo qual passavam os Estados Unidos (POSNER, 

2009a, 105-107 e 242). 

Os derivativos de crédito (“credit derivatives”) foram particularmente relevantes no 

contexto da crise. Uma distinção inicial importante a se fazer é a de que derivativos de crédito 

podem ser “unfunded” (“financiados”) ou “funded” (“não-financiados”). Nos derivativos 

unfunded, o comprador não precisa fazer qualquer pagamento adiantado para cobrir o 

adimplemento de obrigações futuras. Os credit default swaps, que veremos a seguir, são seu 
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exemplo mais comum; os pagamentos dos compradores de credit default swaps são periódicos, 

como “prêmios” típicos de seguros. Já derivativos funded envolvem um pagamento antecipado 

– um financiamento – por parte dos investidores, que será utilizado pelo emissor do derivativo 

para a aquisição dos ativos subjacentes ao instrumento. O derivativo financiado ou funded, 

assim, caracteriza-se como um valor mobiliário representativo de dívida, normalmente, 

emitido por um special purpose vehicle, sendo que os valores obtidos com a venda do 

derivativo – o principal do investidor – são, por sua vez, colateralizados pelo emissor. 

Synthetic collateralized debt obligations, que também veremos mais à frente, são um exemplo 

de funded derivatives (PARKER, 2007, 27). Apenas para deixar claro, nos chamados 

derivativos funded, o contrato de derivativo é incorporado (“embedded”) em uma obrigação de 

dívida, i.e., na nota ou bond emitido pelo special purpose vehicle emissor, por exemplo, no 

próprio synthetic CDO (PARKER, 2007, 109). 

Um dos tipos de derivativos mais importantes no desenrolar da crise foi o credit default 

swap (“CDS”), que, como acabamos de mencionar, é um derivativo de crédito não-financiado, 

unfunded. Single name CDSs – i.e., CDSs que referenciam um único objeto – são 

particularmente importantes porque compunham 32,9% do mercado total de derivativos de 

crédito em 2006 (PARKER, 2007, 26-27, 371), às vésperas da crise que, rigorosamente, 

começou já em 2007. Através de um CDS, o comprador do derivativo basicamente adquire do 

vendedor uma quantidade pré-definida de proteção contra o risco de crédito das obrigações 

referenciadas no instrumento. Assim, o comprador de um CDS, que não tenha intuito 

especulativo, visa a se proteger de um risco de inadimplência. Por exemplo, se eu sou credor 

de alguém, e temo que meu devedor possa ficar inadimplente, posso comprar um CDS através 

do qual, se meu devedor não pagar sua dívida comigo (i.e., a obrigação referenciada) em certa 

data, o vendedor do tal derivativo me pagará; até lá, eu pago a ele um certo valor pelo CDS, 

um tipo de “prêmio”. Daí, o swap do derivativo, ou seja, a “troca”: Eu pago um valor fixo à 

contraparte, o vendedor do CDS, que, em troca, me pagará o valor que me é devido sob a 

dívida referenciada no caso do eventual inadimplemento de meu devedor efetivamente ocorrer. 

Originalmente, também esta forma de derivativo foi desenvolvida como um tipo de 

seguro (HULL, 2006, 507) contra a insolvência de bonds, e funcionava bem: O interessado 

comprava um CDS, pagava o prêmio, e, se o bond referenciado deixasse de pagar os juros 

devidos, o comprador receberia o valor do vendedor do CDS. Como os bonds em geral são 
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instrumentos antigos, e têm um longo histórico de pagamentos e defaults, os cálculos do risco 

e do prêmio a serem pagos pelos CDSs de bonds, baseados em seus históricos, também são 

relativamente precisos. Entretanto, o uso de CDSs para “segurar” hipotecas securitizadas, 

como ocorreu em relação à Crise de 2008, provou ser muito mais perigoso e imprevisível, 

justamente porque essas securitizações eram novidade, e seu histórico provou ser insuficiente 

para que se calculassem corretamente seus riscos e prêmios. Ademais, cumpre notar que, 

apesar de os CDSs funcionarem de modo muito semelhante a seguros, seus emissores não são 

obrigatoriamente seguradoras – ao contrário, normalmente, são special purpose vehicles e 

outras entidades pouco reguladas do shadow banking system – e, portanto, não estão 

vinculados à regulamentação prudencial e atuarial de seguradoras. E, vale ainda lembrar que, 

em determinado momento, os próprios CDSs passaram a ser eles mesmos também 

securitizados, e, uma vez securitizados, passaram a ser comprados por investidores que não 

estavam interessados em segurar qualquer risco, mas apenas em receber os retornos desses 

novos instrumentos financeiros (POSNER, 2009a, 56-58). 

Um synthetic collateralized debt obligation (“synthetic CDO”), por sua vez, é um 

derivativo de crédito financiado ou funded, emitido via um special purpose vehicle, assim 

como também o é um collateralized debt obligation simples (“CDO”) (PARKER, 2007, 109). 

Enquanto que um CDO simples referencia dívidas – no contexto da crise, normalmente, 

hipotecas – , um synthetic CDO referencia CDSs (HULL, 2006, 516-517). O uso do termo 

“sintético” denota exatamente a transferência de uma exposição a CDSs aos investidores, em 

oposição ao que ocorre com os CDOs simples (i.e., que não são “sintéticos”), que transferem 

uma exposição a dívidas (CHISHOLM, 2004, 196). Como os synthetic CDOs foram 

substancialmente mais relevantes para a Crise de 2008 do que seus irmãos mais velhos, os 

CDOs32, a seguir, vamos detalhar uma emissão de um synthetic CDO; entretanto, a explicação 

que segue é, em termos gerais, válida tanto para CDOs sintéticos quanto para CDOs simples, 

mutatis mutandis, naturalmente. 

O detentor de um synthetic CDO adquire, através deste instrumento, exposição a um 

portfólio de CDSs nele referenciados. A criação de um synthetic CDO típico, referenciando 

                                                 
32 Em 2006, synthetic CDOs representavam 15,3% do mercado de derivativos de crédito, ficando logo abaixo dos 
CDSs (com 32,9% do mercado, como vimos), enquanto que CDOs simples representavam menos de 0,5% 
(PARKER, 2007, 110). 
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CDSs, se inicia quando um special purpose vehicle entra em um CDS simples – ou um 

portfolio credit default swap, que nada mais é do que um CDS que faz referência a todo um 

portfólio, e não apenas a uma única empresa ou obrigação – com uma contraparte, através do 

qual o tal special purpose vehicle vende à contraparte uma proteção creditícia referente às 

empresas ou obrigações referenciadas no instrumento, pelo que recebe uma remuneração fixa 

da contraparte assim “segurada”. Em outras palavras, a fim de criar um synthetic CDO, o 

special purpose vehicle, primeiro, através de CDSs, vende “proteção” contra determinados 

defaults a terceiros, que deverão remunerar o special purpose vehicle periodicamente pelos 

CDSs adquiridos (PARKER, 2007, 110-112). 

Como vimos, o capital social de um special purpose vehicle é normalmente meramente 

nominal e, desse modo, já que não tem recursos próprios, a fim de adquirir fundos para honrar 

seus compromissos sob o CDS ou portfolio credit default swap, se vier a ser necessário, o 

special purpose vehicle precisa emitir os synthetic CDOs, que tipicamente são obrigações de 

dívida em forma de notas, também divididas em tranches, e que serão, por sua vez, adquiridas 

por investidores. Assim, de modo semelhante ao que ocorre na securitização típica que já 

explicamos, neste caso, o special purpose vehicle recebe, de investidores, valores pela venda 

dos synthetic CDOs emitidos, e se compromete, através deles, a lhes pagar remunerações fixas 

– remunerações advindas, neste caso, dos CDSs que já tinham sido vendidos pelo SPV 

(PARKER, 2007, 110-112). Assim, os detentores dos synthetic CDOs deverão receber 

regularmente valores derivados do que o special purpose vehicle receber, por sua vez, dos 

compradores de seus CDSs. O risco de inadimplência dos compradores dos CDSs, dessa 

maneira, também é repassado pelo SPV aos detentores de seus synthetic CDOs – mas não 

apenas isso. 

Dessa maneira, por um lado, os detentores dos synthetic CDOs receberão do SPV 

valores derivados dos “prêmios” pagos pelos compradores dos CDSs por ele emitidos; por 

outro lado, os valores pagos pelos detentores dos synthetic CDOs ao SPV para comprar os 

CDOs (que são instrumentos financiados – funded – pelos investidores, apenas para lembrar) 

poderão ser usados para honrar os compromissos do special purpose vehicle perante os 

detentores dos CDSs se o risco coberto por eles vier a se materializar – caso em que os 

investidores dos synthetic CDOs, obviamente, perdem o principal investido e deixam de 

receber os “prêmios” oriundos das vendas dos CDSs. Se o risco, entretanto, não se 
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materializar, ao final da operação, os detentores dos synthetic CDOs recebem o principal 

investido de volta do SPV. É, pois, assim que ocorre a transferência da exposição de risco 

originado pelos CDSs do SPV aos detentores dos synthetic CDOs. 

Vale ainda mencionar que, na sequência da emissão dos synthetic CDOs, o special 

purpose vehicle ainda entra em um super senior credit default swap, normalmente, com um 

banco de primeira linha ou seguradora regulada (mas também pode até ser um investidor), a 

fim de cobrir o risco da possibilidade de materializar-se um evento de crédito que exija o 

pagamento dos valores referenciados pelos CDSs que emitiu além do nível coberto pelo que 

financiaram antecipada e originalmente os compradores dos synthetic CDOs. Ou seja, o super 

senior credit default swap somente será usado pelo SPV se todos valores arrecadados sob os 

CDOs já tiverem sido exauridos. Por sua baixa chance de ser efetivamente utilizados, super 

senior credit default swaps são considerados mais seguros até do que ativos classificados 

como “AAA” pelas agências de rating. Desse modo, o special purpose vehicle compra ainda 

um tipo de “superseguro” contra o risco de ter que honrar seu próprio “seguro” sob os CDSs 

emitidos além do que já recebeu pela venda dos synthetic CDOs. Assim, o banco, seguradora 

ou investidor que vendeu o super senior credit default swap ao special purpose vehicle 

também adquire alguma exposição aos CDSs vendidos pelo SPV (PARKER, 2007, 110-112). 

E, finalmente, recursos do special purpose vehicle adquiridos através da venda dos 

synthetic CDOs ainda são investidos pelo SPV em ativos seguros, que serão o colateral (i.e., a 

garantia) a ser usado para eventualmente pagar a “proteção” vendida através da emissão dos 

CDSs – no contexto da crise, frequentemente, ativos financeiros (inclusive derivativos e 

securitizações) supostamente seguros de algum modo lastreados a imóveis e hipotecas 

imobiliárias. Ao final, são esses colaterais, juntamente com os super senior credit default 

swaps, que garantem os eventuais pagamentos do SPV aos detentores dos CDSs. Neste 

contexto, naturalmente, as tranches superiores dos synthetic CDOs, que conseguem boas notas 

das agências de rating, “AAA”, serão, fora os super senior credit default swap, as últimas a 

serem “consumidas” com pagamentos decorrentes dos CDSs, e as tranches inferiores, as 

primeiras. Mas, se tudo correr bem, e não se materializar nenhum risco referenciado pelos 

CDSs, ao final, quando o prazo dos synthetic CDOs vencer, idealmente, seus detentores 

receberão o principal investido de volta, com a venda do colateral pelo special purpose vehicle 

(PARKER, 2007, 110-112). 
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Convém notar que a ressecuritização de ativos foi mais relevante para a crise do que o 

particionamento de instrumentos financeiros em tranches. A divisão em tranches tem a 

virtude de possibilitar o escalonamento de risco e retorno do instrumento financeiro, 

ampliando seu apelo a investidores com diferentes apetites de risco (TECHNICAL 

COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES 

COMMISSIONS, 2008, 3). A utilidade social da ressecuritização é mais controversa, e pode 

gerar um “efeito dominó” quando há inadimplemento dos créditos subjacentes às primeiras 

securities da cadeia, então securitizados e ressecuritizados, muitas vezes, ad nauseam, com 

novas securitizações de antigas securitizações, umas sobre as outras, e acompanhadas também 

de tranches e retranches, a ponto de os investidores, e até mesmo os próprios criadores desses 

instrumentos, perderem de vista totalmente quais créditos teriam originado as primeiras 

securitizações. Obviamente, neste contexto de securitizações, ressecuritizações, traches e 

retranches, acaba se tornando virtualmente impossível fazer um verdadeiro due diligence (i.e., 

uma investigação dos riscos) completo de toda a cadeia de ativos, e os investidores passam a 

ter que confiar quase que exclusivamente nas análises das agências de rating para avaliar a 

qualidade dos valores mobiliários adquiridos – agências de rating estas que, por sua vez, 

também acabam sem maiores alternativas que não sejam basear-se, elas mesmas, nas notas de 

crédito atribuídas anteriormente aos ativos subjacentes, a que podem razoavelmente se remeter, 

tornando a ameaça da replicação de um eventual erro nos cálculos de risco potencialmente 

imponderável33. 

Mas os instrumentos financeiros per se, como objetos inanimados, obviamente, não 

causaram a crise. E uma regulamentação inadequadamente permissiva pode até permitir sua 

criação em larga escala e utilização irresponsável – mas, a verdade é que, sem um motivo 

econômico capaz de motivas as pessoas, mesmo que os produtos financeiros mais sofisticados 

existam e possam ser utilizados livremente, isso não ocorrerá. Passamos, pois, a verificar qual 

a motivação econômica jacente por trás do florescimento dos instrumentos financeiros que 

alimentaram o que viria a se tornar a Crise de 2008. 

                                                 
33 Neste sentido, vale notar que o Bank for International Settlements (BIS), no arcabouço dos Acordos de Basileia 
III, tem sugerido que, em due diligence de ressecuritizações, os bancos não se restrinjam à analisar apenas a 
securitização imediatamente subjacente aos novos instrumentos, mas devam chegar até os ativos que jazem 
abaixo de todas securitizações (BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION, 2014, 15). 
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E eis que foram a grande liquidez e os baixos juros dos países desenvolvidos, em vigor 

desde o início dos anos 2000, que nutriram o ambiente econômico propício à expansão do 

crédito e ao uso dos instrumentos financeiros sofisticados que engendraram a Crise de 2008, 

ao promover o excessivo crescimento econômico dos Estados Unidos dos anos pré-crise (para 

se ter uma ideia, entre 1991 e 2005, a economia dos Estados Unidos cresceu mais rápido do 

que toda economia do resto do planeta junta, e, em média, 3 vezes mais por ano do que a 

economia de todos 15 estados da União Europeia juntos) (SZYSZKA, 2011, 121-122), 

crescimento este fortemente baseado em dívidas, tanto de pessoas físicas, quanto de empresas 

e do governo, todos financiando investimentos e gastos através de crédito a juros baixos, 

inflando o que viria a se tornar a “bolha econômica” 34 cujo estouro inauguraria a crise (FARIA, 

2011, 23)35.  

Ora passamos a comentar como o crédito pôde ter se mantido barato por tantos anos 

nos Estados Unidos, e como levou bancos e investidores aos derivativos e securitizações 

instrumentais à epopeica tragédia econômica de nosso breve milênio. 

Desde o início dos anos 2000, os Estados Unidos optaram por uma política monetária 

agressivamente expansionista (CARMASSI; GROS; MICOSSI, 2009), reduzindo os juros 

básicos americanos de 6,5% ao ano (“a.a.”) em maio de 2000 para apenas 1,75% a.a. em 

dezembro de 2001, mantendo inclusive a tendência de queda até chegar a 1% a.a. em junho de 

2003 (BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM, 2017c) – então, 

a menor taxa de juros americana dos últimos 45 anos (SINGH, 2017). Graças aos produtos 

baratos, sobretudo, importados da China, que sistematicamente desvaloriza sua moeda a fim 

de se manter competitiva nos mercados internacionais (POSNER, 2011, 17), os baixos juros 

norte-americanos não geraram inflação, e puderam, assim, permanecer estabilizados em um 

patamar muito baixo – i.e., abaixo de 5% a.a. – por um tempo excessivamente longo 

(aproximadamente, 5 anos), compreendendo um período que vai desde a desaceleração 

                                                 
34 Uma “bolha econômica” fundamentalmente se evidencia em um grande aumento no preço de determinada 
classe de ativos, que não pode ser explicado por uma mudança nos fundamentos econômicos que lhes 
determinam o valor (POSNER, 2009a, 10). 
35 Juros excessivamente baixos no longo prazo também têm importantes consequências na tributação. Por 
exemplo, a vantagem de se diferir impostos incidentes sobre juros diminui. A principal vantagem advogada por 
defensores de impostos sobre consumo em relação a impostos sobre a renda, i.e., a de que impostos sobre a renda 
desencorajam a poupança, enquanto que impostos sobre o consumo a encorajam, se enfraquece em um contexto 
de juros baixos, na medida em que a poupança passa a render pouco (LISTOKIN, 2016). 
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econômica causada pelo estouro de outra bolha (a bolha “ponto-com”, originada a partir do 

excessivo investimento em empresas de internet) (SHILLER, 2015, 39-69), em março de 2000, 

até maio de 2006, quando o Federal Reserve finalmente alçou os juros básicos de volta à taxa 

de 5% a.a. (e chegaria a elevá-los ainda mais, a 5,25% a.a., em junho do mesmo ano), 

momento em que, pela subida dos juros, teria inclusive ocasionado o que muitos entendem 

como o início do estouro da bolha que desembocaria na Crise de 2008 (POSNER, 2009a, 38-

39 e 120). 

Os baixos juros americanos, por um lado, eram necessários porque o governo norte-

americano precisava financiar seus grandes gastos (déficit fiscal) e os Estados Unidos vinham 

mantendo uma balança comercial bastante negativa (especialmente com países asiáticos e, 

notadamente, a China); e, por outro lado, tais baixos juros eram possíveis porque o 

Departamento do Tesouro dos Estados Unidos gozava – e ainda goza – de enorme 

credibilidade junto aos investidores, que mantêm a percepção de que o risco de 

inadimplemento dos títulos da dívida americana é extremamente baixo e seguem, portanto, 

dispostos a adquiri-los, mesmo mediante reduzidíssima remuneração, assim, efetivamente, 

emprestando recursos ao governo norte-americano, a juros muito baixos (SZYSZKA, 2011, 

121-122). 

Com os juros baixos do Fed durante o primeiro lustro do novo milênio, expandiu-se 

também o crédito imobiliário, constituído, em sua maior parte, por hipotecas de pessoas físicas 

financiando a compra de seus imóveis familiares. Com a expansão do crédito hipotecário, a 

demanda por imóveis nos Estados Unidos cresceu muito, e esse aumento da demanda 

pressionou, por sua vez, os preços desses mesmo bens (i.e., imóveis), inflando-os 

significativamente – o que fomentou ainda mais disponibilidade e demanda por crédito. A 

maior disponibilidade de crédito se dava na medida em que, quanto maior o valor dos imóveis 

(que, ao ser financiados, eram dados em garantia pelos empréstimos), tanto maior a linha de 

crédito que as instituições financeiras estavam dispostas a conferir com lastro neles; o que, por 

seu turno, acarretou também uma maior demanda por crédito, na medida em que, para 

financiar imóveis cada vez mais caros, as famílias precisavam também de maiores 

empréstimos. Em outras palavras, como os empréstimos hipotecários eram garantidos pelos 

imóveis financiados, e estes tinham seus preços cada vez mais inflados, tornava-se possível 

garantir empréstimos cada vez mais vultosos com base nesses mesmos imóveis, que pareciam 
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capazes de assegurar o pagamento de sempre mais e mais crédito devido a sua constante 

valorização. Com o aumento do crédito, aumentava-se também, novamente, a demanda por 

imóveis (afinal, quem não quer investir em ativos que sempre estão se valorizando?), em uma 

espiral ascendente típica de bolhas financeiras (FARIA, 2011, 23). 

Enquanto houve valorização imobiliária, esse círculo vicioso ampliou-se e o crédito 

barato, desse modo, encorajou o consumo, o investimento, e um vultoso crescimento 

econômico nos Estados Unidos, mas ao custo de enorme e crescente endividamento de boa 

parte da população, que passou a viver do crédito – ainda neste sentido, importante aqui 

observar que, frequentemente, as pessoas hipotecavam seus imóveis e usavam boa parte do 

valor levantado com a hipoteca para gastar em consumo, ampliando, assim, o aquecimento 

econômico e extrapolando-o para além do setor imobiliário, de modo que, dessa maneira, o 

crédito imobiliário rompeu suas fronteiras originais, e passou a inundar toda a economia 

(SZYSZKA, 2011, 122).  

Piora ainda mais o cenário o fato de que, tipicamente, um empréstimo para compra de 

imóveis normalmente demora muitos anos para ser pago e, além disso, o principal da dívida se 

mantém alto por muito tempo, na medida em que as primeiras parcelas de pagamento, 

invariavelmente, saldam fundamentalmente os juros, amortizando muito pouco do principal. 

Desse modo, o financiamento de um imóvel tende a ser de longo prazo, comprometendo a 

vida financeira da família por muito tempo – o que é bastante arriscado, tanto para o tomador, 

quanto para quem estende o empréstimo (POSNER, 2009a, 24). 

Concomitantemente, o baixo retorno pago por instrumentos financeiros seguros, que 

tendem a acompanhar os juros básicos estabelecidos pelo Fed (nos Estados Unidos), por sua 

vez, acabaram também impactando os resultados das instituições financeiras e de outros 

investidores (fundos de investimento, fundos de pensão, e até pessoas físicas, entre outros), 

impelindo-os a também tomar empréstimos – i.e., a alavancarem-se – e investir seus recursos 

em ativos com melhor retorno – e maior risco – , por exemplo, os instrumentos sofisticados 

que vimos anteriormente, derivativos e créditos estruturados, já que títulos seguros rendiam 

muito pouco, e tomar empréstimos estava barato (POSNER, 2009a, 105-107 e 242). 

Ao passo que o mercado de bons títulos de crédito hipotecário foi se saturando (isto é, 

na medida em que os bons pagadores já haviam trocado de imóveis – frequentemente, mais de 

uma vez – e já não mais estavam inclinados a adquirir novas propriedades tais), passou-se a 
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financiar também, crescentemente, hipotecas de baixa qualidade (LASTRA, 2010), as 

chamadas eufemisticamente de “subprime” (“sub-ótimas”), cujos riscos os novos derivativos e 

operações de securitização e ressecuritização permitiam empacotar em títulos cada vez mais 

sofisticados, complexos, opacos, e, em última análise, de alto risco – ainda que frequente e 

absurdamente classificados como muito seguros, “AAA” – , e que nem mesmo as agências de 

classificação de risco e seus modelos estatísticos estavam aptos a medir adequadamente, como 

se verificou posteriormente (FARIA, 2011, 23-24). Note-se aqui que a extensão de crédito 

subprime gozou de amplo apoio do governo norte-americano, que, demagogicamente, 

estimulara por longos anos as instituições financeiras a emprestar às classes menos favorecidas 

da sociedade para que realizassem o “sonho da casa própria”, através, principalmente, do 

Federal National Mortgage Association e do Federal Home Loan Mortgage Corporation, 

empresas privadas garantidas pelo governo federal dos Estados Unidos, comumente chamados, 

respectivamente, de Fannie Mae e Freddie Mac, dois Behemoths financeiros cujos portfólios 

somados, no final de 2007, totalizavam US$ 4,9 trilhões (SHILLER; AKERLOF, 2010, 93; 

ZINGALES, 2012, 45 e 81). 

Assim, estimulados pela abundância de títulos de crédito no mercado e pela crescente 

sofisticação das operações financeiras securitizadas e ressecuritizadas, além das tranches e 

retranches comumente usadas a fim de recauchutar as notas de crédito desses valores 

mobiliários, os derivativos e títulos estruturados com base em crédito floresceram, exuberante 

e luxuriosamente. E as instituições capazes de empacotar, securitizar e vender seus 

empréstimos, justamente por poder transferir seu risco a terceiros, passaram a cada vez se 

importar menos com a qualidade dos empréstimos que faziam – assim como também o fez 

toda a cadeia econômica de agentes que se beneficiavam da situação e dos instrumentos 

financeiros dessa maneira desovados no mercado, desde os corretores de imóveis até os 

bancos comerciais, bancos de investimento, corretoras de valores mobiliários, fundos de 

investimento e investidores (POSNER, 2009a, 59). 

Neste cenário, tornaram-se tristemente famosos – infames (“infamous”), na verdade – 

os créditos concedidos a pessoas que, para um observador minimamente razoável, não tinham 

qualquer condição de pagar suas dívidas (TECHNICAL COMMITTEE OF THE 

INTERNATIONAL ORGANIZATION OF SECURITIES COMMISSIONS, 2008, 6-7), as 

chamadas ironicamente de “NINJA”, acrônimo de “No Income No Job or Assets” (SZYSZKA, 
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2011, 122). Ainda neste sentido, significativamente, como já brevemente mencionamos, foi 

comprovado, posteriormente à eclosão da crise, que funcionários do mercado financeiro 

haviam sugerido batizar certos derivativos lastreados em créditos particularmente ruins com 

nomes bastante reveladores, tais como “Subprime Meltdown”, “ Hitman”, “ Nuclear Holocaust”, 

ou “Mike Tyson’s Punch” (EISINGER, 2013a), e trocas de e-mails irônicos sobre os valores 

desse tipo de curiosíssimos (des)valores mobiliários também foram encontrados entre 

funcionários de agências de classificação de risco – que, estranhamente, atribuíam-lhes boas 

notas de crédito (WILLIAMS; NIXON, 2013). 

A atitude reprovável de alguns executivos do mercado financeiro, a propósito, também 

tem sido apontada como uma das causas da crise, especialmente, em vista do pensamento de 

curtíssimo prazo, muitas vezes voltado exclusivamente ao recebimento dos próximos bônus, 

sem considerar os riscos de médio-longo prazo de seus investimentos e aventuras financeiras, 

nem os interesses de seus clientes, conforme caricaturalmente refletido na carta aberta que 

Greg Smith, ex-diretor executivo da Goldman Sachs, publicou com grande fanfarra no New 

York Times em 14 de março de 2012, acusando o banco de colocar seus próprios interesses à 

frente dos interesses de seus clientes de modo extremamente antiético, inclusive, tratando-os 

por nomes pejorativos em sua ausência (como, por exemplo, “muppets”), e falando 

abertamente em “arrancar-lhes os olhos da cara” (“ripping eyeballs out”), no sentido de 

rapinar-lhes os recursos vorazmente, em reuniões internas (SMITH, 2012). A carta foi 

posteriormente bastante criticada pelo aparente cinismo de Smith, que trabalhara (e 

enriquecera) por 12 anos na própria Goldman Sachs, antes de supostamente se revoltar com o 

que estaria vivenciando (ROOSE, 2012; YES..., 2012). De qualquer modo, suas acusações e 

descrições são contundentes e ecoam outras denúncias semelhantes que têm vazado para a 

grande imprensa (TEATHER, 2008). Ao final das contas, impossível deixar de reconhecer que 

a crise econômica decorreu também, em alguma medida, de uma crise ética, conforme 

exploraremos em maiores detalhes ao longo deste trabalho. 

Mas como uma crise financeira originada a partir de hipotecas conferidas 

exclusivamente em solo americano puderam se espalhar por todo o mundo, a ponto de 

ameaçar gravemente os mercados financeiros de todo o planeta? 

Warren Buffet, um dos mais bem sucedidos investidores de nosso tempo, em 2002, 

premonitória e famosamente disse que derivativos seriam “armas financeiras de destruição em 
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massa” (BUFFETT, 2003, 15). Tal analogia nos parece injusta, já que os derivativos, se bem 

utilizados, muito contribuem para a eficiência do mercado (TEATHER, 2008). A despeito de 

nossa opinião pessoal, os derivativos, da maneira como vinham sendo usados em muitos casos, 

no mínimo ampliaram a escala da crise (SZYSZKA, 2011, 123) e foram justamente eles que, 

juntamente com as securitizações, globalizaram o risco que, em um primeiro momento, 

poderia estar circunscrito aos Estados Unidos, na medida em que, refletidas em derivativos ou 

securitizadas em valores mobiliários internacionais, as hipotecas americanas (e seus riscos) 

extrapolaram as fronteiras locais e passaram a ser ofertadas em todo o mundo, mesmo a 

investidores estrangeiros que não fariam empréstimos hipotecários (nem garantiriam seus 

riscos) nos Estados Unidos em vista das complexidades legais e administrativas envolvidas em 

uma hipoteca direta (POSNER, 2009a, 55). 

Desse modo, os instrumentos financeiros negociados internacionalmente e a própria 

globalização, que restringiu a capacidade de controle, regulamentação e atuação dos governos 

locais e suas agências controladoras sobre o complexo e interconectado mercado financeiro 

mundial (GOODHART, 2008; FARIA, 2011, 43), também colaboraram para o agravamento e 

propagação da Crise de 2008, permitindo seu alastramento e veloz disseminação em escala 

planetária ao propiciarem a rápida transferência de produtos financeiros e de capitais entre os 

vários agentes econômicos das mais diversas localidades de toda a extensão da Projeção de 

Mercator. Em última análise, foi o alcance global do tremendamente interconectado mercado 

financeiro internacional que ameaçou a estabilidade das moedas nacionais e a liquidez de 

países e mercados financeiros locais espalhados por todo o orbe terrestre, espalhando os riscos 

do sistema americano ao redor de todo o mundo indistintamente, e, assim, ampliando-os para 

muito além das fronteiras dos Estados Unidos e dos agentes econômicos que originalmente 

haviam optado por sua assunção (YAZBEK, 2008, 176). 

 

* * * 

 

Neste primeiro subcapítulo, procuramos circunstanciar o ambiente econômico-

financeiro que antecedeu à crise e preparar o cenário para representar o drama que se seguiria. 

Assim, tendo discorrido sobre o mercado financeiro, com especial atenção aos derivativos, 

securitizações e às causas econômicas mais gerais que fomentaram a bolha econômica que nos 
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levariam à Crise de 2008, ora passamos a discorrer sobre a crise propriamente dita. Como 

pudemos, mais uma vez, perder o paraíso? 

 

1.2. A ECLOSÃO DA CRISE 

 
After all, you only find out who is swimming 
naked when the tide goes out. 
Warren Buffett,  
Berkshire Hathaway Chaiman’s Letter (2001). 

 

O estopim da Crise de 2008 e sua causa imediata foi o colapso do mercado hipotecário 

americano. Como vimos, em um contexto de baixos juros, grande liquidez, e surpreendente 

crescimento econômico nos Estados Unidos, a expansão do crédito em geral, e do crédito 

hipotecário em particular, alimentados pelo uso generalizado de derivativos e securitizações 

opacas que ampliaram a especulação financeira e espalharam os riscos do sistema em escala 

global, geraram um círculo vicioso na economia e o crescimento de uma bolha imobiliária, 

caracterizada, basicamente, por imóveis com preços muito inflados, sem sustentação real que, 

em 2008, finalmente, estourou (SZYSZKA, 2011, 122). Mas como isso ocorreu? 

Como vimos, em resposta à crise “ponto-com” das empresas de internet, que estourou 

em março de 2000, o Fed passou a reduzir os juros básicos americanos, partindo 

arrojadamente de 6,5% a.a. em maio de 2000, para 1,75% a.a. em dezembro de 2001, 

passando a 1,25% a.a. em novembro de 2002, até atingir o patamar mínimo de 1% a.a. em 

junho de 2003, onde os juros por fim se estabilizaram por mais de um ano. Somente a partir de 

30 de junho de 2004, o Fed, preocupado com uma incipiente inflação, reverteu a tendência, e 

começou a subir os juros também rapidamente, partindo de 1% a.a. até chegar a 5,25% em 29 

de junho de 2006 (BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM, 

2017c). Quando a economia real americana fraquejou, ainda em 2006, em decorrência desse 

aumento dos juros do Federal Reserve, e as famílias endividadas do setor subprime 

começaram a perder seus empregos e se tornar inadimplentes (SHILLER; AKERLOF, 2010, 

155), a demanda por imóveis nos Estados Unidos velozmente arrefeceu, e o preço desses 

ativos despencou, bem como, a seguir, o preço dos derivativos e outros instrumentos 

financeiros emitidos com lastro direto ou indireto nas dívidas hipotecárias e imóveis 

financiados nos EEUU, de modo que bancos, fundos de investimento, corretores de valores 
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mobiliários e todo tipo de investidores subitamente se descobriram possuidores de ativos 

financeiros inadimplidos ou com grave risco de inadimplemento, sem valor real e sem liquidez 

(POSNER, 2009a, 49), gerando um pânico que se alastrou rapidamente para todas áreas da 

economia: A maior bolha financeira dos últimos 80 anos havia estourado36.  

Para se ter uma ideia de como o inadimplemento nos pagamentos de imóveis se 

exponenciou nos valores mobiliários a que estavam lastreados, quando a insolvência 

hipotecária nos Estados Unidos atingiu a marca de 15%, as traches “AAA” dos derivativos e 

securitizações correlatos já haviam perdido 40% de seu valor inicial (POSNER, 2009a, 66-67). 

E, para se ter uma noção da gravidade do que estava por vir, cerca de 40% das hipotecas nos 

Estados Unidos eram subprime ou de alto risco (POSNER, 2009a, 25). Assim, os valores dos 

títulos ligados ao mercado imobiliário despencaram, e, como esses ativos estavam amplamente 

espalhados por todo o mercado financeiro, em praticamente todo o mundo, afetaram toda a 

economia do planeta – mesmo a economia real. E, dessa maneira, a perda de valor passou a 

contaminar também outros ativos37, extrapolando o nicho de origem da crise. 

Em vista da incerteza gerada pela queda do valor dos ativos em geral, os bancos, sem 

certeza sobre a própria solvência e sobre a possibilidade de insolvência de terceiros, 

suspenderam totalmente a concessão de crédito, que é, por sua vez, essencial para o 

funcionamento diário da economia (POSNER, 2009a, 62), gerando assim o chamado “credit 

crunch” da crise (SHILLER; AKERLOF, 2010, 86)38. O pânico se alastrou, ainda mais 

quando o governo americano recusou-se a resgatar o conglomerado financeiro Lehman 

Brothers (SLOAN, 2012), que efetivamente quebrou em 15 de setembro de 2008, sinalizando 

ao mercado que não haveria socorro para instituições financeiras sistemicamente importantes 

em caso de falência (ALLEN; MOESSNER, 2012, 124).  

Em vista do rápido aprofundamento da crise em nível mundial que se seguiu ao colapso 

do Lehman Brothers, governos e bancos centrais, notadamente, o Fed, o Banco Central 

Europeu, e o Bank of England, temendo um cenário de verdadeira hecatombe financeira e 

deflação, em virtude da crescente escassez de liquidez no mercado, finalmente, correram ao 

                                                 
36 Impossível não lembrar do famoso adágio de Keynes: “The old saying holds. Owe your banker £1000 and you 
are at his mercy; owe him £1 million and the position is reversed” (KEYNES, 2012, 258). 
37 O ouro, no entanto, tipicamente visto como um investimento muito seguro, valorizou-se fortemente com a 
eclosão da crise (ALLEN; MOESSNER, 2012).  
38 Também na sequência da Crise de 1929 houve um tipo de credit crunch (ALLEN; MOESSNER, 2012, 123). 
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resgate do sistema financeiro, e, a partir do último trimestre de 2008 até junho de 2009, 

calcula-se que, aproximadamente, € 5 trilhões foram investidos pelos governos de 11 países 

em bancos em apuros, no que constituiu a maior injeção de liquidez no mercado em toda 

história da humanidade (LANGLEY, 2015, 82). Desse modo, no final das contas, a Crise de 

2008 exigiu a intervenção de numerosos governos e bancos centrais “de modos e em uma 

extensão nunca vistos” (BLACK, 2010, 124) para se evitar o completo colapso do sistema 

financeiro mundial39. Estima-se que a crise destruiu aproximadamente 25% da riqueza global, 

e, apenas a título de exemplo de seu impacto na economia real, provocou uma queda da ordem 

de 40% no preço das commodities somente entre 2007 e 2008 (FARIA, 2011, 25). 

Assim, a insuficiência do arcabouço regulatório do sistema financeiro, decorrente das 

mudanças econômicas, jurídicas, financeiras e até tecnológicas dos últimos anos, que 

impulsionaram a globalização, amalgamaram os mercados mundiais, e libertaram do claustro 

da imaginação humana a luxuriante ninhada de valores mobiliários que têm colorido nossos 

mercados de balcão, tornou-se evidente com a Crise de 2008, que erodiu os paradigmas 

financeiros tradicionais, e, até hoje, quase 10 anos depois, ainda encerra um verdadeiro desafio 

teórico em termos de regulamentação financeira, que não foi satisfatoriamente respondido 

(FARIA, 2011, 18). Nas palavras de Posner, as “profundas consequências econômicas, 

políticas, institucionais e intelectuais da crise ainda se farão sentir por muitos anos” (POSNER, 

2011, 1)40. 

Relatada assim a eclosão da Crise de 2008, ora passamos a ver como a economia 

neoclássica explica as causas de um desastre que, segundo a ortodoxia econômica, quase se 

poderia chamar de cataclisma natural. 

 

  

                                                 
39 Como a própria proteção ao sistema financeiro pode acabar por encorajar um comportamento arriscado por 
parte dos agentes econômicos, que se sentem protegidos pelo estado contra sua quebra, ao resgatar os bancos e 
outros agentes do mercado financeiro (inclusive seguradoras), os governos e bancos centrais aumentaram também 
o risco moral (“moral hazard”) do sistema, i.e., a inclinação de os agentes financeiros tanto mais se arriscarem, 
quanto mais protegidos se sentirem pela expectativa de socorro (ROCHA, 2004, 46). Sobre a tensão entre 
regulamentação prudencial, sistêmica, e risco moral, ver o excelente trabalho: PINTO, 2011. 
40 A Grande Recessão pode até ter mudado o comportamento dos adolescentes nos Estados Unidos, deixando-os 
menos materialistas (medido por uma redução no desejo de adquirir itens caros) e mais inclinados a desejar uma 
ocupação “que seja valiosa (‘worthwhile’) à sociedade”, conforme sugerido em pesquisa realizada em 2014 
(PARK; TWENGE; GREENFIELD, 2014). 
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1.3. A RACIONALIDADE DA CRISE 

 

I am skeptical that readily avoidable mistakes, 
failure of rationality, or the intellectual 
deficiencies of financial managers whose IQs 
exceed my own were major factors in the 
economic collapse. 
Richard A. Posner, A Failure of Capitalism. 

 

Conforme exposto na introdução deste trabalho, doravante, baseados 

fundamentalmente em Richard A. Posner, um dos principais expoentes da análise econômica 

do direito (KORNHAUSER, 2011), o jurista mais citado do século XX (SHAPIRO, 2000), “o 

mais citado juiz de segunda instância de sua geração” (DOMNARSKI, 2016, 1), “o mais 

influente juiz federal abaixo dos ministros da Suprema Corte, e, possivelmente, o mais 

renomado jurista vivo [dos Estados Unidos]” (SOMIN, 2015)41, teceremos neste capítulo uma 

narrativa econômica neoclássica da Crise de 2008. 

O pensamento de Posner será exposto e tratado por nós como paradigmático da visão 

econômica neoclássica a respeito da crise. A fim de conferir maior rigor ao trabalho, sempre 

que a argumentação de Posner desviar-se da economia neoclássica, procuraremos indicá-lo e 

retomar o foco narrativo almejado. Ao final do capítulo, faremos um apanhado geral da 

argumentação efetivamente neoclássica da crise, a fim de indicar e delimitar mais claramente 

qual a linha mestra argumentativa que debateremos na terceira parte do trabalho. 

Procuraremos reconstruir os argumentos de Posner conforme a melhor interpretação 

que lhes pudermos dar. Isso não só decorre de honestidade intelectual e respeito pelo autor 

interpretado, mas também, pelo fato de que outras formas inferiores de interpretação são 

desleais (quando dolosas), injustas (quando simplesmente erradas) e, no limite, até mesmo 

inócuas (quando não são expostas de modo a explicitar a força dos argumentos que queremos 

                                                 
41 Posner ainda tem graduação em inglês na Universidade de Yale, em direito na Universidade de Harvard, 
estagiou na Suprema Corte (o que é extremamente prestigioso nos Estados Unidos – Posner estagiou em 1962-
1963 para o Justice William Brennan), foi orientado em economia por Aaron Director na Universidade de 
Stanford, e se tornou professor na Universidade de Chicago, juntamente com, entre outros, Ronald Coase e 
George Stigler, pais da análise econômica do direito. Com apenas 33 anos de idade, em 1973, publicou sua 
clássica obra “Economic Analysis of Law” (DOMNARSKI, 2016, 1-2). Posner aposentou-se de supetão do 
tribunal em 2 de setembro de 2017, em meio a críticas a colegas e alguma controvérsia (MANSON, 2017). 
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testar): Afinal, uma crítica só é convincente se fazemos a melhor interpretação possível do 

argumento a ser criticado (MARMOR, 2005, 29). 

Baseados fundamentalmente nas duas mais importantes obras de Posner sobre a Crise 

de 2008, “A Failure of Capitalism” (2009a) e “The Crisis of Capitalist Democracy” (2011), 

mostraremos como a economia convencional a explica – a saber, como o resultado de ações 

racionais de todos os agentes econômicos envolvidos, inclusive, bancos, corretores, fundos de 

investimentos e, até mesmo, consumidores e investidores do varejo; ações estas que, apesar de 

ser individualmente racionais para cada um dos agentes econômicos, eram excessivamente 

arriscadas quando tomadas pelo mercado com um todo. 

Uma observação importante se faz necessária neste momento, a fim de que possamos 

acompanhar melhor a argumentação de Posner a respeito da crise: Uma decisão racional, 

conforme entendida por Posner e pela economia neoclássica de um modo geral, implica, 

basicamente, que, dentre várias opções, o agente econômico escolherá aquela que lhe trará 

maiores benefícios, ou seja, aquela que lhe “maximizará a utilidade”, conforme o jargão 

econômico (SIMONSEN, 1994, 373-374). Discorreremos sobre os conceitos neoclássicos de 

racionalidade, maximização e utilidade em maiores detalhes quando formos discutir a 

economia neoclássica, no segundo grande capítulo deste trabalho. Por ora, esta formulação 

assumidamente simplificada da concepção deverá servir para que se acompanhe 

adequadamente o desenvolvimento do argumento de Posner e dos neoclássicos. 

Nossa tese é a de que a análise econômico-comportamental do direito deve ser usada 

como instrumento para prescrever políticas públicas capazes de aprimorar a regulamentação 

do mercado financeiro. A visão de Posner sobre o assunto nos será agonisticamente útil 

justamente por lhe ser frontal e expressamente contrária: Posner rejeita e critica 

especificamente a abordagem econômico-comportamental da crise em seus escritos, e com 

bons argumentos, sendo, assim, um excelente contraponto para nossa argumentação a respeito 

do tema. Em prol do rigor, procuraremos revisar os argumentos de Posner com vistas a 

distinguir aqueles que são efetivamente neoclássicos de outros que ele possa ter usado. Para os 

fins a que nos propusemos, somente os argumentos econômicos neoclássicos são relevantes, e 

queremos discriminá-los claramente, para, posteriormente, poder rebatê-los. 

Finalmente, vale mencionar ainda que, conquanto Posner seja o principal lastro em 

nossa narrativa ortodoxa da crise e suas causas, sempre que preciso ou conveniente, também 
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recorreremos a outros autores para melhor explicá-las, conforme indicado nas notas de rodapé 

ao longo do texto. 

 

* * * 

 

De pronto, segundo Posner, “não há necessidade de se procurar explicações 

psicológicas” para a crise (2009a, xiv), não faz sentido algum atribuir-se a crise a “erros a que 

as pessoas estariam predispostas por falhas da psicologia cognitiva humana”, inclusive, “à 

ganância, seja lá o que isso significa” (2009a, 76). A propósito, defende Posner que as 

denúncias de “insanidade” (2009a, 117), “ganância e extravagância” contra Wall Street são 

frutos de “ignorância” (2009a, xiii) e demagogia (2011, 111); que banqueiros não são mais 

gananciosos do que a população em geral (2011, 111), e que – literalmente – teriam tanta 

culpa moral pela crise quanto “um leão por devorar uma zebra”, uma vez que apenas teriam 

respondido ao ambiente econômico do mercado, e precisavam sobreviver gerando lucros sob 

pena de sucumbir ao “capitalismo darwiniano” (2009a, 284). Neste contexto, a única 

consequência de um banqueiro evitar os ativos arriscados que levaram à crise nos anos que a 

antecederam, para Posner, seria perder competitividade para os rivais, em vista dos ganhos que 

fazer tais investimentos proporcionaram aos investidores por longos anos (2009a, 323). Neste 

sentido, lembra-nos Posner de que o gestor de investimentos que, antes do estouro da bolha, 

tivesse se recusado a fazer os investimentos arriscados que vinham conferindo tantos lucros 

aos concorrentes, teria sido – compreensível e racionalmente – demitido (2009a, 90-91): A 

competição, afinal, nos força a todos, no mercado, a ser maximizadores de lucros (2009a, 107). 

Ademais, também é perfeitamente racional, dadas as enormes recompensas que advêm de 

lucros no curto prazo, bem como a virtual impossibilidade de se exigir devolução de 

remuneração passada por evento futuro, que os executivos financeiros visem ao lucro imediato 

em detrimento da sustentabilidade do longo prazo (2009a, 83). 

No parágrafo precedente, procuramos encapsular três pontos importantes do 

pensamento de Posner com relação à crise. O primeiro ponto que devemos ressaltar é a tese de 

que a crise seria perfeitamente explicável sem necessidade de se recorrer à psicologia, o que 

está razoavelmente de acordo com o modelo econômico neoclássico. É verdade que o modelo 

neoclássico pode ser adaptado de modo a abraçar alguns aspectos psicológicos do 
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comportamento humano, mas aqui, cremos justo interpretar Posner no sentido de que seu 

intuito é mais simples e direto do que defender que a economia neoclássica seria 

absolutamente antitética à psicologia: Posner quer, na verdade, apenas descartar a economia 

comportamental, o que fica ainda mais claro quando menciona especificamente que não 

acredita que “falhas da psicologia cognitiva humana” – que são fortemente associadas à 

economia comportamental – possam ter causado a crise. A fim de confirmar a correção de 

nossa interpretação, convém lembrar que Posner já há tempos observa que a economia 

neoclássica, efetivamente, pode, sim, levar em conta a psicologia humana – até mesmo 

emoções (1998a, 1559). Portanto, Posner considera a economia comportamental desnecessária 

para explicar a crise; para ele, a economia neoclássica seria suficiente. Esta é, portanto, a 

hipótese que Posner defenderá. 

O segundo ponto importante de Posner, conforme exposto acima, é o de que o 

capitalismo seria darwiniano, e que o investidor que deixasse de lucrar seria eliminado do 

mercado. Tais argumentos decorrem logicamente da ideia subjacente de que os agentes de 

mercado precisam ser maximizadores de utilidade para sobreviver. Aceitaremos, por isso, 

também esta parte da argumentação de Posner como neoclássica. 

Finalmente, o terceiro ponto importante do argumento de Posner que estamos 

revisando, o de que o esquema remuneratório dos executivos do mercado financeiro os 

encorajava a privilegiar ganhos imediatos em detrimento da sustentabilidade de médio-longo 

prazo das instituições em que trabalhavam, também nos parece aceitável em um arcabouço 

neoclássico, já que se trata da resposta esperada de agentes maximizadores de utilidade a 

determinada alocação de incentivos (assumindo-se aqui que, de fato, os incentivos de ganhos 

de curto prazo dos executivos do mercado financeiro efetivamente superassem os de médio-

longo prazo). 

Resumindo o disposto acima, Posner nos diz que a Crise de 2008 é perfeitamente 

explicável pela economia neoclássica e que, especialmente, não há necessidade de recorrermos 

à economia comportamental para tanto. Ademais, segundo Posner, os agentes econômicos são 

necessariamente maximizadores de utilidade – os que não o forem serão eliminados do 

mercado. E, como agentes racionais, maximizadores de utilidade, os agentes de mercado 

respondem a incentivos. Estando os incentivos do mercado alocados de modo a encorajá-los a 

buscar ganhos de curto prazo, eles o farão, em detrimento da sustentabilidade. 
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Ainda segundo Posner, a Crise de 2008, na verdade, se deveu a uma falha de mercado42, 

causada pela excessiva desregulamentação econômica, pela desconsideração (e não pela 

ignorância) por parte dos agentes de mercado de avisos que indicavam a existência de uma 

bolha econômica, pela pouca importância dada à queda da poupança da sociedade americana 

(2009a, 289), pelo fracasso do governo dos Estados Unidos em particular e dos economistas 

em geral em antecipar e responder à crise adequadamente, por ideologias capazes de distorcer 

políticas econômicas (2009a, xii), pelos baixos juros estabelecidos Federal Reserve por tempo 

excessivo (2011, 13), e, sobretudo, por decisões racionais dos agentes econômicos – aqui 

incluídos tanto os agentes do mercado financeiro quanto as pessoas comuns, simples 

consumidores de produtos financeiros (inclusive, de meros empréstimos) – em favor de seus 

próprios interesses – como bem prescreve a economia neoclássica (2009a, xii). 

Muito do exposto por Posner no parágrafo anterior são elementos de economia política 

que, realmente, podem ter contribuído para a crise, mas que não emergem, necessariamente, 

de uma crítica neoclássica; a saber, a excessiva desregulamentação do mercado (que, segundo 

alguns, pode até ser prescrita pela economia neoclássica), a desconsideração da bolha 

econômica (o Homo economicus não deveria levá-la em conta exatamente na precisa medida 

de seu risco, sua probabilidade – bayesianamente calculada, como veremos – de ocorrer?43), o 

                                                 
42 “Falhas de mercado” referem-se a situações em que a alocação dos recursos não é eficiente, termo este – 
eficiente – usado aqui no sentido de que maximiza a utilidade no sistema como um todo, ou seja, correspondente 
ao “ótimo de Pareto” ou “Pareto superior”, em que não seria possível qualquer realocação que aumentasse a 
utilidade de um agente econômico sem que houvesse uma perda de utilidade maior a pelo menos um outro 
agente. Tipicamente, conforme a economia neoclássica, falhas de mercado são ocasionadas por (i) externalidades, 
que ocorrem quando a atividade de um agente causa benefícios ou malefícios a terceiros que não optaram por 
recebê-los ou sofrê-los, (ii) bens públicos, quando um bem escasso é partilhado por uma coletividade e, portanto, 
é racional a cada indivíduo utilizá-lo ao máximo, em detrimento dos outros, (iii) excessivo poder de mercado, 
caracterizado por monopólios, monopsônios, oligopólios, oligopsônios e outras situações em que um agente de 
mercado tem poder o bastante para impor sua vontade aos demais agentes, (iv) assimetria de informações, que 
ocorre quando alguns agentes de mercado têm mais informações do que outros e podem, portanto, tomar decisões 
melhores em detrimento dos menos informados, e (v) problemas do tipo principal-agente, em que uma parte (o 
“principal”) contrata um agente para representar seus melhores interesses, mas, durante a prestação do serviço, 
surgem conflitos de interesses por parte do agente, que pode vir a se beneficiar em detrimento do principal, 
gerando “custos de agência” (vale notar aqui que, tecnicamente, o problema principal-agente não é uma falha de 
mercado “pura”, mas um caso de assimetria de informações em conjunto com externalidades). Tais falhas de 
mercado são normalmente justificativas à intervenção regulamentar nos mercados por parte dos governos, que, 
nesses casos, deveria regular o mercado para maximizar a utilidade da coletividade. (LAMBERT, 2017a, 219). 
Vale notar que Lambert agrega “uma nova, mas crescentemente proeminente justificativa, que não é baseada em 
falhas de mercado, para a intervenção regulatória, os aparentes limites cognitivo-volicionais das pessoas (i.e., os 
insights da economia comportamental)” (2017a; 2017b). 
43 O custo da informação sobre a bolha poderia ser usado para justificar sua desconsideração racional pelos 
agentes econômicos se fosse alto (ou seja, se o custo de se obter a informação fosse tão alto que desconsiderá-la 
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fracasso do governo e economistas em prevenir e combater a crise, a influência de ideologias, 

os juros baixos do Fed. Tudo isso, de fato, contribuiu para a crise, mas não são argumentos 

neoclássicos. Na verdade, há até alguma correlação positiva entre a adoção político-ideológica 

de um paradigma neoclássico e o apoio a várias medidas que Posner elenca como causas da 

crise (desregulamentação do mercado financeiro, ideologia neoliberal). O grande argumento 

neoclássico aqui – que é o argumento neoclássico realmente nevrálgico à questão, subjacente a 

todo o resto da abordagem neoclássica da crise – é justamente o de que a crise se deveu a 

decisões racionais (i.e., maximizadoras de utilidade) de todos agentes econômicos do mercado 

em favor de seus interesses egoísticos. Esta parte, sim, é essencial a uma explicação 

econômica ortodoxa da Crise de 2008, e Posner, em seus textos, procurou demonstrá-lo, como 

detalharemos mais adiante. O restante são elementos políticos e econômicos que, mesmo 

tendo efetivamente colaborado para engendrar a crise, não são argumentos econômicos 

neoclássicos – ainda que sejam úteis, de fato, para contextualizar o ambiente que teria 

promovido incentivos para os agentes econômicos, racionalmente, agirem como o fizeram. 

Posner expressamente rejeita que os bancos tenham errado o cálculo de risco dos novos 

instrumentos financeiros, bem como, que os agentes econômicos tenham sido enganados pelos 

“AAAs” das agências de rating, que a bolha imobiliária tenha decorrido da incapacidade das 

pessoas comuns de entender os riscos envolvidos nos empréstimos hipotecários que faziam, ou 

mesmo, que bolhas econômicas sejam fruto de alguma forma de otimismo irracional (2009a, 

76). Ironiza Posner: “Até se ouve dizer que financistas são estúpidos!” (2009a, 77) 

Ainda conforme Posner, os agentes econômicos também sabiam perfeitamente do risco 

embutido em suas estruturas de capital, que modelos de risco baseados em histórico não são 

confiáveis, que os mercados financeiros são normalmente voláteis, que as agências de rating 

tinham conflitos de interesses por ser pagas pelos emissores dos ativos que deveriam avaliar, e 

que a intermediação financeira é intrinsicamente instável (2009a, 78).  

Posner defende ainda que banqueiros e agentes do mercado financeiro não se 

enganaram a respeito da possibilidade de poder haver nos Estados Unidos uma bolha 

                                                                                                                                                         
seria mais economicamente útil aos agentes de mercado do que pagar para obtê-la), mas não era o caso, pois, 
como o próprio Posner ressalta, mesmo a grande mídia já vinha especulando a respeito da bolha há anos, e alguns 
economistas também já vinham defendendo sua existência, muitas vezes, com grande fanfarra, de modo que tais 
informações estavam amplamente divulgadas e, portanto, plenamente acessíveis ao mercado sem maiores custos 
(2009a, 77). 
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econômica, cuja existência já vinha sendo discutida na academia e até mesmo na grande mídia 

pelo menos desde 2002 (HELBLING; TERRONES, 2003), de modo que seria, assim, 

extremamente improvável que os profissionais do mercado não soubessem de algo que 

economistas e jornalistas já vinham denunciando há anos.  

A argumentação de Posner expressa nos três parágrafos acima tem um fio condutor, 

que pode ser encapsulado na disposição simples de que, para ele, os agentes econômicos, 

todos, estavam cientes dos riscos que corriam – não houve erro de cálculo de riscos, nem 

ninguém foi ludibriado pelas notas das agências de rating, estando inclusive todos cientes de 

seus conflitos de interesses, e até mesmo a possível existência de uma bolha econômica já era 

sabida pelo mercado. Também aqui a argumentação posneriana é coerente com as premissas 

neoclássicas da capacidade de os agentes econômicos levarem em conta, em suas decisões, 

todas informações disponíveis. 

Mais uma vez contradizendo frontalmente a economia comportamental, Posner defende 

que inúmeros exemplos de que o comportamento financeiro dos agentes econômicos seria 

“irracional” nada mais fazem do que demonstrar sua própria superficialidade: Por exemplo, 

para Posner, é perfeitamente racional que as pessoas comprem ações “na alta” e as vendam 

“na baixa”, pois “não haveria alta sem compradores, nem baixa sem vendedores”, e ninguém 

sabe quando se atingiu o pico ou o vale do valor de um ativo. Inclusive, mesmo se soubermos 

que estamos em uma bolha, como não sabemos o momento em que vai estourar, ainda assim 

pode ser perfeitamente racional continuar comprando ou investindo nos ativos 

supervalorizados (2009a, 82), especialmente quando os juros são baixos e a bolha ainda pode 

crescer muito (2009a, 88); afinal, quem tivesse deixado de investir no mercado imobiliário 

muito antes do estouro – digamos, por exemplo, em 2004 ou 2005 – também teria deixado de 

ganhar muito dinheiro, a despeito de já haver uma bolha no mercado. Diz-nos Posner: 

“Enquanto a música estiver tocando, você tem que dançar” (2009a, 89). Neste sentido, lembra-

nos Posner ainda de que o próprio Ben Bernanke, um dos membros do Board of Governors do 

Fed de 2002 a 2005, e seu Chairman de 2006 a 2014 (BOARD OF GOVERNORS OF THE 

FEDERAL RESERVE SYSTEM, 2017b), “que ninguém considera inclinado à ‘exuberância 

irracional’”, defendeu, em meados de 2005, que não havia bolha imobiliária (2009a, 90). 

Resumindo, a principal tese de Posner quanto a este ponto é a de que comprar ativos inflados 
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em uma bolha econômica não é necessariamente irracional, ainda que possa ser arriscado 

(2011, 287). 

O argumento da superficialidade de alguns exemplos de supostos comportamentos 

irracionais, ainda que inegavelmente retórico, certamente é aplicável a muitos casos – no 

entanto, não ao que Posner exemplifica, a de que seria racional comprar ativos “na alta” e 

vende-los “na baixa” porque “não haveria alta sem compradores, nem baixa sem vendedores”: 

Ao contrário, o exemplo de Posner aqui nos parece circular, e nada prova sobre a 

racionalidade do comportamento descrito. Ademais, a citação de que nem Bernanke sabia da 

bolha às vésperas da crise é, de certo modo, contraditória à alegação anterior de Posner de que 

todos estavam cientes da possibilidade da existência de uma bolha econômica. Aqui, vale 

fazer a melhor interpretação possível de Posner, e entender que deixou implícito que, apesar 

de Bernanke saber da possibilidade de uma bolha, não acreditava que existisse – o que nos 

parece inclusive um entendimento correto por parte de Posner. Mas tal argumentação nada 

acrescenta ao argumento neoclássico. No entanto, a conclusão final, no sentido de que pode 

ser racional continuar comprando ativos, mesmo em uma bolha, é correta: De fato, mesmo 

comprar ativos em uma bolha, ainda que arriscado, pode ser uma opção maximizadora de 

utilidade – ou seja, racional – ao agente que o faz. Mas Posner aqui não agrega um novo 

argumento a sua tese, apenas rebate a posição razoavelmente intuitiva ao leigo de que seria 

taxativamente “irracional” investir em ativos inflados em um momento de bolha econômica. 

Ainda segundo Posner, as bolhas econômicas, normalmente, são frutos de respostas 

racionais dos agentes de mercado a inovações que sugerem o início de uma nova era de 

crescimento econômico rápido e sustentável. A bolha que gerou a Crise de 2008, assim como 

a bolha da crise das empresas “ponto-com” antes dela, não foram diferentes: Na bolha “ponto-

com”, acreditava-se que a revolução na tecnologia, na informática e na internet gerariam uma 

nova era de riqueza sem precedentes, e que, portanto, a valorização das empresas ligadas à 

internet era perfeitamente justificada e sustentável. Quanto à bolha da Crise de 2008, 

acreditava-se que a nova era das finanças, promovida pelos derivativos e securitizações, pela 

globalização dos mercados e baixos juros sem inflação, também teriam gerado uma nova era 

de riqueza e crescimento nunca vistos – e não há nada de irracional nisso (2009a, 85-86). 

Ao desenvolver este argumento, parece-nos que Posner lança mão de um conceito 

distinto de “racionalidade”, que não é o conceito econômico do termo: Quando Posner diz que 
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bolhas são o produto de “respostas racionais” dos agentes a inovações, será que está mesmo 

dizendo que essas respostas são “maximizadoras de utilidade”? Parece-nos que o que Posner 

quer dizer aqui é que essa impressão dos agentes, no sentido de que o crescimento econômico 

poderia ter lastro firme em novos fundamentos, seria fruto da reflexão dos agentes econômicos 

– o que o próprio Posner insiste (corretamente) em dizer que não está necessariamente 

associada ao conceito do que é “racional” no sentido econômico do termo: A razão econômica 

é meramente maximizadora de utilidade (BECKER, 1962, 1), não precisa ser nem fruto de 

reflexão, e nem mesmo consciente (POSNER, 1996, 1438-1439). Voltaremos a esta questão 

em maiores detalhes quando formos responder a Posner, na terceira parte do trabalho. Para os 

fins desta parte – distinguir, na argumentação posneriana, os argumentos neoclássicos da crise 

– , basta dizer que este argumento, o de que seria racional acreditar-se que o crescimento 

econômico que antecedeu a crise seria sustentável devido às inovações financeiras, etc, não é 

neoclássico (ao contrário, com alguma tolerância pragmática a respeito de seu escopo e 

implicações, pode até ser considerado um argumento comportamental, o de que as histórias 

que a população conta a respeito do momento econômico impactam a economia (SHILLER; 

AKERLOF, 2010, 51-56; SHILLER, 2015, 39-69), como também veremos em maiores 

detalhes na última parte de nosso trabalho). 

Ainda conforme Posner, como a maioria das pessoas não é bem informada sobre o 

mercado financeiro, é também totalmente racional que sigam o mercado “em manada”, já que 

o mercado como um todo certamente é mais bem informado do que cada um dos investidores 

individualmente – em outras palavras, não é irracional ser influenciado pelo que outras 

pessoas fazem, nem no dia-a-dia, nem no mercado financeiro: Para Posner, pode até ser 

arriscado, mas não é irracional, seguir a manada – assim como também é arriscado, e talvez, 

até mais, abandoná-la (2009a, 84). É muito difícil vencer (“second-guess”) o mercado (2009a, 

89), e informação é sempre cara (2009a, 101), o que torna seguir a manada uma reação 

racional a não estar disposto ou não ter condições de pagar por informação (e analisá-la, o que 

implica ainda mais custos e expertise). 

O argumento de Posner aqui é de enganadora simplicidade. Por um lado, ele segue, sim, 

uma explicação que parece adequada a agentes maximizadores de utilidade: Como informação 

é cara, e o mercado como um todo é mais bem informado do que qualquer pessoa 

individualmente, segui-lo maximiza a utilidade, ao menos para a maioria dos investidores. No 
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entanto, tal abordagem implicitamente contraria a hipótese do mercado eficiente, uma das 

mais importantes da economia neoclássica, que, basicamente, dispõe que os preços dos ativos 

financeiros no mercado refletem as expectativas racionais dos investidores com base em seus 

fundamentos econômicos (LA BLANC; RACHLINSKI, 2005, 552; DEAKIN, 2015, 15). A 

verdade aqui é que seguir a manada não deveria ser incluído no elenco de comportamentos 

racionais dos agentes de mercado; ao contrário, trata-se de um dos fenômenos irracionais mais 

estudados pela economia comportamental (AVGOULEAS, 2015, 28 e 54).  

Até mesmo o preconceito – no sentido de ter noções pré-concebidas – seria racional, 

conforme Posner: Ao contrário, o irracional, para não dizer, o impossível, seria agir sem 

preconceito algum. Os preconceitos, para Posner, são parte da formação do ser humano, e, 

frequentemente, incluem informações que lhe são vitais. E é neste sentido que, sempre 

conforme Posner, devemos entender mesmo as nossas tendências ideológicas como racionais, 

e não, irracionais (2009a, 85). Ser tabula rasa é que seria irracional, pois isto implicaria 

descartar informações úteis. Inclusive, a teoria bayesiana de decisões – fundamental ao Homo 

economicus e à economia neoclássica, conforme comentaremos mais à frente – mostra que, 

quando evidências para uma tomada de decisão são frágeis, são justamente as crenças 

pregressas do agente que devem influenciar sua escolha (2009a, 134-136).  

Parece-nos dispensável às explicações da crise assumir que preconceitos no sentido que 

Posner confere ao termo seriam racionais. O conceito parece aplicar-se potencialmente a uma 

quantidade muito grande e diversa de ações que podem ou não ser maximizadoras de utilidade. 

Se aceitarmos a equiparação que Posner faz, colocada por nós in finis no parágrafo anterior, 

entre preconceito e crenças pregressas em uma tomada de decisão bayesiana, esse preconceito 

ou crença pode ser, sim, racional, nos termos da estatística bayesiana – um dos pilares da 

economia neoclássica – , porém, mesmo aí, somente em condições muito específicas e quando 

outras opções que podem contribuir às tomadas de decisão bayesianas já foram esgotadas; ou 

seja, resquicialmente. No entanto, nada disso implica que qualquer preconceito ou crença 

pregressa seja racional, maximizador de utilidade, em qualquer circunstância. Ao contrário, 

mais uma vez, o argumento de Posner pode ser entendido como comportamental, e não 

neoclássico: A economia comportamental tem amplos estudos sobre a tendência do ser 

humano de extrapolar o passado para o futuro – inclusive, no mercado financeiro 

(GREENWOOD; SHLEIFER, 2014). 
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Ainda segundo Posner, a linha divisória entre o racional e o irracional é indefinida, o 

que seria, per se, outra razão para não se apelar à irracionalidade para explicar a Crise de 2008, 

uma vez que explicações racionais já seriam suficientes para o fazer (2009a, 85). Posner 

observa ainda que a propensão a aceitar riscos é um traço de caráter que algumas pessoas têm 

– e não uma falha de caráter ou de racionalidade – mas, em vista da indefinição da fronteira 

entre o racional e o irracional, muitos erroneamente entendem essa propensão como se fosse 

uma irracionalidade – quando não o é (2009a, 83). Mesmo a emoção, que tem importância no 

comportamento de empresários e consumidores, não é, para Posner, necessariamente 

irracional: “Assim como a intuição, ela é frequentemente superior a processos analíticos 

conscientes” – e o racional não é obrigatória ou exclusivamente consciente, como vimos 

(2009a, 82). 

O fato de supostamente não haver uma distinção clara entre o que é racional ou 

irracional não é, obviamente, um argumento válido para se descartar a irracionalidade em 

favor da racionalidade ou vice-versa. Ademais, conceitualmente, de um ponto de vista 

econômico, em que pesem as controvérsias que existem sobre a noção de “utilidade”, a 

distinção que temos assumido entre comportamentos racionais e irracionais – e que o próprio 

Posner assume, e que está de acordo com a economia neoclássica – é razoavelmente clara: O 

comportamento racional pressupõe que o agente visará a maximizar sua utilidade; e o 

comportamento irracional é aquele que se desvia do que pressuporia o comportamento 

racional, a saber, qualquer comportamento que não vise a maximizar a utilidade (ou seja, 

define-se por desviar-se do que a adoção de um comportamento racional prescreveria). Como 

“racionalidade” é um termo equívoco, talvez também neste argumento Posner esteja usando o 

conceito de modo diverso do neoclássico. Tampouco o fato de a intuição ou a emoção serem, 

de tempos em tempos, superiores a processos analíticos conscientes, as alçam per se à 

condição de ações racionais no sentido econômico do termo. O que se aproveita da 

argumentação de Posner na discussão acima é que a propensão a assumir riscos, de fato, é um 

traço de caráter – e não um comportamento “irracional” (mas será que Posner, quando faz esta 

comparação, realmente está pensando em “racional” ou “irracional” no sentido econômico dos 

termos? Parece-nos que não, mas, caridosamente, vamos assumir que sim, ad argumentandum 

tantum). Mas tampouco isso deveria implicar que assumir riscos seria necessariamente 
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racional para um agente propenso a o fazer (ou qualquer outro). As circunstâncias dirão 

quando assumir determinados riscos pode ser considerado economicamente racional. 

Ademais, conforme Posner, o risco de ocorrer uma crise com um nível de gravidade 

semelhante à de 1929 ou à que acabamos vendo em 2008 era probabilisticamente mínimo, e os 

agentes de mercado, racionalmente, têm pouquíssimos incentivos para levar em conta tais 

riscos mínimos em suas tomadas de decisão (2009a, 26-27; RAJAN, 2005). “Uma depressão 

[econômica] é um evento excessivamente remoto para influenciar o comportamento dos 

agentes de mercado” (2009a, 28); e, além disso, “um risco de 1 porcento de falência não é 

como o risco de 1 porcento de uma guerra nuclear”, no sentido de ser uma tragédia a ser 

evitada a qualquer preço, sendo que a falência, inclusive, é muito comum e até mesmo 

essencial ao capitalismo (2009a, 79). Para Posner, qualquer tipo de catástrofe, quase que por 

definição, é – felizmente – um evento extremamente raro, e, portanto, racionalmente, deve ser 

tratado como tal (2009a, 99). 

Mais uma vez, não é fácil distinguir-se se a argumentação de Posner de fato bem se 

harmoniza com a economia neoclássica. Talvez, dependendo das circunstâncias, seja mesmo 

racional ignorarem-se riscos muito pequenos. No entanto, o risco de a crise ocorrer era mesmo 

tão minúsculo quanto Posner nos quer fazer crer? Assumidamente sujeitos ao “viés da 

retrospectiva”, que faz de todos nós profetas do acontecido – como estudaremos no próximo 

capítulo – parece-nos que não: Retrospectivamente, o que já ocorreu sempre parece ter sido 

bastante previsível; portanto, o risco não parece que fosse tão pequenino quanto o quer Posner, 

a ponto de poder ser racionalmente ignorado pelos agentes econômicos. Ademais, e aqui, o 

ponto mais importante da análise, o ser humano, de fato, tende a fazer exatamente o que 

Posner considera “racional”, a saber, ignorar riscos pequenos; mas, na verdade, trata-se de 

uma das mais significativas irracionalidades examinadas pela economia comportamental: 

Tendemos a ignorar completamente probabilidades mínimas – a menos que sejam amplamente 

divulgadas, quando o fenômeno contrário acontece, e passamos a lhes dar excessiva 

importância (SUNSTEIN, 2000, 25). O argumento de Posner exposto acima, portanto, mais 

uma vez, não é neoclássico, mas comportamental. 

Voltando às explicações racionais de Posner para a crise, segundo ele, as atividades e 

instrumentos financeiros que levaram à Crise de 2008 – empréstimos arriscados, 

securitizações e ressecuritizações de créditos, derivativos que transferiam riscos, etc – vinham 



78 

dando resultados excelentes e lucros altíssimos, o que, sempre racionalmente, encorajava seu 

contínuo desenvolvimento e utilização, pois, quanto maior o retorno de um investimento, tanto 

mais atrativo ele é – inclusive para o investidor avesso ao risco – , e os agentes econômicos 

procurarão sempre maximizar sua utilidade (no caso, seus lucros), mesmo que isso possa ser 

perigoso para a sociedade, e, ainda conforme Posner, esta é justamente a razão porque não se 

pode esperar que o setor privado da economia tome as medidas necessárias para prevenir tais 

crises: Conter externalidades negativas tais é função do governo (2009a, 26-27), que fracassou. 

Aqui, concordamos que é neoclássica a argumentação de que, racionalmente, a 

alocação de incentivos no mercado teria influenciado o comportamento dos agentes 

econômicos a lançar mão dos institutos que vinham lhes conferindo tantos ganhos. Ademais, a 

despeito dos tons político-ideológicos que circundam o tema, a parte in finis do disposto acima, 

de que cabe ao governo controlar externalidades negativas para a sociedade, também faz 

sentido de um ponto de vista microeconômico tradicional (PINDYCK; RUBINFELD, 1995, 

624-627), e é válido para, no mínimo, contextualizar o ambiente propício ao desenvolvimento 

crescente dos problemas que culminaram na crise. 

Para Posner, a alavancagem, isto é, o uso de dívida ao invés de capital próprio para 

financiar um investimento, também é mais uma opção racional que os agentes econômicos 

podem tomar, já que aumenta o risco (na medida em que cria uma nova obrigação ao 

investidor, a saber, restituir o empréstimo tomado acrescido de juros), mas também aumenta 

seus lucros potenciais (investindo-se os recursos emprestados na expectativa de se receber 

retornos maiores do que os juros devidos) (ALBUQUERQUE, 2013) – e não há nada de 

irracional em aceitar-se esta troca (“trade-off”) (2009a, 87). Uma companhia racional, 

inclusive, deveria aumentar sua alavancagem até o ponto em que passasse a ter retornos 

marginais decrescentes, i.e., até o limite em que mais alavancagem aumentaria mais os riscos 

do que o retorno esperado (2009a, 88).  

A explicação acima, em termos gerais, é de fato válida; no entanto, trata-se de uma 

explanação genérica de quando e até quanto usar alavancagem em tese maximiza a utilidade 

do agente econômico, e não uma demonstração específica de como a economia neoclássica 

explica a crise. Convém lembrar que não estamos fazendo uma crítica à argumentação de 

Posner acima; no contexto de seus textos sobre a Crise de 2008, incluir tal explicação, por 

certo, faz sentido. Estamos apenas procurando depurar quais argumentos posnerianos 
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efetivamente reforçam a tese de que a economia neoclássica poderia explicar satisfatoriamente 

as causas da Crise de 2008. Lançar mão de alavancagem pode ou não maximizar a utilidade do 

agente alavancado, dependendo das circunstâncias. 

A seguir, vamos expor como Posner explica a utilidade das securitizações e tranches 

que vimos no contexto da crise, bem como, porque as agências avaliadoras de crédito não 

teriam errado ao atribuir as notas que deram a esses valores mobiliários, passando brevemente 

pelo uso de special purpose vehicles e o valor da publicidade para se analisar o risco dos 

ativos financeiros no mercado – tudo em boa harmonia com premissas neoclássicas. 

Em primeiro lugar, a securitização não deve ser encarada como vilã da crise para 

Posner, pois, segundo ele, “empréstimos arriscados causaram a Grande Depressão [de 1929] 

sem o benefício da securitização” (2009a, 53). Para Posner, se há demanda por empréstimos, e 

os juros são baixos o bastante, faz sentido – é racional – que os agentes financeiros 

securitizem seus recebíveis e os vendam, pois assim, por um lado, antecipam o recebimento de 

capital e juros; enquanto que, por outro lado, o recebimento antecipado de capital lhes 

possibilita fazer novos e mais rentáveis empréstimos e investimentos, ainda mais se há um 

mercado ávido para comprar tais ativos financeiros securitizados, que se tornam, eles também, 

per se, outra fonte de lucros. Conforme Posner, “ao invés de esperar 30 anos para receber o 

principal e os juros, o banco pode querer vender a hipoteca descontada a seu valor presente a 

fim de ter mais dinheiro para emprestar” (2009a, 54).  

Ainda segundo Posner, a securitização, ao fundir e redividir várias concessões de 

crédito, gera diversificação de risco, e faz com que o investimento também se torne mais 

seguro, aumentando os incentivos para que sejam adquiridos no mercado racionalmente por 

investidores dispostos a correr seu risco. A divisão dos securities em diferentes tranches 

também otimiza o mercado ao permitir que investidores aloquem seus recursos conforme seus 

objetivos financeiros e apetites de risco individuais. E, ainda neste sentido, mesmo as tranches 

mais arriscadas têm uma função relevante no mercado, pois são mais atrativas a investidores 

que têm maior apetite por risco e buscam retornos maiores – o que não significa que tais 

investidores não sejam racionais, uma vez que a propensão a assumir riscos é um traço de 

caráter, e não uma irracionalidade, como já vimos (2009a, 55). 

Assim, se os agentes econômicos agiram racionalmente ao “fazer a roda girar” através 

de securitizações, que lhes permitiam antecipar lucros e ter maior disponibilidade para fazer 
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novos empréstimos, bem como, do lado dos investidores, ao adquirir as diferentes tranches 

desses valores mobiliários securitizados conforme seus objetivos e aversão a risco particulares, 

também as agências de rating, segundo Posner, agiram de modo perfeitamente racional ao 

atribuir notas triple-A às tranches mais seguras dos ativos financeiros securitizados, mesmo 

àqueles originados a partir de hipotecas imobiliárias de compradores subprime, pois, como as 

principais tranches desses ativos somente deixariam de pagar depois de que várias tranches 

inferiores também o fizessem, isso só aconteceria em uma crise de enormes proporções, cuja 

probabilidade de ocorrer, segundo Posner, era baixíssima. A isso, some-se que as hipotecas 

securitizadas normalmente eram escolhidas de modo a pulverizar o risco de inadimplência no 

pagamento de imóveis por todas áreas geográficas dos Estados Unidos, exigindo-se, assim, 

para um grande default, uma crise que geograficamente atingisse todo o país – deixando o 

evento ainda mais extremamente improvável (2009a, 51-53). 

Finalmente, tampouco a compra de securities emitidos por special purpose vehicles, 

tão necessários às securitizações e tranches, teria sido irracional para Posner. O uso dessas 

companhias, obviamente não era irracional por parte de seus criadores que, através delas, 

limitavam seus riscos e, frequentemente, permitiam aos bancos retirar os ativos que eram 

objetos das securitizações de seus balanços, com impactos contábeis positivos para essas 

instituições. Mas tampouco seria irracional por parte dos investidores comprar os valores 

mobiliários que essas “empresas órfãs” emitiam, uma vez que estariam plenamente cientes dos 

riscos específicos associados a esses ativos e seus veículos, inclusive, do fato de que tais 

veículos eram distintos dos bancos, corretoras, etc, que os haviam criado, não contando, 

portanto, com garantias contra inadimplemento por parte seus criadores, graças às informações 

e à publicidade (“disclosures”) neste sentido que lhes eram fornecidas quando lhes eram 

ofertados os tais valores mobiliários emitidos por essas companhias (2009a, 87). 

Conforme narrado nos parágrafos precedentes, Posner contextualizou as securitizações 

e tranches no ambiente em que a crise se tornou uma realidade possível, e defendeu – 

corretamente – que eram instrumentos passíveis de ser utilizados em prol da eficiência e 

dinamismo do mercado. Neste contexto, ao tratar das tranches, Posner ainda explicou porque 

as agências de classificação de risco de crédito estavam corretas na atribuição das notas que 

deram aos ativos que analisaram. Finalmente, ao tratar dos special purpose vehicles, Posner 

tocou em mais um ponto bastante caro à economia neoclássica: A premissa de que, quando os 
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agentes econômicos são devidamente informados, tomam naturalmente as decisões que lhes 

maximizam a utilidade. Assim, uma vez recebidos os disclosures referentes aos valores 

mobiliários que estavam comprando, os investidores tinham plenas condições de analisar os 

riscos e tomar a decisão que lhes fosse mais útil no sentido econômico do termo, em perfeita 

harmonia com a economia neoclássica. 

A seguir, narraremos como Posner explica o encadeamento das ações de vários agentes 

econômicos que, segundo ele, individualmente, maximizavam sua própria utilidade de modo 

perfeitamente racional, mas, ao fazerem-no em conjunto, expunham a sociedade a um risco 

excessivo. 

Segundo Posner, em primeiro lugar, convém observar que, economicamente, foi o 

Federal Reserve o grande culpado da crise, ao manter os juros americanos excessivamente 

baixos por tempo demais: Foram os juros excessivamente baixos que encorajaram os agentes 

econômicos, racionalmente, a buscar fontes mais rentáveis de lucro, a aumentar sua 

alavancagem, a financiar a aquisição de imóveis e hipotecá-los, e a desenhar os novos 

instrumentos financeiros complexos e arriscados que, de certo modo, levaram à crise – 

conforme legalmente autorizado pelo governo, o outro grande vilão da história (2009a, 75). 

Em outras palavras, a política monetária implementada pelo Fed, associada à regulamentação 

permissiva do governo, criaram os incentivos necessários para levar os agentes econômicos a 

agir como o fizeram. 

Ademais, sempre conforme Posner, na medida em que os agentes que concediam 

empréstimos passaram a ser capazes de, através de derivativos e da securitização dos créditos, 

terceirizar o risco, também é claro que, racionalmente, passassem a ter cada vez menor 

incentivo para verificar a qualidade desses empréstimos que concediam. Posner concede que é 

bem verdade que o mesmo raciocínio não se aplicaria aos compradores dos ativos financeiros 

arriscados e dos securities, que deveriam, sim, ter um grande incentivo para checar o risco do 

que estavam comprando – mas, por outro lado, tinham também pouca informação a respeito 

dos valores mobiliários em questão, e, como já vimos, pelo fato de a informação ser cara e 

difícil de se obter, ser-lhes-ia racional, segundo Posner, simplesmente seguir a manada e 

comprar os instrumentos financeiros que o mercado todo – supostamente, mais bem informado 

do que qualquer investidor individualmente – vinha comprando, e com grandes lucros (2009a, 

59). 
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Ainda neste contexto, Posner nota que o mais comum era que, na verdade, nem mesmo 

o criador dos ativos financeiros securitizados tivesse muita informação sobre o tomador final 

do empréstimo subjacente ao security, uma vez que o mercado hipotecário americano está 

estruturado de modo tal que quem de fato tem contato com os tomadores de empréstimos na 

compra de um imóvel é um intermediário, um agente hipotecário, e não os emissores de 

securities eles mesmos. Acrescente-se a isso que as empresas encarregadas de coletar os 

pagamentos dos tomadores de empréstimos, bem como de cobrá-los em caso de inadimplência, 

também eram terceiros, distintos dos emissores de securities que, por isso, tampouco tinham 

informações diretas sobre o que ocorria nesta outra etapa do ciclo de vida dos empréstimos 

subjacentes aos novos valores mobiliários que vinham criando (2009a, 59). 

Ainda conforme Posner, mesmo os mais simples consumidores estavam agindo 

racionalmente ao comprar e financiar imóveis, bem como, ao revendê-los com sua valorização, 

e refinanciar suas dívidas, pois, quanto mais cresce o valor de um ativo (no caso, imóveis), 

tanto maior a propensão racional do agente econômico de comprar mais dele – afinal, se está 

dando lucro, é um bom investimento. E, quanto maior a procura por um bem, tanto mais caro 

ele fica, gerando-se, assim, um círculo virtuoso ou vicioso, dependendo da perspectiva, que se 

retroalimenta – sempre racionalmente (2009a, 33). Ademais, para Posner, “qualquer um” é 

capaz de entender o risco de se fazer uma hipoteca de 100% do valor de seu imóvel a juros 

variáveis – assim, também os consumidores sabiam perfeitamente dos riscos que assumiam, e 

estavam racionalmente dispostos a corrê-los, não havendo “nada de irracional” em se arriscar 

a comprar uma casa “em um bairro com boas escolas públicas a fim de se garantir uma boa 

educação a seus filhos” (lembrando aqui que, ao comprar uma casa nos Estados Unidos, 

adquirimos também o direito de que nossos dependentes frequentem a escola pública da 

localidade); sem nos esquecermos de que, mesmo esses tomadores de empréstimos, bem como 

seus corretores de imóvel e banqueiros, viveram todos muito bem por muitos anos seguindo 

essa dinâmica do mercado, o que só vem a reforçar que todo o ciclo era uma opção lucrativa e 

racional dos participantes (2009a, 100-102). 

Lembra-nos Posner ainda de que há mais uma razão porque trocar de imóvel e 

refinanciar um novo pode fazer todo sentido – ou seja, ser completamente racional – se o valor 

do imóvel original subir: A valorização do imóvel financiado diminui também o risco do 

credor do empréstimo, já que a garantia – o imóvel – , valorizada, passa a cobrir uma parte 
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maior da dívida; o que, por sua vez, potencialmente, diminui também o custo do próprio 

empréstimo (ou seja, faz com que a dívida possa ser renegociada com juros menores), e 

aumenta a riqueza do tomador (cujo imóvel passa a valer mais), possibilitando-lhe novos 

empreendimentos – e a um custo menor, inclusive (2009a, 102-103). E, vale ainda notar que, 

como em muitos estados americanos uma dívida de imóvel é limitada ao próprio imóvel, 

mesmo “se tudo der errado”, no limite, um tomador de empréstimo imobiliário poderia 

simplesmente devolver a moradia financiada e voltar a pagar aluguel – um risco bastante 

aceitável para realizar “o sonho da casa própria” – de modo que o comportamento do 

consumidor, que muitos chamam de “irresponsavelmente arriscado” (“reckless”), para Posner, 

não apenas é racional, mas também, consistente com alguém que está perfeitamente ciente dos 

riscos (2009a, 104). 

Ademais, sempre conforme Posner, a responsabilidade limitada dos investidores, e até 

mesmo dos credores de uma empresa e de seus administradores, em caso de falência, também 

faz com que eles todos, racionalmente, não encarem a bancarrota como um verdadeiro 

desastre – ainda que a quebra de várias instituições possam ser, juntas, desastrosas para a 

coletividade (2009a, 28). Já que os acionistas, via de regra, não podem ser processados pela 

quebra de sua empresa, é racional que esperem que a empresa assuma os maiores riscos 

possíveis para lhes conferir bons retornos. Nas palavras de Posner, uma vez que a 

responsabilidade dos investidores e administradores das empresas está assim limitada em caso 

de quebra, mas os ganhos são ilimitados em caso de sucesso, a atitude racional é precisamente 

a que se viu no mercado: “So go for it – reach for the stars!” (2009a, 86)44 

Os parágrafos acima encadeiam a explicação de Posner de como alguns dos principais 

atores econômicos reagiram em resposta aos incentivos micro e macroeconômicos a que 

estavam sujeitos nos anos que antecederam a crise, notadamente, aos juros baixos do Fed e a 

permissiva regulamentação do mercado financeiro, que Posner coloca no âmago das causas do 

colapso financeiro que estava por vir. Basicamente, Posner nos narra como os agentes 

econômicos, sempre racionalmente, responderam aos incentivos do ambiente e acabaram 

gerando as condições para a crise. A argumentação que expusemos nos parágrafos acima são 

essenciais à narrativa neoclássica posneriana sobre Crise de 2008, e talvez representem a parte 

                                                 
44 No mesmo sentido, Goodhart (2010, 170). 
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mais esclarecedora e acabada do que Posner deseja defender. De um modo geral, concordamos 

que o disposto nesta parte de nossa reconstrução de argumentos posnerianos está em 

consonância com a economia neoclássica. Nossa única objeção neste sentido versa sobre a 

explicação de Posner sobre a razão de investidores seguirem a manada ao invés de 

efetivamente analisar o que estavam comprando (basicamente, a de que isso é racional na 

medida em que informação é cara e o mercado como um todo é mais bem informado do que 

praticamente qualquer investidor individualmente): Como já vimos, tal explicação contraria a 

hipótese do mercado eficiente (LA BLANC; RACHLINSKI, 2005, 552), e o comportamento 

de manada é um dos fenômenos mais bem estudados pela economia comportamental 

(AVGOULEAS, 2015, 28 e 54), não sendo, portanto, um argumento neoclássico. 

Mesmo o credit crunch da crise, o enxugamento de crédito que ocorreu no momento 

em que, em vista dos defaults e das incertezas econômicas resultantes, os bancos e outras 

instituições deixaram de financiar seus clientes, agarrando-se eles mesmos à liquidez de que 

dispunham, para Posner, foi uma reação perfeitamente racional dos agentes econômicos à 

grave incerteza reinante – o mais seguro era mesmo abraçar-se aos recursos disponíveis e 

investi-los em treasuries e bonds do governo americano por sua liquidez e segurança45, ao 

invés de emprestá-los a terceiros em dificuldades econômicas reais ou potenciais em vista da 

crise (2009a, 62-65). “What rational lender would lend them more money?”, escreve Posner 

(2009a, 71). Lembra-nos ainda Posner de que, de modo análogo, em uma crise, é racional que 

as pessoas em geral se preocupem com a possibilidade de perder seus empregos e negócios, e 

se tornem, portanto, mais econômicos – o que, no entanto, aprofunda a recessão – , mas não há 

nada de irracional nisso, ainda que, economicamente, seja desastroso (2009a, 107). 

A explicação de Posner para o credit crunch também faz sentido de um ponto de vista 

neoclássico: Ainda que, em conjunto, a atitude dos agentes econômicos de suspender a 

concessão de crédito e os negócios em geral, agarrando-se ao dinheiro, notadamente, por parte 

dos bancos, fosse um verdadeiro pacto de suicídio coletivo – sem liquidez, afinal, todo o 

mercado entraria em colapso terminal – ; de um ponto de vista estritamente individual e 

egoístico, como prescrito pela economia neoclássica tradicional, de fato, reter a liquidez em 

                                                 
45 De fato, durante o credit crunch, observou-se uma corrida de capitais rumo aos títulos públicos dos Estados 
Unidos e do Japão, e uma fuga de capitais, inter alia, da zona do euro, Austrália, Dinamarca, Suécia e Coréia do 
Sul (ALLEN; MOESSNER, 2012, 124). 
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seu poder era mesmo a atitude racional a ser tomada pelos agentes econômicos 

individualmente. Para cada instituição financeira isoladamente, não faria sentido ceder a 

liquidez de que dispusesse a um terceiro e correr o risco de não receber seus recursos de volta, 

dada a profunda incerteza reinante no mercado. Já a analogia com as pessoas em geral em 

momentos de crise doméstica é um recurso retórico de Posner; ilustrativo, mas não totalmente 

acurado, afinal, durante o credit crunch, as instituições financeiras não estavam propriamente 

economizando para enfrentar potenciais dificuldades futuras, como ocorre no paralelo traçado 

por Posner com as pessoas comuns em épocas de crise. Voltaremos a este ponto quando 

discutirmos a explicação comportamental do credit crunch, na terceira parte deste trabalho.  

Posner reconhece também a importância de conflitos de interesses no contexto da crise; 

no entanto, defende que não precisamos apelar a quaisquer irracionalidades para explicar tais 

conflitos. Para Posner, além dos óbvios conflitos de interesses das agências de rating, que 

avaliavam os ativos de seus próprios clientes que, por sua vez, vão remunerá-los e contratá-los 

dependendo dos resultados do serviço prestado, também conflitos de interesses dentro das 

próprias empresas envolvidas na crise ajudam a entender como “decisões racionais de pessoas 

inteligentes podem levar ao desastre” (2009a, 80). 

A fim de ilustrar os conflitos de interesses internos às próprias instituições e sua 

importância no contexto da crise, explica-nos Posner que empresas do mercado financeiro 

(sempre entendido lato sensu, não custa lembrar) empregam tanto “front officers” (incluídos 

aqui não só traders, mas também, quaisquer funcionários diretamente encarregados de trazer 

negócios e lucros às empresas), quanto gestores de risco (incluindo gestores de crédito, 

compliance officers, contadores, e alguns dos advogados das instituições em questão). Front 

officers e gestores de risco têm tarefas intrinsicamente conflitantes: Aqueles visam ao lucro; 

estes, à segurança – e, via de regra, quanto maior o lucro de uma operação, tanto menor sua 

segurança, e vice-versa. Assim, é óbvio que o front da empresa seja visto internamente, pelas 

próprias empresas, como uma fonte de receita; e os gestores de risco, como um custo. O 

resultado, também tão óbvio quanto racional desta arquitetura, é que as empresas do mercado 

financeiro, sempre racionalmente, já que vivem de seus resultados, tendem a dar maior valor, 

importância, prestígio e poder àqueles (i.e., ao front), em detrimento destes (i.e., aos gestores 

de risco) – o que também contribuiu para os eventos que levaram à crise, já que a ousadia do 

front tende a ser prestigiada em detrimento do conservadorismo dos gestores de risco. E, 
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ademais, os próprios gestores de risco, que também vivem do resultado de suas empresas, 

acabam tendo, eles mesmos, incentivos a autorizar os negócios arriscados sugeridos pelo front 

– afinal, se a empresa não lucrar, tampouco seus gestores de risco terão bônus – e, tudo isso, 

conclusões perfeitamente racionais (2009a, 80)46. 

Outros conflitos de interesses racionalmente compreensíveis apontados por Posner são 

o das firmas de auditorias, que auditam seus próprios clientes, a exemplo das agências de 

rating, que avaliam os ativos criados também por seus clientes; o dos reguladores, que, 

frequentemente, foram ou serão empregados pelas instituições financeiras que regulam (o que 

constitui o chamado “revolving door problem”, ou “problema da porta giratória”); e o dos 

políticos e legisladores, cujas campanhas são financiadas pelas mesmas instituições 

financeiras a respeito das quais vão legislar. Enfatiza Posner que não há necessidade de se 

recorrer à irracionalidade para elucidar os problemas advindos desses conflitos de interesses 

todos (2009a, 94). 

Também a abordagem de Posner sobre conflitos de interesses nos parece perfeitamente 

coerente com um arcabouço neoclássico de agentes racionais maximizando a utilidade. 

Inclusive, conflitos de interesses já há tempos foram identificados e estudados pela economia 

neoclássica e decorrem, fundamentalmente, das funções a serem desempenhadas pelos agentes 

econômicos ou aos fins que devem almejar, e as alocações de incentivos a que ficam sujeitos, 

propositalmente ou não. 

Posner enriquece ainda suas explicações recordando-nos de que a rápida e 

desproporcional expansão do setor financeiro a partir do ano 2000 gerou uma excessiva 

demanda por profissionais para a área de finanças, o que, por sua vez, acabou alçando 

rapidamente profissionais excessivamente jovens e inexperientes a posições de grande 

responsabilidade no mercado financeiro – fato comum e amplamente documentado em 

qualquer indústria que passa por rápida expansão – , o que fatalmente exacerbou problemas de 

                                                 
46 Recente pesquisa sobre o comportamento de Chief Risk Officers (“CROs”) na indústria bancária demonstra 
com clareza esse conflito de interesses interno das empresas: Em resposta às crises que ocorreram na década de 
1980, a partir de 1990, bancos passaram a contratar Chief Risk Officers, elevando controladores de risco ao mais 
alto escalão dessas instituições, a fim de mitigar riscos. No entanto, a pesquisa demonstra que os bancos, na 
verdade, aumentaram os riscos assumidos depois da contratação desses CROs. Os pesquisadores sugerem que 
isso ocorreu porque, nos anos de crescimento acelerado que se seguiram, os CROs passaram a atuar de forma a 
cooperar com o front a fim de maximizar lucros, e, para isso, usaram seu conhecimento a fim de permitir que 
suas firmas pudessem assumir o maior risco possível conforme as regras aplicáveis, ao invés de efetivamente 
minimizar esses riscos (PERNELL; JUNG; DOBBIN, 2017). 
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gestão, muitos dos quais, segundo Posner, foram relevantes no contexto da crise – por 

exemplo, executivos de gestão de crédito inexperientes têm maiores chances de errar em suas 

avaliações do que executivos mais sêniores. Some-se a isso o enorme crescimento das 

empresas financeiras no período, gerando-lhes ainda mais dificuldades de controle e 

comunicação; bem como a crescente complexidade dos instrumentos financeiros que vinham 

sendo criados – muitos deles desenhados por Ph.Ds. em matemática e física, inclusive – e seus 

desafios analíticos (2009a, 80). Ressalta Posner: 

 

Notem que não listei nenhum fator psicológico dentre as causas desta 
depressão. Minha narrativa foi a de empresários inteligentes respondendo 
racionalmente a seu ambiente (2009a, 100). 

 

Não podemos concordar com a frase citada acima: Quando Posner reconhece que a 

complexidade dos ativos financeiros é uma das causas da crise, implicitamente reconhece algo 

que é antitético ao Homo economicus, mas reconhecido e bastante estudado pela economia 

comportamental, desde seus trabalhos inaugurais (SIMON, 1956): A racionalidade limitada do 

ser humano, isto é, sua capacidade limitada de processar, entender e aplicar de modo ótimo 

informações, e que se agrava em vista da complexidade (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 

1998b, 1480). A explicação de como profissionais inexperientes podem colocar a instituição 

em risco justamente por sua pouca vivência profissional também certamente é válida para 

explicar as causas da crise, mas tampouco nos parece decorrer estritamente de uma análise 

neoclássica. 

Por fim, em vista de tudo o que explicou, Posner volta a defender que o grande 

causador da crise não foi qualquer “irracionalidade de empresários ou consumidores”, mas “o 

crédito barato” (2009a, 105), que impulsionou a atividade econômica, inflou o preço dos 

ativos, encorajou tomadores e credores a emprestar mais, e as instituições financeiras a 

aumentar a alavancagem. Acrescente-se ainda aos juros baixos mantidos pelo Federal Reserve 

o fato de que, como vimos, demagogicamente, o governo dos Estados Unidos vinha 

pressionando a Fannie Mae e o Freddie Mac a baixar os requerimentos para financiar a 

compra de imóveis pelas camadas mais desfavorecidas da sociedade, a ponto de que 

emprestavam a praticamente qualquer um para financiar seu imóvel. A crescente procura por 

imóveis, assim irresponsavelmente financiada por pressões interesseiras e populistas de 
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políticos de todas persuasões – um dos raros pontos em que democratas e republicanos 

estavam de acordo – , levou a uma espiral de preços – ainda mais em um contexto em que, 

através de securitizações, o risco destes empréstimos era repassado a terceiros com o endosso 

das agências de rating e sob o olhar complacente dos reguladores (2009a, 105).  

A única concessão de Posner à psicologia cognitiva no sentido de que suas descobertas, 

de algum modo, podem ter agravado a crise, é a de que elas têm sido amplamente utilizadas 

por publicitários a fim de encorajar o consumo de bens em geral em detrimento da poupança. 

No mais, Posner chega a citar até Max Weber para defender que o ser humano caminha no 

sentido de trazer cada vez mais atividades para a esfera da racionalidade, supostamente, em 

detrimento de comportamentos “irracionais” (2009a, 109-110). 

Nas palavras do próprio Posner: 

 

Resumindo, a maximização racional por parte de empresários e 
consumidores, todos perseguindo seus próprios interesses de modo mais ou 
menos inteligente, dentro de um arcabouço de direitos de propriedade e 
contratos, pode criar o cenário ideal para uma catástrofe econômica. Não há 
necessidade de se trazer erros cognitivos, forças emocionais, ou falhas de 
caráter à análise causal. Isto é importante tanto para simplificar a análise, 
quanto para evitar uma pesquisa, provavelmente fútil, de meios através dos 
que o governo poderia alterar a mentalidade ou o caráter dos empresários e 
consumidores (2009a, 111-112). 

 

Para Posner, similarmente ao que ocorre com relação ao meio-ambiente47, os custos 

sociais de uma recessão ou depressão econômica são externos à tomada de decisões racionais 

das instituições financeiras, consumidores e outros participantes do mercado, porque não há 

nada que qualquer um deles, atuando sozinho, possa fazer para prevenir um tal evento. Assim, 

apenas o governo estaria em condições de fazer algo, forçando uma colaboração coordenada 

de todos participantes do mercado através de adequada regulamentação (2009a, 114-115): 

 

Indiferença racional às consequências do comportamento empresarial e de 
consumo é a razão de o governo ter o dever de regular o comportamento 
financeiro (...). Sem uma regulamentação mais rigorosa, o comportamento 

                                                 
47 Recente artigo econômico, lançando mão da teoria dos jogos e do prospect theory de Kahneman e Tversky – 
portanto, de economia comportamental – , demonstra que somos mesmo predispostos a abusar (“over-use”) de 
recursos comuns em detrimento da sociedade como um todo (HOTA; GARG, 2016). 
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racional de agentes financeiros e consumidores, todos fieis cumpridores das 
leis, pode precipitar um desastre econômico (2009a, 107). 

 

Desse modo, para Posner, a Crise de 2008 pode ser perfeitamente explicável sem 

qualquer invocação do irracional, ainda que se tenha que admitir ter ocorrido, no bojo do 

evento, “uma certa aleatoriedade (“randomness”), um caso fortuito, ‘má-sorte’” (2009a, 85). 

Naturalmente, imolação tal da razão à Fortuna é desnecessária às escrituras inspiradas pela 

economia neoclássica e sua revelação da crise, cujos principais dogmas, pro memoria, 

passamos a sumarizar, logo após o contexto indicado no primeiro parágrafo abaixo: 

 

• Contexto: Um cenário de longo prazo com juros básicos muito baixos nos Estados 

Unidos, associados a uma regulamentação favorável à inovação financeira, uma 

supervisão leniente do mercado financeiro, e estímulos governamentais para se 

estender empréstimos hipotecários às camadas menos favorecidas da população 

criaram condições ambientais adequadas e incentivos para o florescimento dos 

derivativos e securitizações que instrumentalizaram a crise, bem como, para o 

comportamento adotado pelos agentes econômicos. 

 

• Todos agentes econômicos, desde os mais sofisticados bancos de investimento aos 

mais simplórios consumidores subprime de empréstimos imobiliários, agem sempre 

racionalmente, i.e., com vistas a maximizar a utilidade em suas escolhas. Quem não o 

fizer – especialmente, entre os agentes de mercado profissionais – será naturalmente 

eliminado do mercado pela competição. 

 
• Aos políticos era racional estimularem-se políticas de financiamentos agressivos à 

população, a fim de agradar aos eleitores e financiadores de suas campanhas, todos se 

beneficiando de algum modo do sistema financeiro. 

 
• Ao Federal Reserve também era racional manter os juros baixos, a fim de propiciar 

maior crescimento econômico enquanto não houvesse preocupações inflacionárias. 

 
• Para os consumidores de empréstimos imobiliários, era racional financiar a compra de 

seus imóveis, uma vez que os juros estavam baixos e imóveis vinham se valorizando, 
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de modo que sua aquisição ainda conferia aos compradores uma boa expectativa de 

lucros, além de outros benefícios que imóveis residenciais propiciam nos Estados 

Unidos (por exemplo, a possibilidade de os dependentes dos compradores usufruírem 

das escolas públicas do bairro, e bairros melhores tendem a ter escolas também 

melhores). 

 
• Para os financiadores de imóveis, era racional financiar os empréstimos aos 

consumidores de imóveis, pois a economia estava aquecida e os financiamentos lhes 

maximizavam os lucros; ainda mais quando o risco dos empréstimos poderia ser 

repassado a terceiros através de derivativos e securitizações. 

 
• Para as instituições financeiras, era racional estimular os financiamentos, que poderiam 

securitizar a fim de ampliar seus lucros, tanto com os empréstimos per se, quanto ao 

negociar os valores mobiliários associados aos financiamentos no mercado 

(securitizações e derivativos). 

 
• Para as agências de rating, era racional conferir boas notas de crédito aos valores 

mobiliários de seus clientes, pois, se não o fizessem, corriam o risco de ser preteridos 

nas contratações e perder negócios (e lucros) para a concorrência, além de poder, 

tecnicamente, com base no limitado histórico desses valores mobiliários e na divisão 

de securities em tranches, justificadamente conferir-lhes tais notas. 

 
• Finalmente, para investidores em geral, era racional investir nos valores mobiliários 

associados à crise, que vinham conferindo ganhos extraordinários a seus detentores por 

longos anos. 

 
• Quando a crise efetivamente eclodiu, os agentes econômicos, sempre racionalmente, 

agarraram-se à liquidez de que dispunham, pois manter a liquidez, naquele momento, 

era mesmo o mais seguro (e racional) a se fazer individualmente. O fato de que tal 

atitude, quando tomada em conjunto pelas instituições financeiras, gerou o chamado 

credit crunch e agravou a crise, levando o sistema financeiro à beira do total colapso, 

não significa que a ação individual de cada um dos agentes de mercado teria sido 
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irracional, pois o que os move é egoisticamente maximizar sua utilidade individual, 

sem levar em conta o coletivo. 

 
• Por fim, o que era perfeitamente racional a todos agentes de mercado individualmente, 

provou ser excessivamente arriscado ao mercado com um todo. Entretanto, não havia 

nada o que qualquer agente de mercado atuando sozinho pudesse fazer para, 

individualmente, mitigar os riscos gerados no sistema – com uma exceção: O governo, 

que poderia – e, na verdade, tinha o dever de – regulamentar adequadamente o 

ambiente econômico, o sistema financeiro e o mercado de capitais, a fim de controlar a 

externalidade negativa do que vinha ocorrendo, mas falhou miseravelmente, sendo, 

portanto, o grande responsável pela crise. Mas, mesmo essa falha do governo é 

explicável quando nos lembramos de que o governo é composto por políticos eleitos 

que também agiram racionalmente ao encorajar a demagogia econômica dos juros 

baixos para contentar suas bases eleitorais e patrocinadores de campanha. 

 

Assim, acreditamos, ao longo deste capítulo, ter exposto a argumentação de Posner de 

modo a lhe fazer justiça, identificando também, a partir de sua narrativa e seus argumentos, o 

que disporia uma abordagem neoclássica a respeito do tema. 

Na próxima parte deste trabalho, inter alia, explicaremos em maiores detalhes a 

economia neoclássica, e esperamos que tal explicação venha a complementar e lançar mais luz 

à narrativa posneriana, propiciando novas e mais acuradas lentes para a reflexão acerca de 

seus argumentos. 

Posteriormente, já na última parte deste trabalho, então de posse de um ferramental 

econômico teórico, neoclássico e comportamental, mais robusto, voltaremos a Posner, a fim de 

finalmente rebater seus argumentos e a explicação neoclássica da crise, e demonstrar como 

uma abordagem econômico-comportamental da Crise de 2008 pode ajudar a diagnosticar os 

elementos da própria natureza humana que a originaram. 

Também na última parte de nosso trabalho, criticaremos a regulamentação que emergiu 

em decorrência da crise sem levar em consideração a análise econômico-comportamental do 

direito, e, finalmente, com base nesta, faremos algumas sugestões que cremos ser capazes de 

mitigar os problemas e riscos que nos levaram à Crise de 2008. 
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* * * 

 

A seguir, portanto, dando continuidade à estrutura arquitetada na introdução deste 

trabalho, discorreremos sobre a economia neoclássica e a análise econômica do direito, a fim 

de contrapô-las à economia comportamental e à análise econômico-comportamental do direito, 

discutindo-as com o intuito de elucidá-las. 
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2. DIREITO E ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

 

Es ist aber immer auch etwas Vernunft im Wahnsinn. 
Friedrich Nietzsche, Also sprach Zarathustra. 

 

Tendo tecido uma narrativa neoclássica das causas e desenrolar da Crise de 2008, ora 

passamos a explicar o que é a análise econômico-comportamental do direito. Discorreremos 

sobre a origem da economia comportamental, contrastando-a com a economia neoclássica, 

para, a partir das diferenças entre essas duas disciplinas fundamentais, mostrar como a análise 

econômico-comportamental do direito se distingue de sua meia-irmã, a análise econômica do 

direito. Tal abordagem nos será particularmente útil não só para contrapor as diferentes 

disciplinas, mas também, porque vai nos propiciar a oportunidade de melhor detalhar as 

premissas da economia neoclássica. 

 

2.1. A ORIGEM DA ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

 

Most impressions and thoughts arise in your conscious 
experience without your knowing how they got there. 
Daniel Kahneman, Thinking, Fast and Slow. 

 

Nos últimos 30 anos, as ciências sociais têm passado por uma importante 

transformação de inspiração multidisciplinar, decorrente do avanço das ciências cognitivo-

comportamentais, e a economia não é uma exceção à regra (SIMON, 1955, 99).  

Nesta esteira, o psicoevolucionismo (BUSS, 2007), alicerçado na psicologia cognitiva e 

na biologia evolucionista (PINKER, 2001, 1173; JONES, 2004, 1699), procura identificar os 

traços psicológicos do ser humano que teriam se desenvolvido como adaptações funcionais da 

seleção natural – incluída aí a seleção sexual – darwinista.  

Segundo o psicoevolucionismo, a mente é produto da seleção natural tanto quanto o 

cérebro ou quaisquer outros órgãos do corpo e, portanto, tem características adaptadas a 

responder aos desafios e pressões de sobrevivência sob os que foi forjada. Assim, traços 

recorrentes e universais da mente humana seriam o resultado dessa evolução biológica 

impulsionada pela seleção natural a que o homem esteve submetido por longo tempo, 

especialmente, durante a longínqua era do pleistoceno, que começou há 1,6 milhões de anos, 
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quando nossos ancestrais não passavam de pequenos símios, e terminou há apenas 10.000 

anos (MILLER, 2001, 179-180).  

Desse modo, a mente humana seria basicamente o produto de adaptações de 

sobrevivência e reprodução a um ambiente ancestral hostil e desafiador, muito diverso do atual 

(não que o ambiente atual não seja também hostil e desafiador – ele apenas é muito diferente 

daquele em que majoritariamente evoluímos)48. Como seres humanos – espécie – , ajustamo-

nos, portanto, aos desafios específicos do pleistoceno durante nossa longa jornada evolutiva de, 

no mínimo, 1,6 milhões de anos. Uma consequência disso é que, com o velocíssimo avanço de 

nossa novíssima civilização tecnológica, geologicamente tão recente, tem ficado evidente a 

existência de um certo grau de inadaptação da mente humana ao mundo moderno, que se 

revela, justamente, em padrões comportamentais aparentemente erráticos ou irracionais, 

conforme estudado, inter alia, pela economia comportamental (BUSS, 2007). 

Assim, o psicoevolucionismo não interpreta as “irracionalidades” humanas comumente 

estudadas pela economia comportamental em termos de erros de cognição, mas como meras 

respostas adaptativas a um outro tempo que já nem sempre respondem de modo ótimo aos dias 

atuais – nosso cérebro, na verdade, é em grande medida um órgão altamente especializado 

para resolver determinados problemas essenciais e recorrentes de uma época distante. Vale 

notar que o psicoevolucionismo poderá um dia vir a ser a teoria unificadora capaz de explicar 

todas as diversas “anomalias” comportamentais identificadas pela economia comportamental 

(WILKINSON, 2008, 25) e outros estudos cognitivos (BUSS, 2007); o tempo dirá.  

 

* * * 

 

                                                 
48 Como os desafios ambientais que originaram o ser humano mudaram radicalmente desde o fim do pleistoceno 
a nossos dias, também estão mudando as características adaptativas do Homo sapiens que são naturalmente 
selecionadas. Neste sentido, estudos sugerem que a inteligência intelectual e emocional do ser humano estão em 
lenta, mas progressiva degeneração já há milênios: Se as difíceis condições do pleistoceno exigiam seres 
humanos inteligentes e emocionalmente equilibrados para que o clã sobrevivesse, o mundo moderno, em que o 
homem vive em sociedades numerosas e complexas, exige maior resistência a doenças do que qualquer forma de 
inteligência – ademais, biologicamente, está comprovado que a forte seleção por determinado traço (resistência a 
doenças típicas de conurbações, em nossos tempos, desde que o ser humano passou a viver em cidades, e não em 
pequenos grupos) implica redução da seleção por outra característica (inteligência intelectual e emocional) 
(CRABTREE, 2013; WOODLEY; NIJENHUIS; MURPHY, 2013). 
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A economia neoclássica, por sua vez – assim como seu fruto híbrido com o direito, a 

análise econômica do direito (POSNER, 2007, 473-474) – , diferentemente do 

psicoevolucionismo, toma por premissa um tipo de espécie humana tão conhecida quanto 

peculiar, o Homo economicus, que é sempre perfeitamente racional, completamente egoísta, e 

capaz de invariavelmente resolver qualquer problema do melhor modo possível, por mais 

complexo que seja. O “postulado da racionalidade”, que assume que, entre várias opções, o 

agente econômico sempre escolherá aquela que lhe “maximizar a utilidade”, é o principal 

pressuposto da teoria econômica moderna, especialmente, da microeconomia neoclássica 

(SIMONSEN, 1994, 373-374). No entanto, o modelo do Homo economicus, infalivelmente 

capaz de otimizar seus resultados com vistas a maximizar a utilidade, nem sempre consegue 

explicar e prever o comportamento de seu parente real, o Homo sapiens (LEVITT; LIST, 2008, 

909). 

O paradigma do Homo economicus tem sido traçado à obra prima de Adam Smith, “An 

Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations”, publicada em 1776, em que 

Smith nos diz que “não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro, ou do padeiro que 

esperamos nosso jantar, mas de sua consideração por seus próprios interesses” (SMITH, 2005, 

20), o que tem sido entendido como o nascimento do modelo. Há também quem defenda que o 

conceito teria sido desenvolvido posteriormente, por John Stuart Mill, em seu ensaio “On the 

Definition of Political Economy, and on the Method of Investigation Proper to It”, de 1836 

(BLADEN, 2010, 13-14), quando descreve o ser humano objeto de estudo da “economia 

política” como “somente um ser que deseja possuir riqueza, e que é capaz de julgar a eficácia 

comparativa dos meios para atingir esse objetivo” (MILL, 2000, 97). O termo em si nasceu em 

1836, quando opositores das ideias de Mill criticaram sua concepção e provocativamente a 

alcunharam de Homo economicus (PERSKY, 1995). A ideia original de maximizar riqueza e 

prazer (WILKINSON, 2008, 54; SAVONA, 2005, 573) transformou-se, ao longo do tempo, 

em maximizar “utilidade”, caracterizada de um modo geral como “benefícios para o indivíduo” 

(NG,; TSENG, 2007, 267). Voltaremos a este ponto quando discorrermos sobre as premissas 

da economia neoclássica.  

Obviamente, nem a economia, nem a análise econômica do direito – e nem Mill (2000, 

98) – , pretendem que o Homo economicus seja um fiel retrato do ser humano; trata-se apenas 

de um modelo, uma aproximação teórica; inclusive, uma aproximação que tem sido 
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particularmente útil, haja vista os benefícios, influência e precisão dos modelos que têm sido 

desenvolvidos e utilizados com base na análise econômica do direito e na economia 

neoclássica (BECKER; BECKER, 1998; HARFORD, 2007), especialmente, pela Escola de 

Chicago (CRESPI, 1997). 

E, no entanto, tem-se identificado que o ser humano, frequente e sistematicamente – 

portanto, de modo também razoavelmente previsível (KAHNEMAN, 2011, 3-4) – , age de 

modo aparentemente irracional, contrariando, nestes casos, modelos econômicos – e jurídicos 

– construídos com base no Homo economicus (ARIELY, 2010, xviii).  

Acumulam-se, assim, evidências empíricas de “anomalias” comportamentais que os 

modelos neoclássicos são incapazes de aclarar satisfatoriamente (WILKINSON, 2008, xvii), e 

a economia comportamental procura, justamente, aprimorar esses modelos econômicos, 

aumentando o sucesso da economia em explicar e prever fenômenos através da adoção de 

premissas psicológicas mais realísticas do comportamento humano (CAMERER; 

LOEWENSTEIN, 2004, 3; ARIELY, 2011, 10). 

É um verdadeiro lugar-comum dizer que o homem não é um mero maximizador de 

utilidade. Mesmo de um ponto de vista econômico, a ideia de que o homem não teria sempre 

um comportamento “racional” é pelo menos tão velha quanto a própria concepção do Homo 

economicus: Conquanto em The Wealth of Nations de 1776, Adam Smith tenha desenvolvido 

uma teoria econômica baseada na premissa de um comportamento econômico humano 

fundamentalmente motivado por interesses egoísticos, como vimos en passant; em sua obra 

anterior, de 1759, “The Theory of Moral Sentiments” (2017), Smith já reconhecia a 

importância de um forte componente de “irracionalidade” no comportamento econômico, que 

emergiria do conflito das “paixões” (“passions”) com um “expectador imparcial” (“impartial 

spectator”) de cada indivíduo. As “paixões” de Smith incluiriam a fome, o desejo sexual, e 

emoções em geral (medo, raiva e outras), e tenderiam a controlar o comportamento do ser 

humano em várias ocasiões – que, no entanto, seria capaz de suplantá-las se assumisse a 

perspectiva de um “espectador imparcial”, um verdadeiro “tipo perfeito” (pré) weberiano 

muito semelhante ao que seria o Homo economicus, porém, mais autoconsciente (ASHRAF; 

CAMERER; LOEWENSTEIN, 2005). Impossível deixar de notar que as paixões de Smith, 

por um lado, parecem brotar de um “id” freudiano; enquanto que, por outro lado, o espectador 

imparcial de Smith parece agir similarmente ao que Freud chamou de “superego” (FREUD, 
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1980; GAY, 2006, 414-416), cheio de abnegação, autocontrole, comando das paixões (SMITH, 

2017, 11). Ao mesmo tempo, é inegável também alguma semelhança da perspectiva 

psicológica adotada por Smith com a abordagem do ser humano desenvolvida no contexto da 

economia comportamental moderna (CULLEN; ASHRAF, 2006). 

Mas o que vem a ser, exatamente, a economia comportamental? Para que possamos 

compreendê-la, precisamos iniciar a explicação comentando brevemente sua origem – a 

própria economia neoclássica. 

 

2.2. O MODELO ECONÔMICO PADRÃO 

 

In this standard economic theory there are no 
animal spirits. People act only for economic 
motives, and they act only rationally. 
Akerlof & Shiller, Animal Spirits. 

 

A economia é uma ciência voltada ao estudo do comportamento humano que esteja 

relacionado à alocação de recursos escassos. Como qualquer ciência, a economia visa à 

construção de teorias que possam explicar e prever fenômenos observados. E aqui, vale 

lembrar que a ciência avança através de “conjecturas e refutações” (POPPER, 2002, 204), e 

que uma teoria só é útil na medida em que demonstre congruência com a realidade (GARCIA-

ROZA, 1996, 11), conforme defendeu o próprio Milton Friedman – paradigmático economista 

neoclássico da Escola de Chicago – em seu clássico e influente artigo “The methodology of 

positive economics” de 1957 (FRIEDMAN, 1957, 343). 

Uma teoria precisa alicerçar-se em premissas, sendo essas, portanto, essenciais em 

qualquer modelo teórico que se entenda por científico (WILKINSON, 2008, 4). Qualquer 

teoria depende fundamentalmente de suas premissas (O’NEILL, 2005, 305). 

As premissas essenciais do modelo econômico padrão (“standard economic model”), 

que constituem o modus operandi (senão vivendi) do Homo economicus, que é o modelo de 

comportamento econômico neoclássico atualmente mais popular na academia, são as 

seguintes: 

 

1. Os agentes econômicos são racionais; 
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2. Os agentes econômicos são motivados pela maximização de utilidade que 

esperam alcançar; 

3. A utilidade do agente econômico é determinada por interesses puramente 

egoísticos do próprio agente; 

4. Os agentes econômicos são operadores de utilidade bayesianos; 

5. Os agentes econômicos possuem preferências relacionadas ao tempo, e se 

comportam com relação a tais preferências de acordo com o modelo de 

utilidade descontada (“discounted utility model”); e 

6. Todas receitas e ativos (possíveis e imagináveis) são perfeitamente fungíveis 

(WILKINSON, 2008, 5). 

 

Algumas explicações se fazem necessárias aqui com relação às premissas acima.  

A premissa (1) é a da racionalidade dos agentes econômicos. E agentes racionais são, 

simplesmente, aqueles capazes de elencar em ordem de preferências consistentes uma série de 

opções que possam ter (COOTER; ULEN, 2011, 12-13). O conceito econômico de 

racionalidade não está, assim, necessariamente associado à reflexão ou à capacidade 

intelectual, mas apenas ao escalonamento coerente de preferências – coerente no sentido de 

que as opções ordenadas estejam sujeitas à propriedade da transitividade entre elas, ou seja, 

que se o agente econômico prefere B em relação a C, e A em relação a B, então também 

preferirá, obrigatoriamente, A em relação a C.  

A premissa (2), a da maximização de utilidade do agente econômico, implica que o 

agente racional sempre vai escolher a melhor alternativa disponível – assim, maximizando-a. 

O conceito de utilidade, por sua vez, desenvolveu-se daquele usado originalmente por Jeremy 

Bentham – “utility” – , que o empregava com um viés claramente hedonístico, remetendo-se a 

experiências de prazer e dor – basicamente, para Bentham, quanto mais prazer se pode extrair 

de um bem ou experiência, maior sua utilidade; quanto maior a dor, menor sua utilidade 

(WILKINSON, 2008, 54). Atualmente, a utilidade que o agente visa a maximizar descolou-se 

de sua origem hedonista e assumiu a forma de um conceito ainda muito vago, mas aplicável a 

uma gama infinita de situações, de maneira que o que representa depende das circunstâncias 

específicas de cada agente, em cada caso. Desse modo, tipicamente, utilidade pode 

corresponder a uma vasta gama de objetos completamente diversos, por exemplo, no mercado, 
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comumente, lucros; mas, em outras circunstâncias, também felicidade, satisfação, receitas, ou 

até mesmo votos (no caso de políticos) ou bem-estar social (no caso de instituições de 

caridade) (COOTER; ULEN, 2011, 12-13). Neste sentido, Pindyk e Rubinfeld definem 

utilidade simplesmente como “o nível de satisfação que uma pessoa usufrui ao consumir um 

bem ou realizar uma atividade” (1995, 85) – não sem alguma reminiscência do hedonismo 

primevo do termo. Ng e Tseng caracterizam a utilidade de modo ainda mais aberto, como 

“benefícios para o indivíduo” (NG; TSENG, 2008, 267).  

A premissa (3), o egoísmo do Homo economicus, implica que a utilidade que o agente 

racional quer maximizar deve ser estrita e atomisticamente a sua própria – não a de terceiros. 

Já em 1881, Edgeworth alçara o egoísmo (“self-interest”) à condição de “primeiro princípio da 

economia”, e a noção robustamente sobreviveu aos nossos dias, e sempre é possível definir-se 

o interesse das pessoas de modo que, o que quer que façam, estejam promovendo o seu 

próprio (SEN, 1977). Por exemplo, um proverbial bom samaritano, ao ajudar alguém, na 

verdade, maximiza a sua própria função utilidade – i.e., obtém uma satisfação ele-mesmo por 

ajudar outra pessoa (NG; TSENG, 2008, 268). Esta é a medida do egoísmo do Homo 

economicus – absoluta, e harmoniza-se particularmente bem com o hedonismo original do 

conceito de utilidade que discutimos acima. 

A premissa (4) significa que os agentes econômicos usam inferências bayesianas em 

suas tomadas de decisão referentes à utilidade. O termo “bayesiano” deriva do nome do 

teólogo e matemático inglês Thomas Bayes, que escreveu um artigo (BAYES, 2013), 

publicado postumamente, em 23 de dezembro de 1763 (mais de 2 anos após sua morte), 

inaugurando o que hoje chamamos de probabilidades bayesianas. Inferências bayesianas, 

basicamente, constituem um arcabouço probabilístico lógico e quantitativo usado no processo 

de integrar e acumular informações, com diversas aplicações práticas, especialmente, voltadas 

à tomada de decisões. A estatística bayesiana é fundamentalmente regida por demandas de 

racionalidade e consistência, e por muitos é entendida como uma verdadeira extensão da 

lógica. Vale observar que a complexidade de inferências bayesianas é tal que, apenas a partir 

dos últimos anos de 1980 e início da década de 1990 que os computadores atingiram o grau de 

sofisticação necessário para implementar métodos de inferências bayesianas de modo mais 

completo na prática (COWLES; KASS; O’HAGAN, 2012).  
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Quanto à premissa (5) acima, o modelo de utilidade descontada foi desenvolvido para 

incorporar considerações de natureza intertemporal nos modelos de tomada de decisões de 

economistas e cientistas sociais. Paul Samuelson foi o primeiro economista a propor sua 

utilização, em 1938. Basicamente, o modelo estipula que os custos e benefícios que ocorrem 

em momentos diferentes podem ser comparáveis (“trazidos a valor presente”) através de um 

desconto da utilidade futura por um fator constante. A fim de ilustrar o conceito, vale observar 

que decorre dessa noção, por exemplo, que taxas de desconto grandes sugerem tomadores de 

decisão impacientes (i.e., o valor atual da utilidade presente é muito maior do que o valor da 

mesma utilidade no futuro, sujeita a um desconto grande). O valor atribuído à utilidade de uma 

determinada opção deve ser sempre consistente com as preferências do agente, e seu valor 

absoluto é arbitrário – o que importa para o funcionamento do modelo é o valor relativo das 

opções do agente econômico em relação umas às outras. O modelo abraça também a já 

discutida premissa da racionalidade dos agentes econômicos, isto é, sua capacidade de ordenar 

racionalmente suas opções conforme suas preferências, e demanda que essas preferências não 

só sejam constantes, mas também, que sofram descontos também constantes conforme o 

momento em que ocorrerão (GOLDIN, 2007). 

Finalmente, a premissa (6), a da fungibilidade, implica simplesmente que podemos 

substituir tudo o que existe, de modo que, qualquer coisa, ao final, se torna de algum modo 

fungível, isto é, de alguma forma substituível por qualquer outro tipo de bem ou por um valor 

em dinheiro (WILKINSON, 2008, 157). Observe-se aqui que não só objetos são fungíveis no 

modelo econômico padrão, mas, como apontado, absolutamente tudo, até mesmo coisas 

imateriais, como honra, felicidade, ou “um ano a mais de vida”49.  

O modelo econômico padrão, desenvolvido pelos economistas neoclássicos, é baseado 

nas premissas acima, que refletem o agir do Homo economicus, e foi desenvolvido a partir do 

fim da segunda guerra mundial, em um contexto em que a econometria ganhava força e 

prestígio junto aos economistas, ao mesmo tempo em que a psicologia perdia espaço e 

credibilidade, até mesmo em razão da ênfase matemática em rigor e precisão do modelo 

econômico padrão, em grande medida inspirado pela física (WILKINSON, 2008, 11), cujos 

                                                 
49 Neste sentido, uma pesquisa de 2007 sugeriu que o americano médio atribuía na ocasião um valor entre 
US$100.000.00 e US$300.000,00 a um ano adicional de vida (BERENSON, 2007). Outra pesquisa sugere, inter 
alia, que pensar em dinheiro reduz o medo de morrer, o que tem sido interpretado como uma manifestação no 
sentido de que ter dinheiro tende a reduzir a ansiedade das pessoas (ZALESKIEWICZ et al.,  2013). 
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avanços haviam conferido aos Aliados a bomba atômica e a vitória sobre o Eixo, e que, em 

breve, traria ainda mais conquistas ao intelecto humano, como a viagem à lua, a exploração do 

sistema solar, a confirmação da teoria da relatividade, e tantas outras. O emblemático adágio 

de Rutherford encapsula bem o Zeitgeist de então: “Toda ciência, ou é física, ou é coleção de 

selos” (BIRKS, 1963, 108). E a influência da física sobre outras disciplinas não ficou restrita à 

economia – mesmo em filosofia, a influência torna-se decisiva – epitomizada, por sua vez, em 

Quine (HARMAN, 1967), para quem, “filosofia da ciência é filosofia o suficiente” (1953) – , 

e se reflete na ascendência da lógica e no florescimento da filosofia analítica. Até mesmo o 

direito brasileiro teria sido influenciado pela física, a lógica e a matemática, através de 

ninguém menos do que Pontes de Miranda (1982, 207-208) e Goffredo Telles Júnior (2014). 

Com inspiração na física, a elegância matemática foi se tornando progressivamente 

mais importante à análise econômica, que buscava identificar “leis econômicas” como se 

fossem leis naturais e imutáveis do universo, verdadeiras leis físicas (KOROBKIN; ULEN, 

2000; FOURCADE; OLLION; ALGAN, 2015, 92; IRTI, 2007). A matemática passou a ser 

usada retoricamente, como se verdadeiro argumento fosse (MCCLOSKEY, 1983), inclusive, 

para disfarçar política de ciência – notadamente, em economia – , fenômeno que Romer 

chamou de “mathiness” (2015). É sintomático que 77% dos doutorandos em economia das 

principais universidades americanas – Chicago, Columbia, Harvard, MIT, Princeton, Stanford 

e Yale – declararam em pesquisa acadêmica de 2005 que “concordavam” ou “concordavam 

fortemente” que “a economia é a mais científica das ciências sociais”; sendo que, em Chicago, 

berço da análise econômica do direito, 69% dos doutorandos concordavam fortemente com a 

frase, e 25% simplesmente concordavam, totalizando, juntos, 94% do corpo discente de 

doutorandos (COLANDER, 2005, 186). Também é significativo que a economia seja a única 

ciência social a que se conferem prêmios Nobel – ao lado da física, química, medicina, 

literatura, e da paz mundial – , o que, inclusive, não era sequer propósito original de Alfred 

Nobel ou sua fundação, e foi instituído posteriormente graças a uma doação – também 

significativamente – feita pelo Banco da Suécia para esta finalidade (FOURCADE; OLLION; 

ALGAN, 2015, 89). 

Assim, o modelo econômico padrão, fortemente matematizado e alicerçado nas 

premissas do Homo economicus, tornou-se dominante no pensamento econômico pós-segunda 

guerra mundial – e a análise econômica do direito foi construída a partir deste modelo 



102 

(COOTER; ULEN, 2011, 3 et ss.). Mais do que isso: O domínio intelectual do modelo 

econômico neoclássico é tal que, atualmente, de um modo ou de outro, embasa praticamente 

toda regulamentação de qualquer atividade econômica (PINTO, 2015, 42). 

É irônico que, justamente na busca de se construir um modelo econômico mais 

científico, os economistas, sem o notar, foram afastando de sua disciplina o modo como o ser 

humano de fato age, em favor do improvável Homo economicus (SHILLER; AKERLOF, 2010, 

168).  

 

2.3. O MODELO ECONÔMICO COMPORTAMENTAL 

 

In the end, this is what behavioral economics is 
about – figuring out the hidden forces that 
shape our decisions.  
Dan Ariely, The Upside of Irrationality. 

 

Conquanto suas premissas racionais possam conferir ao modelo econômico padrão uma 

boa precisão em termos de cálculos numéricos, nem sempre essa precisão matemática vem 

acompanhada de acuidade na previsão de resultados concretos (WILKINSON, 2008, 11; 

FREEMAN, 1999, 142-143; FOURCADE; OLLION; ALGAN, 2015, 114). Frequentemente, 

agimos de modo que não é “racional” no sentido econômico do termo – mas, nem por isso, 

agimos de modo irracional ou imprevisível (SUNSTEIN, 2000, 1) – ainda que, muitas vezes, 

de fato, sim (GLIMCHER, 2005). A economia comportamental, basicamente, despe a 

economia neoclássica da suposta racionalidade do ser humano, e passa a levar em conta as 

influências cognitivas, sociais e emocionais a que o Homo sapiens está sujeito. A economia 

comportamental, portanto, nada mais é do que “o estudo das influências cognitivas, sociais e 

emocionais observadas sobre o comportamento econômico das pessoas” (SAMSON, 2015, 26). 

Em vista da incapacidade de o modelo econômico padrão descrever corretamente uma 

série de comportamentos humanos medidos cuidadosa e sistematicamente, em 1956, Herbert 

Simon, que já havia proposto uma abordagem comportamental da economia no ano anterior 

(1955), defendeu a importância de se compreender os motivos subjacentes do comportamento 

dos agentes econômicos a fim de melhorar o poder descritivo do modelo econômico 

neoclássico, e introduziu o conceito de “racionalidade limitada” (“bounded rationality”) para 
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referir-se às limitações cognitivas do ser humano em adquirir e processar informações, bem 

como seus impactos na tomada de decisões das pessoas em geral (1956). 

Ainda que tenha havido outros estudos comportamentais criticando o modelo 

econômico padrão ao longo das décadas de 1950 e 1960, apenas em 1979-1980 surgiu a 

economia comportamental propriamente dita, inaugurada pela publicação de dois artigos que 

ainda hoje são muito importantes no campo: “Prospect theory: An analysis of decision under 

risk”, dos psicólogos Daniel Kahneman e Amos Tversky na prestigiosa revista acadêmica 

Econometrica (1979), que introduziu uma série de conceitos novos e fundamentais à teoria 

econômica com relação a pontos de referência, aversão à perda, medição de utilidade, e 

julgamentos subjetivos de probabilidades (WILKINSON, 2008, 12); e “Toward a positive 

theory of consumer choice”, do economista Richard Thaler (1980), que introduziu o conceito 

de “contabilidade mental” (“mental accounting”), que implica o fato de que o ser humano 

frequentemente não trata o dinheiro como um bem fungível (WILKINSON, 2008, 12). A 

partir da publicação desses importantes artigos, a economia comportamental ganhou linhas 

teóricas mais precisas e passou a ser um dinâmico e importante campo do estudo econômico. 

Vale mencionar que a economia comportamental ainda se beneficiou fortemente do 

crescente desenvolvimento de pesquisas psicológicas empíricas e métodos de experimentos 

controlados desenvolvidos independente e concomitantemente na época, originalmente 

aplicados às ciências sociais em geral, e que viriam a desembocar no campo do que hoje 

conhecemos como economia experimental (WILKINSON, 2008, 14-15). 

Com os avanços tecnológicos de varredura do cérebro (“brain scanning”), tomografia e 

ressonância magnética – como o PET-scan (“positron emission tomography”), o fMRI 

(“ functional magnetic resonance imaging”), o EEG (“electroencephalography”), e o rCBF 

(“ regional cerebral blood flood”) – , que surgiram como instrumentos de aplicação 

precipuamente médica, deu-se origem, concomitantemente, à neuroeconomia50, e, com suas 

                                                 
50 Alguns economistas defendem que a neuroeconomia seria irrelevante para a economia. Acreditam que o que 
aparece em tomografias não são fenômenos econômicos e, portanto, não teriam importância para a disciplina. No 
entanto, tal entendimento parece decorrer de um mal-entendido com relação a como os economistas 
comportamentais usam os dados neurológicos obtidos: Tais dados não são usados para negativar teorias 
econômicas – estudos empíricos cumprem essa função. Estudos neurológicos são usados para ajudar economistas 
a entender as teorias econômicas e o comportamento das pessoas em termos de processos psicológicos ou 
neurológicos. Um outro problema apontado com relação à neuroeconomia é o de que estudos neurológicos muitas 
vezes são inconclusivos. Mas o fato de um instrumento ou experimento algumas vezes ser inconclusivo não 
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descobertas e possibilidades, a economia comportamental ganhou ainda mais ferramentas que 

a fortaleceram, bem como alguns dos instrumentos mais importantes para seu contínuo 

desenvolvimento. 

A economia comportamental e seu modelo de comportamento (“behavioral economic 

model”), portanto, partem de modelos econômicos neoclássicos e procuram corrigi-los quando 

empiricamente destoam da realidade, e são, dessa maneira, originalmente derivados da 

economia neoclássica e do modelo econômico padrão; inclusive, microeconomicamente, eles 

frequentemente não renegam totalmente os componentes de escolha racional ou a noção de 

equilíbrio econômico do modelo econômico neoclássico, e nem procuram suplantá-lo 

completamente (WILKINSON, 2008, 4), mas o complementam, incorporando a este modelo 

fundamentos psicológicos mais realísticos (CAMERER, 1999) do que as premissas 

neoclássicas expostas acima, desse modo, aumentando o poder explicativo da economia 

(CAMERER; LOEWENSTEIN, 2004, 3)51. O impacto de se incorporar à economia um 

modelo humano liberto do postulado da racionalidade, no entanto, é muito mais profundo do 

que se pode imaginar em vista deste comentário, especialmente, em nível macroeconômico – 

aí, sim, com maior frequência, a economia comportamental efetivamente rejeita a economia 

neoclássica. 

Desde já, portanto, podemos observar que a economia comportamental não tem uma 

relação única e bem-definida com a economia neoclássica: Às vezes, a complementa 

(especialmente, com relação à microeconomia); às vezes, a renega (especialmente, com 

relação à macroeconomia) – ambiguidade que ilustraremos ao longo deste trabalho. 

 

2.4. DOIS MODOS DE PENSAR 

 

Man is not truly one, but truly two. 
Robert Louis Stevenson,  
The Strange Case of Dr. Jekyll & Mr. Hyde. 

 
                                                                                                                                                         
necessariamente demonstra sua inutilidade (FUDENBERG, 2006). Sobre a importância da neuroeconomia em 
geral e ao direito:, JONES 2004, 1699 e 1706; MCCABE; SMITH; CHORVAT, 2005. 
51 Em grande medida, as diferenças do modelo econômico padrão e a economia comportamental refletem os 
contrastes do modelo padrão de ciências sociais (“standard social science model”) e o modelo de comportamento 
proposto pelo psicoevolucionismo – o modelo psicológico evolucionista (“evolutionary psychology model”) 
(TOOBY; COSMIDES, 1995). 
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Nem sempre o ser humano age de modo racional no sentido econômico do termo. 

Entretanto, isso não é necessariamente algo ruim: Geralmente, nossas intuições são bastante 

acuradas52, úteis e até mesmo essenciais no dia-a-dia. Porém, conquanto frequentemente úteis, 

nem sempre funcionam bem (CHABRIS; SIMONS, 2010), induzindo-nos muitas vezes a erros 

e comportamentos ditos irracionais, muitos dos que são, inclusive, cometidos 

sistematicamente – sendo também, portanto, previsíveis (THALER; SUNSTEIN, 2009, 19). 

Psicólogos têm explicado a causa destas anomalias com base em um modelo de mente 

humana dividida em dois modos de pensar, um que é intuitivo e automático – o “Sistema 

Automático” (“Automatic System” ou simplesmente “System 1”, conforme literatura 

psicológica), e outro que é reflexivo e “racional” (desta feita, não no sentido econômico, mas 

no sentido de que exige esforço cognitivo consciente), o “Sistema Reflexivo” (“Reflective 

System”, “ Effortful System” ou “System 2”), ou, conforme nomenclatura adaptada que 

preferimos e utilizaremos ao longo deste trabalho, “Sistema de Reflexão”, a fim de evitar a 

ambiguidade que existe em português no uso de “reflexivo”, que pode sugerir um reflexo 

automático, ao invés de uma reflexão ponderada, que é o que efetivamente visa a transmitir o 

termo em inglês adotado por Thaler e Sunstein (2009, 19), entre outros.  

O Sistema Automático é rápido e funciona independentemente de esforço cognitivo ou 

controle voluntário ou consciente. O Sistema de Reflexão, ao contrário, requer atenção e 

esforço mental. Nossa mente trabalha conforme cada um dos sistemas, dependendo das 

circunstâncias. Kahneman traz uma lista de exemplos de atividades atribuídas ao Sistema 

Automático e ao Sistema de Reflexão que podem ser úteis para melhor visualizá-los e 

compreendê-los (2011, 21-22).  

Segue uma tabela por nós resumida e adaptada: 

 

                                                 
52 Um caso particularmente interessante de intuições acuradíssimas é o das “intuições de especialistas”. Sua 
origem é a repetição de situações específicas a que experts ficam sujeitos por longo tempo. Nas palavras de 
Herbert Simon, “Intuition is nothing more and nothing less than recognition” (KAHNEMAN, 2011, 11-12). “The 
Automatic System can be trained with lots of repetition” (THALER; SUNSTEIN, 2009, 21). Sobre o tempo de 
prática que dominar uma arte ou profissão requer, segundo Gladwell, pesquisas sugerem que, de um modo geral, 
cerca de 10.000 horas de prática são necessárias para se atingir o nível de um “expert” (2007, 48-71). Pesquisas 
recentes sugerem que a regra das 10.000 horas não funciona para atividades em que há “pouca ou nenhuma 
competição direta”; por exemplo, jardinagem e ofícios como “administração, dar aulas, engenharia, consultoria”, 
bem como outras atividades que dependem essencialmente de criatividade (ERICSSON; POOL, 2016; 
KAUFMAN, 2016). Interessantes considerações sobre a concepção da “perícia” (“shuyo”) advinda do treino na 
cultura tradicional japonesa em: BENEDICT, 2002, 197-200. 
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Sistema Automático 

 
Sistema de Reflexão 

 
Notar que um objeto está mais longe do que 

outro. 
 

Prestar atenção no que leciona um professor 
durante a aula. 

 
Buscar a origem de um som. 

 

Entender o que certa pessoa diz em uma sala 
cheia de gente falando. 

 
Fazer “cara de nojo” ao ver algo asqueroso. 

 

Comportar-se adequadamente em um evento 
formal, exercitar a circunspecção. 

 
Detectar hostilidade em uma voz. 

 

Comparar o preço e a qualidade de duas 
máquinas de lavar roupa. 

 
Responder 2 + 2 = ? 

 

Checar a validade de um argumento lógico 
complexo. 

 
Ler “outdoors” na rua. 

 
Ler um texto complicado. 

 
Dirigir o carro em uma rua vazia. 

 

Estacionar o automóvel em uma vaga 
apertada. 

 

A capacidade de funcionar do Sistema Automático é inata e em grande medida 

partilhamos com outros animais. Apesar de ser inato, o Sistema Automático também absorve e 

“aprende” parte de nossa experiência, tornando nossos reflexos em determinadas 

circunstâncias, muitas vezes, também intuitivos e automáticos, isto é, uma verdadeira 

“segunda natureza”, como frequentemente se diz – e.g., quando praticamos determinado 

esporte até atingir um nível de excelência (até mesmo o xadrez), quando aprendemos a dirigir 

bem (trocando marchas automaticamente, prestando atenção em outros veículos sem sequer 

perceber que o estamos fazendo, etc), ou quando aprendemos a ler ou a navegar situações 

sociais razoavelmente complexas (a maior parte de nós lê quaisquer letreiros na rua ou 

manchetes de jornais automática e involuntariamente, e percebe intuitivamente, por exemplo, 

que não convém fazer piadas em velórios). A tabela acima traz exemplos de ações e atividades 

automáticas inatas (notar a distância de objetos, procurar de onde vem um som, fazer cara de 
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nojo (ECKMAN, 2007, 1-16), detectar hostilidade) e aprendidas (fazer cálculos matemáticos 

simples, ler, dirigir).  

Já o Sistema de Reflexão demanda sempre a atenção e o esforço mental próprios do ser 

humano. O Sistema Automático encontra e integra relações e informações simples; o Sistema 

de Reflexão segue regras, compara objetos, faz ponderações e escolhas conscientes. A maior 

parte do que pensamos e fazemos tem origem no Sistema Automático, enquanto que o Sistema 

de Reflexão passa a tomar conta de nossa mente somente quando cresce a complexidade do 

assunto em questão. Tal “divisão de trabalho” entre os sistemas mentais é bastante eficiente: O 

Sistema Automático normalmente funciona bem e não requer muito esforço ou dispêndio de 

energia. No entanto, é também justamente o Sistema Automático que está sujeito a vieses 

cognitivos e fica inclinado a cometer “erros” sistemáticos em certas circunstâncias – daí estar 

no âmago da economia comportamental (THALER; SUNSTEIN, 2009, 22). 

O Sistema Automático tem uma “longa história de evolução”, pois surgiu como forma 

de dar uma resposta rápida e eficiente a ameaças e oportunidades que diminuíam ou 

aumentavam as chances de sobrevivência dos animais em geral e dos seres humanos 

primitivos em particular ao longo das eras (KAHNEMAN, 2011, 35). Os “erros sistemáticos” 

que cometemos decorrem do fato de que nem sempre o que estava bem ajustado para 

responder aos riscos e oportunidades do pleistoceno (que, inter alia, normalmente 

demandavam muita rapidez nas decisões) continua bem ajustado para os tempos modernos 

(PINKER, 2009; JONES, 2001, 1173). Se, quando nossos ancestrais encontravam um fera, 

ficar completamente paralisado, correr loucamente ou até mesmo lutar eram boas respostas 

(juntamente com todas outras sensações fisiológicas que acompanham tal nível de tensão de 

luta pela sobrevivência), isso já não funciona mais adequadamente quando, por exemplo, ao 

invés da fauna enfrentamos a faina, somos “fechados” no trânsito, temos prazos exíguos e 

irrazoáveis para cumprir, ou vemos que não sabemos as respostas de uma prova na escola: Ao 

contrário, tais reações físico-químicas de nosso corpo geram o stress com que a maior parte de 

nós vive atualmente e que acarreta inúmeros problemas de saúde, o nosso mal do século 

(MORRIS, 1996). 

Como vimos, em nível micro, a economia comportamental procura, justamente, 

incorporar ao modelo econômico padrão a capacidade de prever os “erros” sistemáticos de 

julgamento que cometemos, i.e., as “anomalias” que fogem aos modelos econômicos 
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neoclássicos, os chamados “vieses comportamentais” (“bias”) (KAHNEMAN, 2011, 4) e 

“heurísticas” (“heuristics” ou “rules of thumb”, este comumente traduzido como “regras de 

bolso” ou “regras de ouro”), que nada mais são do que atalhos cognitivos (“cognitive 

shortcuts”) que usamos para resolver rapidamente problemas complexos, substituindo-os por 

questões simples ou intuitivas (NOLL; KRIER, 2000, 327). Por exemplo, responder à questão 

“Tício é honesto?”, rigorosamente, implicaria fazer uma análise do caráter de Tício, e uma 

análise criteriosa sempre tende a ser razoavelmente complexa; então, ao lançarmos mão de 

uma heurística, substituímos esta questão complexa por uma questão simples para a que temos 

uma resposta intuitiva e imediata: “Gosto de Tício?”, que é fácil de responder – ou, pelo 

menos, mais fácil do que a questão anterior. 

Cumpre observar que, na prática, os termos “viés” e “heurística”, mesmo na literatura 

especializada, hoje são quase sinônimos, o que gera alguma confusão terminológica, já que 

uma heurística, na verdade, é um processo cognitivo de simplificação (conforme o exemplo 

acima, de substituição da pergunta sobre o caráter de Tício, deixa claro), enquanto que um viés 

é o resultado de um processo tal (por exemplo, o “viés da retrospectiva”, que faz de todos nós 

adivinhos do passado, implica simplesmente que, ex post, temos a impressão de que o que 

ocorreu era ou deveria ter sido previsível) (FISCHHOFF, 2007) – e não o próprio processo. A 

falta de rigor no uso dos conceitos de “viés” e “heurística” é nociva à economia 

comportamental e ao progresso científico, uma vez que a indeterminação dos termos dificulta 

a aplicação do método científico para testar a falseabilidade da teoria (GIGERENZER, 2005, 

41-42).  

Também convém observar aqui que, na maioria das vezes, nossos vieses e heurísticas 

comportamentais são inconscientes (KAHNEMAN, 2011, 21-36). Voltando a nosso exemplo 

da questão sobre o caráter de Tício para ilustrar o ponto: Ao respondermos se Tício é honesto, 

substituímos a análise complexa e sofisticada sobre sua conduta e valores pela avaliação 

simples e intuitiva de o quanto gostamos dele, mas não nos apercebemos necessariamente do 

que estamos fazendo mentalmente – ou seja, a substituição ocorre em nossa mente em nível 

inconsciente – e , ao contrário, no mais das vezes, conscientemente acreditamos que, de fato, 

estamos respondendo à pergunta complexa original.  

Em que pese a economia comportamental muitas vezes apenas atualizar os modelos 

microeconômicos neoclássicos, o resultado da incorporação de “anomalias” ao modelo do 
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comportamento humano, levado às últimas consequências, é muito mais profundo do que pode 

aparentar à primeira vista: Caem as “expectativas racionais” dos agentes de mercado, caem os 

“mercados eficientes”  (SHILLER, 2003)53, cai o Homo economicus – e, com eles, toda uma 

visão econômica neoclássica que fracassou ao desconsiderar o fato de que o ser humano não é 

um maximizador de utilidade (SHILLER; AKERLOF, 2010, 167). Neste nível macro, ao 

repudiar o pressuposto da racionalidade humana, a economia comportamental afasta-se da 

economia neoclássica em geral, e da macroeconomia em particular, efetivamente provocando 

uma ruptura paradigmática profundamente impactante.  

 

2.5. HEURÍSTICAS E INCLINAÇÕES COMPORTAMENTAIS 

 

Wenn man von Humanität redet, so liegt die 
Vorstellung zu Grunde, es möge das sein, was den 
Menschen von der Natur abscheidet und auszeichnet. 
Aber eine solche Abscheidung gibt es in Wirklichkeit 
nicht: die "natürlichen" Eigenschaften und die 
eigentlich "menschlich" genannten sind untrennbar 
verwachsen. Der Mensch, in seinen höchsten und 
edelsten Kräften, ist ganz Natur und trägt ihren 
unheimlichen Doppelcharakter an sich. 
Friedrich Nietzsche, Homers Wettkampf. 

                                                 
53 A hipótese do mercado eficiente, a principal derivação da premissa da racionalidade aplicada aos mercados 
financeiros, basicamente, assume que os preços de mercado refletem o valor fundamental dos ativos a que se 
referem, e mudam instantaneamente na medida em que o mercado recebe novas informações, de modo que, em 
um mercado eficiente, o retorno dos investimentos sempre será perfeitamente proporcional a seu risco. Neste 
mercado eficiente, operadores profissionais (“professionally informed traders”) são capazes de aproveitar 
eventuais discrepâncias entre os preços de mercado de um ativo e seus valores fundamentais através de 
“arbitragem”, obtendo, nestas ocasiões, seus ganhos – ao mesmo tempo em que, por sua vez, tal “arbitragem” de 
valores, uma vez explorada, leva os preços de volta a sua posição “correta”, de equilíbrio. Em tese, conforme 
uma abordagem econômica neoclássica, a hipótese do mercado eficiente só não funciona se há assimetria de 
informações, falta de competitividade entre os participantes, custos de transação muito altos, ou conflitos de 
interesses (FAMA, 1970). A hipótese do mercado eficiente, entretanto, já foi demonstrada insuficiente 
empiricamente em várias ocasiões. Um estudo clássico é o das “ações siamesas”, em que ações de uma mesma 
empresa são negociadas em lugares diferentes, mas, ao invés de terem o mesmo preço nos dois lugares (ajustado 
por diferenças de tributação e outros custos que podem divergir), que deveriam corresponder a seu valor correto e 
racional – seu valor intrínseco – , frequentemente, têm preços inexplicavelmente discrepantes 
(MULLAINATHAN; THALER, 2000). Outro estudo que demonstra empiricamente a falibilidade da hipótese do 
mercado eficiente analisou o valor de quotas de fundos de investimento “closed-end”, em que investidores 
precisam vender suas quotas a fim de receber dinheiro – ou seja, precisam negociá-las no mercado. Também 
neste caso, as quotas dos fundos comumente são compradas e vendidas a valores que divergem do valor 
correspondente às ações de seu portfólio (i.e., divergem de seu “net asset value”), em violação ao que seria 
esperado em mercados eficientes (LEE; SHLEIFER; THALER, 1991). Sobre assimetria de informações, ver 
trabalho clássico de Akerlof (1970). 
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Ora passamos a comentar os principais vieses, heurísticas e fenômenos identificados 

pela economia comportamental, a fim de melhor ilustrar os desafios fundamentais que a 

disciplina impõe ao Homo economicus como modelo do ser humano, e o quão diferente o 

Homo economicus é do Homo sapiens.  

O rol de vieses, heurística e fenômenos identificados pela economia comportamental é 

amplo e pouco sistematizado. Com frequência, os mesmos eventos são tratados por alcunhas 

diferentes, e também, diversos vieses, heurísticas e fenômenos, por vezes, implicam as 

mesmas “anomalias”. Procuramos organizar e minimizar tais conflitos, o que, no entanto, nem 

sempre é factível, até mesmo porque a mesma ocorrência pode ser explicada de mais de uma 

forma por autores diversos, de modo que sua origem é, ao final das contas, inconclusiva – e o 

que também impede que certos eventos e observações sejam tratados como exclusivamente 

associados a determinado viés ou heurística. Ademais, como a heurística é um processo, e o 

viés, a conclusão de um processo, um fenômeno pode ser explicado através de uma heurística 

e, ao final, manifestar-se como um viés. Finalmente, há também fenômenos comportamentais 

observados que podem ser simplesmente uma “anomalia” dissociada de heurísticas, e que não 

têm sido tratados, tampouco, como qualquer viés, como por exemplo, o “comportamento de 

manada”. Eis os desafios de uma sistematização realmente rigorosa com relação ao assunto. 

A lista que segue, portanto, não é exaustiva, e seus elementos não são, necessariamente, 

mutuamente excludentes – o que reconhecemos ser problemático de um ponto de vista 

taxonômico, mas justificável pelas razões explicadas acima, não sendo nossa ambição criar 

uma taxonomia completa e coerente de vieses, heurísticas e fenômenos “anômalos” estudados 

pela economia comportamental (caso em que, inclusive, teríamos que elencar, de pronto, pelo 

menos três listas segregadas, uma inventariando vieses; outra, heurísticas; e ainda outra, 

fenômenos que não são nem vieses, nem heurísticas), tarefa esta, monumental, e ainda não 

satisfatoriamente concluída. Nossa ambição ao esboçar o catálogo abaixo, mais modesta, é 

apenas enfatizar os vieses, heurísticas e fenômenos anômalos que estão mais bem 

documentados na literatura da disciplina, e que são mais importantes para este trabalho, ao 

mesmo tempo em que ilustramos alguns pontos particularmente salientes do descasamento 

entre o modelo econômico padrão e o que nos revela a economia comportamental sobre a 

condição humana. 
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2.5.1. A ética limitada (“bounded ethicality”) 

 

Li uomini sempre ti riusciranno tristi, se da 
una necessità non sono fatti buoni.  
Machiavelli, Il Principe. 

 

O ser humano tem a si mesmo em alta conta, inclusive eticamente; não é surpreendente, 

portanto, que tenha uma forte tendência a não enxergar seus próprios comportamentos como 

antiéticos (BAZERMAN; TENBRUNSEL, 2011; TENBRUNSEL; MESSICK, 2004; 

BANAJI; BAZERMAN; CHUGH, 2003), estando sujeito também a falhar eticamente de 

modo sistemático e previsível em determinadas circunstâncias, por exemplo, em casos de 

conflitos de interesse (CHUGH; BANAJI; BAZERMAN, 2005), de discriminação favorável a 

quem gostamos (BERTRAND; CHUGH; MULLAINATHAN, 2005) ou àqueles com quem 

somos parecidos (em sentido amplo, i.e., com quem temos elementos em comum) (CIALDINI, 

2008, 141-173), e desfavorável em relação aos outros (i.e., de quem não gostamos ou de 

pessoas com quem não temos pontos em comum) (MESSICK; BAZERMAN, 1996).  

Também tendemos a julgar as mesmas ações de modo moralmente mais desfavorável 

quando seus resultados são ruins conforme nosso entendimento ou nos prejudicam, mas de 

modo moralmente mais favorável quando seus resultados são positivos em nossa opinião ou 

nos beneficiam, independentemente de seus méritos intrínsecos, em um viés que tem sido 

chamado de “outcome bias” ou “viés do resultado” (GINO; MOORE; BAZERMAN, 2010). 

O ser humano racionaliza seus lapsos éticos justificando-se, flexibilizando suas regras 

morais, e esquecendo-se (SHU; GINO, 2012) seletivamente de informações que são 

eticamente inconvenientes para seus propósitos (SHU; GINO; BAZERMAN, 2011); tanto 

antes de cometê-los, quanto depois (SHALVI et al.,  2015) e, desse modo, age mal e sequer se 

sente culpado (PITTARELLO et al., 2015).  

Ademais, ex ante, o ser humano acredita que agirá de modo mais ético do que de fato o 

faz, e, ex post, acredita que seu comportamento foi mais ético do que de fato o foi 

(TENBRUSEL et al., 2010). Assim, apesar de inconscientes, vários mecanismos psíquicos 

influenciam de modo determinante nosso comportamento ético, auxiliando-nos a manter uma 
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autoimagem ilibada – para nós mesmos – , mesmo quando agimos antieticamente (SEZER; 

GINO; BAZERMAN, 2015). 

Interessante notar ainda que o ser humano tende a conferir um baixo valor (i.e., tende a 

descontar fortemente, no jargão econômico) ao que lega às próximas gerações e, portanto, 

também age de modo egoísta, antiético e racionaliza seu comportamento em casos de conflitos 

de interesses com as gerações futuras (WADE-BENZONI; TOST; HERNANDEZ, 2012) – “O 

que a posteridade já fez por mim?”, como questionou Groucho Marx (ELSTER, 2000, 216); 

ou, “in the long run we are all dead”, famoso adágio de Keynes (1924, 80). Não é à toa que os 

abusos que temos visto contra o meio ambiente vão se perpetuando, colocando toda a 

humanidade em grave risco (LATTOUF, 2017, 4-16), e que os principais opositores de 

medidas que visam a assegurar a saúde e sustentabilidade da humanidade no longo prazo se 

convencem não só de sua correção científica, mas também, de sua estatura moral quanto ao 

problema. Outro exemplo do fenômeno são governos que emitem dívidas de longo prazo (ou 

seja, que serão pagas pelas gerações futuras) para arcar com custos que beneficiam a 

sociedade apenas no momento (i.e., que não são usufruídos por aqueles que pagarão a dívida, 

a sociedade do futuro). 

O ser humano ainda tende a ver com maior leniência o comportamento antiético 

quando não identifica de modo específico a quem tal comportamento prejudica (GINO; SHU; 

BAZERMAN, 2010) – a implicação disso é que pode ser mais difícil agir de modo antiético 

quando agredimos a uma única pessoa que conhecemos do que quando prejudicamos uma 

multidão difusa de desconhecidos, o que é típico, por exemplo, em casos de corrupção. 

Também está bem documentada forte correlação positiva entre cansaço e 

comportamento antiético (MEAD et al.,  2009), em mais um exemplo do que se tem chamado 

de “ego depletion”, um exaurimento de nosso autocontrole, como veremos mais à frente. Este 

é mais um motivo porque o cansaço é um problema extremamente relevante em nosso 

frenético mundo sem descanso. 

Todos esses problemas são ainda agravados pelo fato de que a erosão das normas éticas 

vai ocorrendo gradualmente, o que dificulta ao ser humano perceber a crescente corrupção dos 

valores quando imerso no problema (GINO; MOORE; BAZERMAN, 2010). Assim como 

todo câncer nasce pequeno, condutas antiéticas extremamente nocivas normalmente 

descendem de pequenas transgressões iniciais. 
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A ética limitada, assim, nos mostra com bastante clareza o quanto o ser humano difere 

do Homo economicus. O Homo economicus não é nem ético, nem antiético: É simplesmente 

aético. Responde a incentivos, maximiza sua utilidade. Além disso, o Homo economicus tem 

preferências constantes e, portanto, não muda sua atitude ou seus valores quando está cansado, 

não sofre de ego depletion. 

 

2.5.2. A falta de autocontrole / A força de vontade limitada (“ bounded willpower”) 

 

And when the woman saw, that the tree was 
good for food, and that it was pleasant to the 
eyes, and a tree to be desired to make one wise, 
she tooke of the fruit thereof, and did eate, and 
gaue also vnto her husband with her, and hee 
did eate. 
The Holy Bible, King James Version, 
Genesis, chapter III, verse 6. 

 

No mundo hostil do pleistoceno, as recompensas imediatas eram normalmente mais 

seguras do que as futuras. Assim, evoluímos para procurar a satisfação imediata de nossas 

necessidades e desejos (MATHER, 2012, 339), de modo que o ser humano é particularmente 

suscetível à falta de autocontrole, padecendo da chamada força de vontade limitada.  

O autocontrole é um recurso escasso do ser humano: Temos uma reserva limitada de 

autocontrole54. Está bem documentado, por exemplo, que, sujeito a tarefas cognitivamente 

complicadas, tendemos a perdê-lo (KAHNEMAN, 2011, 41). Mas não só isso: O esforço em 

geral, inclusive para controlar impulsos ou agir eticamente (MEAD et al., 2009), é cansativo, e 

diminui nossa capacidade de autocontrole, mais uma vez caracterizando o já mencionado ego 

depletion (MURAVEN; TICE; BAUMEISTER, 1998), o exaurimento da energia necessária 

que temos para nos autocontrolar.  

                                                 
54 Thaler e Shefrin procuram fazer um paralelo entre os conflitos de consciência de escolhas intertemporais e a 
teoria da agência. Basicamente, eles modelaram o ser humano como uma organização com um planejador 
(“planner”) e vários executores dos planos (“doers”), em que conflitos ocorrem porque os executores são 
egoístas, de modo fundamentalmente semelhante ao dos conflitos de interesses da teoria da agência entre 
empregador e empregados (THALER; SHEFRIN, 1981). Ainda sobre conflitos internos e personalidade: 
ARIELY, 2010, 105. 
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Dentre as curiosas tarefas que já foram laboratorialmente comprovadas capazes de nos 

diminuir o autocontrole estão as coisas mais prosaicas e estranhas, como controlar emoções 

em resposta a cenas emocionantes de um filme, tomar decisões conflituosas, tentar 

impressionar terceiros, responder de modo gentil a grosserias, e evitar de pensar em ursos 

brancos. A perda de autocontrole acarretada pela execução de tais tarefas, por sua vez, nos 

leva também a fracassar no cumprimento das mais diversas determinações, induzindo-nos a, 

por exemplo, quebrar a dieta, gastar impulsivamente, reagir agressivamente, e ter pior 

desempenho em atividades cognitivas ou em tomada de decisões lógicas (KAHNEMAN, 2011, 

42).  

Em termos nutricionais, curiosamente, podemos verificar que o sistema nervoso do ser 

humano consome mais glicose durante esforços mentais em geral (GAILLIOT et al., 2007), e 

– talvez o mais surpreendente – que a ingestão de glicose, por sua vez, também diminui os 

efeitos do ego depletion (GAILLIOT; BAUMEISTER, 2007). 

En passant, finalmente, vale mencionar que também se verificou que o autocontrole 

está intimamente relacionado à inteligência cognitiva (MISCHEL; EBBESEN, 1970). O 

autocontrole também está atavicamente associado à inteligência emocional, a ponto de fazer 

parte da própria definição que Goleman conferiu ao termo (2006, xxi). O comportamento 

controlado e paciente está associado ao córtex frontal, responsável por nossas funções 

cognitivas superiores; enquanto que comportamentos impulsivos e impacientes estão 

associados ao sistema límbico, a parte mais primitiva de nosso cérebro – do cérebro dos 

mamíferos em geral – , responsável por nossas emoções (MCCLURE et al., 2004).  

Vale ainda notar que também a incerteza mina o autocontrole do ser humano, 

induzindo-o a preferir gozar o momento em detrimento do futuro (i.e., aumentando o desconto 

que aplicamos aos benefícios futuros) (MILKMAN, 2012; AINSLIE, 1991), o que tem óbvias 

implicações na gestão de riscos. 

O ser humano, frequentemente, está ciente de que sofre de falta de autocontrole, e cria 

mecanismos que são “irracionais” para o Homo economicus a fim de responder ao problema –

para o Homo economicus, quanto mais opções o ser humano tem à disposição, melhor, e não 

cabe, nem no modelo econômico padrão, nem no modelo de análise econômica do direito, que 

o ser humano possa se beneficiar ao, voluntariamente, restringir suas opções. No mundo real, 

no entanto, a fim de atingir objetivos que demandem autocontrole, frequentemente, 
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diminuímos nossas opções, justamente porque sabemos que nossa força de vontade é limitada 

e nos falhará se tivermos uma “tentação” à disposição. Por exemplo, a fim de fazer dieta, 

muitas vezes, deixamos de comprar doces, para não lhes ter acesso fácil em casa; ou, a fim de 

poupar, nos inscrevemos em programas de poupança compulsória que nos “obrigam” a 

realizar depósitos periódicos, a fim de não gastar o dinheiro (FRANK, 2005). Não foi à toa 

que Ulisses pediu a sua tripulação que o amarrasse a um mastro de seu navio, a fim de não 

ceder ao canto das sereias (HOMER, 1996, 272-273). 

 

2.5.3. A aversão a extremos (“extremeness aversion”) / O efeito de compromisso 

(“ compromise effect”) 

 

But so much at least is plain,  
that the middle state is praiseworthy. 
Aristotle, Nicomechean Ethics. 

 

O ser humano é de um modo geral avesso a extremos, o que está por trás do efeito de 

compromisso: Normalmente, em vista de duas opções extremas, tendemos a procurar uma 

intermediária, o que contraria o axioma da economia padrão de que alternativas não-

escolhidas não têm importância (afinal, a alternativa que nos maximiza a utilidade deveria ser 

a mesma, independentemente de outras opções inferiores), na medida em que, empiricamente, 

vemos que a inclusão de alternativas em um rol de possibilidades – mesmo de alternativas que 

não teriam qualquer possibilidade de ser escolhidas – frequentemente altera a opção que 

finalmente escolhemos (SUNSTEIN, 2000, 3-4).  

Este efeito é, inclusive, amplamente explorado como técnica de marketing (PINGER; 

RUHMER-KRELL; SCHUMACHER, 2016; WONG, 2012; CHUANG et al., 2012): Por 

exemplo, se um vendedor de geladeiras tem modelos simples e sofisticados no showroom, mas 

há excessivo estoque das geladeiras sofisticadas e precisa “desová-las”, uma técnica para 

aumentar as vendas dessas geladeiras em detrimento das mais simples é colocar em exposição 

uma nova geladeira ainda mais sofisticada ao lado das outras, mesmo que seja muito cara e o 

vendedor não a queira promover especificamente: O efeito de compromisso aumentará as 

vendas da geladeira sofisticada original, simplesmente por ter se tornado, com a exposição do 
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modelo melhor, a opção intermediária. Do mesmo modo, ao contrário, para desovar a 

geladeira mais simples, basta acrescentar à exposição uma outra geladeira, mais simples ainda. 

A ideia básica por trás do efeito de compromisso é a de que, ao adotarmos uma opção 

intermediária como ponto de referência, alternativas extremas tornam-se mais difíceis de se 

ajustar a nossas expectativas de custo-benefício, possivelmente, porque suas desvantagens em 

relação à opção central passam a ser psicologicamente mais relevantes a quem deve fazer a 

escolha (BETTMAN; LUCE; PAYNE, 1998, 207; MANJA, 2015). 

O Homo economicus, mais uma vez, diverge fundamentalmente do Homo sapiens, e 

não é absolutamente influenciado pela posição relativa das escolhas que pode fazer: Ele vai 

sempre escolher a opção que lhe maximiza a utilidade de modo consistente, coerente e 

constante. Acrescer-se uma alternativa que não será a escolhida por não lhe ser maximizadora 

de utilidade não influencia em nada a preferência do Homo economicus com relação às outras 

opções – diferentemente do que a economia comportamental demonstra que ocorre com o 

Homo sapiens. 

 

2.5.4. A aversão à perda (“loss aversion” ou “ endowment effect”) 

 

A horse! A horse! My kingdom for a horse! 
William Shakespeare, Richard III. 

 

Temos forte aversão a perdas, e sentimos psicologicamente mais o impacto de perdas 

do que de ganhos (KAHNEMAN; TVERSKY, 2000).  

A implicação disso para a economia é dramática; apenas para dar um exemplo, esta 

característica do ser humano invalida o importante Teorema de Coase, conforme exposto em 

“The Problem of Social Cost” (1960), e que, a propósito, é o artigo jurídico mais citado de 

todos os tempos (SHAPIRO, 2012), bem como, um dos textos fundamentais de inauguração 

da análise econômica do direito (MEDEMA; ZERBE, JR, 2000).  

O Teorema de Coase, basicamente, propõe que a alocação eficiente de recursos requer 

sua atribuição à parte para a qual o bem é mais valioso, justamente, por lhe ser mais útil, e, se 

os custos de transação forem zero – isto é, se não houver qualquer impedimento à negociação, 

inclusive, se não custar nada para levantar as todas informações sobre o valor do bem em 

questão, como será usado pelas partes, etc (COOTER; ULEN, 2011, 85-88) – , o bem será 
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alocado em uma negociação privada naturalmente à parte que estiver disposta a pagar mais por 

ele, independentemente de a quem pertence o bem inicialmente. Isso porque, se o bem for 

mais útil ao proprietário inicial do que ao outro, não fará sentido econômico a este outro pagar 

o valor pelo qual o proprietário estaria disposto a vender o bem; e, se o bem for mais útil a este 

outro, o comprador potencial, ele vai estar disposto a oferecer mais pelo bem do que o valor 

que lhe é atribuído pelo proprietário, que então o venderá. Assim, nesta negociação, o bem 

acabará fatalmente por pertencer à parte para quem valer mais, o que gerará, por sua vez, 

eficiência alocativa – afinal, se uma parte está disposta a pagar mais pelo bem, é porque, para 

esta parte, ele gerará mais utilidade do que para a outra, sendo tal alocação, portanto, mais 

eficiente economicamente para a sociedade em geral (COOTER; ULEN, 2011, 82-85).  

No entanto, diferentemente do que prevê o referido teorema (i.e., quando custos de 

transação são zero, o uso eficiente dos recursos emergirá de negociação privada, 

independentemente da situação jurídica inicial dos direitos de propriedade) (COOTER; ULEN, 

2011, 85), a situação inicial das partes com relação aos direitos de propriedade é relevante, 

sim; mesmo quando o custo de transação for zero, pois, devido à aversão à perda, os 

proprietários de um bem tenderão a lhe atribuir um valor maior do que seu valor objetivo, o 

que, por sua vez, tenderá a impedir alocações ótimas de recursos (KAHNEMAN; KNETSCH; 

THALER, 1990; FRANCIOSI et al., 1996). 

De modo simples, gostamos das coisas que temos, e lhes atribuímos um valor maior do 

que de fato valem, simplesmente por ser nossas. O efeito já foi demonstrado com os objetos 

mais simples, impessoais e fungíveis, como, por exemplo, canetas esferográficas simples e 

idênticas recém-entregues a seus novos “proprietários”: Basta “tomar posse” do bem, por mais 

prosaico que seja, que ele passa a ser nosso e, portanto, automática e imediatamente, mais 

valioso para nós do que era antes (KAHNEMAN, 2011, 289-299).  

Nossa paixão pelo que é nosso se manifesta mesmo no simples ato de transferir um 

objeto, quando demonstramos de modo extremamente sutil, mas inequívoco, nossa maior 

relutância de nos desfazer de coisas que consideramos nossas em relações a bens de outrem: 

De um modo geral, tendemos a entregar objetos a outras pessoas de modo “gentil”, no sentido 

de que voltamos a parte mais apropriada do objeto a quem o vai receber (i.e., a parte do objeto 

que é desenhada para ser segurada, e.g., a coronha de um revólver). Por exemplo, quando 

entregamos uma caneca a alguém, tendemos a passá-la com a alça na direção da pessoa que 
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vai pegá-la. No entanto, pesquisas empíricas robustas demonstram que este comportamento 

muda quando o objeto nos pertence – aí, tendemos a fazer o traditio de modo não tão gentil – 

em nosso exemplo, segurando, nós mesmos, a alça da caneca (CONSTABLE et al., 2016). 

A aversão à perda também se manifesta de outros modos – grosso modo, sempre que 

interpretamos alguma coisa como uma “perda”. Por exemplo, a aversão à perda explica porque 

consumidores compram menos produtos quando só têm uma opção do que quando têm duas: 

Uma opção apenas impele os consumidores a procurar mais alternativas, já que comprar um 

produto sem compará-lo com outros é percebido pelos consumidores como arriscado – em 

outras palavras, o consumidor acha que, se não tem opções, “perde” ao simplesmente aceitar o 

que lhe é ofertado (MOCHON, 2013).  

Também é o efeito de aversão à perda, juntamente com uma antecipação do efeito de 

compromisso (que já vimos), que leva vendedores a pedir mais caro por seus bens 

inicialmente em uma negociação: Por medo de fazer um mau negócio, e já antevendo que 

receberão uma contraproposta com vistas a fechar um valor intermediário, é melhor pedir, ab 

initio, um preço mais alto pelo bem colocado à venda. Entretanto, estudos sugerem também 

que o medo de se fazer um mal negócio pode ser mitigado pela bajulação do vendedor pelo 

comprador55: O comprador elogiar ou bajular o vendedor funciona como um contrapeso a esse 

temor de fazer um mal negócio; e o mero elogio tende a animar os vendedores, que recuperam 

a confiança de que são capazes de fazer um bom negócio, e, em consequência, acabam 

pedindo menos por seus bens (CHATTERJEE; IRMAK; ROSE, 2013). 

A aversão à perda também explica a velha técnica de vendedores para induzir-nos a 

comprar determinada coisa: Alegar que o produto sobre o que temos dúvida quanto a se 

devemos comprá-lo “é o último”, ou que “há outros interessados” na compra deste bem “único” 

– o medo de perder a oportunidade nos impelirá a adquirir o que se está vendendo (CIALDINI, 

2006, 237-272). A aversão à perda também tem sido explorada em outros contextos, inclusive, 

para estimular trabalhadores autônomos a trabalhar mais, induzindo-as a pensar que, ao não 

                                                 
55 A bajulação, aliás, é um ponto fraco do ser humano nos mais diversos contextos. Em interessante pesquisa, 
Jennifer Chatman, da Universidade de Berkeley, partiu da hipótese de que deveria haver um limite a partir de 
onde a bajulação deveria deixar de funcionar; realizou testes e concluiu que, se tal limite existir, não conseguiu 
encontrá-lo (PFEFFER, 1992, 216 et ss.). Estudos também demonstram que, mesmo quando o objeto da 
bajulação sabe que os elogios que recebe são insinceros, eles funcionam (CHAN; SENGUPTA, 2010) Sábia, 
assim, a admoestação do cardeal Mazarin: “Quando te dirigem grandes elogios, convence-te de que zombam de 
ti” (1997, 204). 
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trabalhar, estariam, na verdade, perdendo lucros, ao invés de, simplesmente, sequer os 

materializando – uma forma de manipulação simples, mas que é crescentemente importante ao 

passo em que migramos de um modelo econômico tradicional de trabalho assalariado para 

uma economia “uberificada”56, em que os prestadores de serviços são autônomos e podem 

trabalhar quando e como quiserem, sem supervisão direta de um empregador tradicional57. 

Outra manifestação da aversão à perda é nossa contrariedade de ter oportunidades 

reduzidas, que também está bem documentada: Desde a idade de 2 anos já demonstramos 

clara aversão a ter nossas opções involuntariamente diminuídas (BREHM; WEINTRAUB, 

1977). 

A origem evolutiva da aversão à perda é clara: Em um mundo de recursos muito 

escassos, como o pleistoceno, em meio à luta pela sobrevivência, perder um bem ou uma 

oportunidade poderia ter custos fatais para o indivíduo, e aqueles que não se importavam em 

perder esses recursos escassos morreram sem transmitir seus genes (CIALDINI, 2008, 203-

206). Tendemos, assim, a dar grande valor ao que é nosso, raro ou difícil de se obter (LYNN, 

1989). Baltasar Gracián já o havia notado, em pleno século XVII: “Todo lo bueno es mejor 

cuando te privan de alcanzarlo: hasta el agua ajena sobe a néctar de abejas” (GRACIÁN, 

2007, 256).  

Já o Homo economicus, que não é diretamente produto da evolução biológica, visa 

sempre a maximizar a utilidade, sem qualquer aversão à perda. 

 

2.5.5. A heurística de disponibilidade (“availability heuristic”) 

 

¡Oh memoria, enemiga mortal de mi descanso! 
Miguel de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. 

                                                 
56  A “uberização” caracteriza-se pela prestação de serviços diretamente ao consumidor por profissionais 
autônomos, mediante requisição daqueles, intermediados por mídias digitais, notadamente, “smartphones”. O 
neologismo deriva de uma das empresas pioneiras neste tipo de intermediação, a Uber, que, através de software, 
passou a colocar motoristas particulares à disposição de consumidores do transporte público urbano, em serviço 
semelhante ao prestado por táxis. Definição ajustada pelo autor a partir da sugerida pelo Cambridge English 
Dictionary para “uberize” (UBERIZE, 2017). 
57 A própria Uber, como não poderia deixar de ser, vem lançando mão desta e outras técnicas de psicologia 
comportamental para motivar seus motoristas. Como mencionamos, tais ferramentas se tornam essenciais quando 
não há vínculos de emprego tradicionais, e o empregador não pode mais forçar o prestador de serviço a trabalhar 
(BUCHANAN; SESHAGIRI, 2017). Sobre a compulsão irracional do ser humano de completar “coleções”, que 
parece estar sendo explorada pelo Uber, ver: BARASZ et al.,  2017.  
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Tendemos a considerar riscos maiores quando podemos nos lembrar facilmente deles, 

i.e., quando estão facilmente “disponíveis” a nossa memória, em decorrência da heurística da 

disponibilidade (SUNSTEIN, 2000, 5; KAHNEMAN, 2011, 8). Substituímos aqui uma 

pergunta estatística complexa, i.e., “qual o risco ou a probabilidade de ocorrer determinado 

fato?”, por uma questão fácil de responder, a saber, algo como “você se lembra de ter ocorrido 

recentemente determinado fato?” Esta tendência do ser humano é em grande medida 

responsável pelo famoso medo de avião.  

Estatisticamente, ter medo de avião é bastante exagerado. O International Air 

Transport Association, no começo de 2013, divulgou dados no sentido de que (i) um 

passageiro viajando em aviões de empresas “ocidentais” (i.e., da Europa ocidental, Estados 

Unidos e Canadá, mas não da América Latina, de modo geograficamente muito discutível) 

teria que pegar pelo menos 5,3 milhões de voos antes de se envolver em um acidente aéreo 

(sendo que é muito improvável que qualquer pessoa, por mais que viaje, embarque em um 

avião mais do que 20.000 vezes durante toda sua vida, já que alguém que pegue um voo por 

dia por 70 anos terá voado aproximadamente 25.550 vezes), e (ii) a quantidade de acidentes da 

indústria aeronáutica comercial no mundo todo é tão baixa que alguém que pegasse um voo 

por dia, estatisticamente, voaria por 14.000 anos sem sofrer um único acidente sequer 

(DIFFERENCE…, 2013). Ademais, em 2014, houve apenas 1 acidente de avião a cada 4,4 

milhões de voos comerciais no mundo todo (ACIDENTE..., 2015), e dados da indústria 

aeronáutica têm sugerido uma constante melhoria na segurança dos aviões, de maneira que 

2015 e 2016 foram os anos mais seguros da história para se voar (VINHOLES, 2016). 

E, no entanto, como acidentes de avião, quando ocorrem, costumam ser amplamente 

divulgados na mídia, tornam-se facilmente disponíveis à nossa memória, acabam inspirando 

um medo infundado e desproporcional nas pessoas – com consequências, muitas vezes, 

nefastas: O efeito provocado pelo desproporcional medo de avião associado ao terrorismo 

junto ao público estadunidense, decorrente do ataque às Torres Gêmeas do World Trade 

Center de Nova Iorque em 11 de setembro de 2001 – nem precisamos dizer, amplamente 

divulgado – , foi medido e estudado pelo Instituto Max Planck, na Alemanha, que concluiu 

que houve 1,11 mortes adicionais no trânsito por milhão de habitantes nos Estados Unidos nos 

meses seguintes ao September 11 (GAISSMAIER; GIGERENZER, 2012).  
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O terrorismo, a propósito, também se beneficia da ampla divulgação que ataques têm 

na mídia e da heurística da disponibilidade para inspirar medo nas pessoas. Mesmo um dos 

pais da economia comportamental, Daniel Kahneman, confessa ter experimentado um medo 

excessivo e injustificado de terrorismo quando morava em Israel, justamente em decorrência 

da heurística de disponibilidade: No período de maior atividade terrorista em solo israelense, 

de dezembro de 2001 a setembro de 2004, houve 236 mortes em razão de bombas explodidas 

por terroristas. O risco de morrer em um acidente ordinário de carro em Israel era 

significativamente maior, mas os homens-bombas inspiravam muito mais pavor do que o 

trânsito na população, Kahneman incluído (2011, 322). 

O efeito de disponibilidade também pode ser observado em muitos outros contextos 

envolvendo eventos amplamente divulgados e suas consequências, por exemplo, no fato de 

que aumentam as vendas de apólices de seguro quando ocorre um desastre natural amplamente 

noticiado (SLOVIC; KUNREUTHER; WHITE, 2000). 

Assim, tendemos a exagerar riscos relacionados a eventos que são amplamente 

divulgados, em que as mortes ocorrem de modo “espetacular”, e em relação aos que há ampla 

cobertura midiática (KAHNEMAN, 2011, 8), como terrorismo, acidentes de avião, 

vazamentos de radiação nuclear, e até mesmo ataques de tubarão; mas, em razão também do 

viés de otimismo, que veremos mais à frente, subestimamos os riscos de eventos sobre os 

quais nos sentimos em controle, especialmente, eventos que matam de um modo banal e que 

não têm destaque na mídia, ainda que sejam muito mais perigosos do que aqueles que são 

mais divulgados. Por exemplo, para idosos, um dos maiores riscos que há é simplesmente ir ao 

banheiro, especialmente, para tomar banho – risco este normalmente ignorado, tanto pela 

população, quanto pela mídia (DIAMOND, 2013). Outros exemplos do fenômeno são que 

tendemos a acreditar que homicídios são mais comuns do que suicídios, e que terrorismo é 

mais perigoso do que insolação, quando a realidade é precisamente o oposto em ambos os 

casos (SUNSTEIN, 2000, 25). Tubarões, por sua vez, matam menos pessoas do que máquinas 

automáticas de vendas operadas por dinheiro (“vending machines”) (MAHAJAN, 2011). 

A vantagem adaptativa desse tipo de heurística é simples: No mundo primitivo, era 

mais seguro, certamente, evitar qualquer risco que pudesse nos levar prematuramente ao além-

mundo. Tinha uma óbvia vantagem evolutiva o ser humano que era capaz de aprender com um 

evento traumático a evitar os riscos a que o então defunto sujeitara-se. E, em algumas 
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circunstâncias, o mecanismo psíquico por trás da heurística da disponibilidade ainda pode ser 

uma vantagem, mesmo nos dias de hoje – mas, nem sempre. 

Eis mais uma anomalia comportamental a que o Homo economicus não está sujeito: Se 

viajar de avião lhe maximizar a utilidade, nenhuma divulgação de acidente aeronáutico recente 

per se o demoverá de embarcar. Ao contrário, se, em vista do acidente, seres humanos 

“irracionais” deixarem de viajar e os preços das passagens por isso caírem, possivelmente, 

pegar o avião maximizará ainda mais sua utilidade, e o Homo economicus provavelmente até 

preferiria viajar na sequência de um acidente aéreo amplamente divulgado do que em um 

período sem maiores intercorrências. 

 

2.5.6. A heurística de representatividade (“representative heuristic”) 

 

A reasonable probability is the only certainty. 
E. W. Howe, Country Town Sayings. 

 
Como vimos, quando caímos vítima do viés da disponibilidade, dados estatísticos 

objetivos pouco ou nada importam. Outra faceta de nossa dificuldade de lidar com estatísticas 

se revela na heurística da representatividade: De um modo simples, quando somos indagados 

sobre a probabilidade de determinado evento pertencer a certa categoria, substituímos esta 

pergunta complexa por uma pergunta mais simples: O quão similar determinado evento é em 

relação à categoria com a qual o comparamos? (KAHNEMAN; TVERSKY, 1972) A 

heurística de representatividade nos impele a fazer julgamentos estatísticos com base em 

semelhanças, ao invés de através de outros métodos probabilísticos mais rigorosos e precisos 

(GIGERENZER, 2005, 42). 

O exemplo clássico desta heurística é o seguinte, e ilustra bem o que ocorre: As 

pessoas em geral acreditam que “uma moça solteira, desinibida, inteligente, formada em 

filosofia, e que costumava interessar-se por assuntos envolvendo o combate à discriminação e 

a promoção de justiça social, além de ter participado de protestos contra energia nuclear 

quando era estudante” tem mais chances de ser “uma bancária ativa no movimento feminista” 

do que simplesmente “uma bancária” – o que é um claro erro probabilístico, já que, 

logicamente, é impossível que haja mais bancárias feministas do que bancárias, uma vez que 
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não pode haver qualquer bancária feminista que não seja também simplesmente uma bancária 

(THALER; SUNSTEIN, 2009, 26).  

Aqui, a heurística da representatividade nos leva a substituir a pergunta probabilística 

complexa (“uma moça com tais e quais características tem probabilidade maior de pertencer 

ao conjunto (AB) ou ao conjunto (AB’ )?”) por uma questão mais simples e intuitiva (“a moça 

descrita é mais semelhante ao estereótipo de uma feminista ou ao de uma bancária?”), 

negligenciando totalmente noções básicas de lógica e probabilidades. 

O ser humano – diferentemente do Homo economicus, exímio operador probabilístico 

bayesiano – simplesmente não evoluiu para calcular probabilidades estatísticas; ou, melhor 

dizendo, a capacidade de realizar cálculos probabilísticos não foi selecionada no ambiente 

primevo que moldou a mente de nossos ancestrais. No entanto, é uma vantagem adaptativa 

óbvia ser capaz de encontrar correlações (e.g., quando o vento sopra do sul, vai chover; ou, 

onde há fumaça, há fogo) – e fazer correlações espúrias são um efeito colateral dessa 

capacidade mais geral que temos, e que nos impele a procurar (e encontrar) padrões, 

correlações e associações, tanto onde existem, quanto onde não existem (VIGEN , 2015; 2017). 

Voltaremos ao tema quando tratarmos do viés da extrapolação.  

 

2.5.7. A heurística do afeto (“affect heuristic”) 

 

There is a road from the eye to the heart  
that does not go through the intellect. 
G.K. Chesterton, The Defendant. 

 

A heurística do afeto nos leva a tomar decisões e fazer julgamentos com base em 

sentimentos, positivos ou negativos, ao invés de “racionalmente” (no sentido de 

“refletidamente”; não no sentido estritamente econômico) (SHEFRIN, 2009). Emoções são 

rápidas, intuitivas e até talvez instintivas; diferentemente do processo analítico racional que 

envolve “lógica, razão e deliberação científica” (SLOVIC et al., 2005, S35). 

A origem evolutiva de nossa propensão a lançar mão da heurística do efeito é 

multifacetada: Na selva do mundo primitivo, emoções tendem a nos dar respostas rápidas a 

perigos que requerem ação imediata, a correr para ajudar aqueles de quem gostamos (mesmo o 

amor é adaptativo) (BUSS, 2007, 194-255), e a evitar ou destruir aqueles de quem não 
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gostamos – possivelmente, fontes de ameaças (SLOVIC et al., 2007, 1334). Em nosso mundo 

atual que, muitas vezes, demanda respostas ponderadas e sofisticadas a situações ambíguas e 

cheias de nuances, nem sempre a heurística do afeto funciona de modo ótimo (PACHUR; 

HERTWIG; STEINMANN, 2012). 

Apenas a título de exemplo, como tendemos a gostar de pessoas bonitas (por razões 

também evolutivas) (BUSS, 2007, 102-193), frequentemente, atribuímo-lhes automaticamente 

uma série de qualidades positivas, como talento, bondade, honestidade e inteligência 

(OLSON; MARSHUETZ, 2005). Essa tendência de estender uma impressão dominante a 

outros aspectos do mesmo objeto constitui o chamado “efeito auréola” (“halo effect”), em que 

uma característica (positiva ou negativa (RASMUSSEN, 2008), apesar da “auréola” do título 

do efeito) domina o modo como certa pessoa (ou objeto) é vista pelos outros, sem que nos 

demos conta de que isso está ocorrendo (CIALDINI, 2008, 146). Trata-se de um 

desdobramento da heurística do afeto.  

O impacto do efeito auréola no direito é facilmente ilustrado pelo fato de que há 

grande correlação entre o valor de indenizações concedidas e o quanto os jurados gostam do 

querelante que as pedem (nos Estados Unidos, onde o valor de indenizações depende 

frequentemente da determinação de júris) (BAZERMAN; MOORE, 2008, 10). Kahneman, 

Schkaden e Sunstein se referem ao fenômeno específico das indenizações concedidas pelo 

tribunal do júri como “outrage heuristic” (“heurística do ultraje”), sendo que a ideia por trás 

do uso deste termo é a de que o quanto mais o júri se sentir ultrajado pelo que o querelante 

sofreu, mais lhe concederá a título de indenização (KAHNEMAN; SCHKADE; SUNSTEIN, 

1998). 

Mas não é só isso: Está comprovada em inúmeros experimentos a tautológica verdade 

de que nossas emoções nos tiram a objetividade e nos fazem agir de modo que nem nós 

mesmos somos capazes de prever, para o bem ou para o mal (ARIELY, 2010, 98-99), 

diferentemente do que ocorre com o Homo economicus. Mais uma vez, substituímos questões 

complexas por uma simples: “Gostamos disso?” 

Com implicações tanto para o direito, quanto para economia e finanças, também foi 

identificado, por exemplo, que a beleza facial de CEOs considerados bonitos impacta 

positivamente o retorno das ações de suas empresas quando há publicação midiática de suas 

fotos (HALFORD; HSU, 2014). Aqui, a heurística substitui a pergunta complexa sobre os 
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fundamentos econômicos de uma empresa por algo como “o CEO é bonito?” (lembrando que 

a beleza, como vimos, causa o efeito auréola, e tendemos a correlacioná-la positivamente com 

inteligência, talento, honestidade, etc) (OLSON; MARSHUETZ, 2005). 

Com relação mais direta à Crise de 2008, vimos com muita clareza que, quando uma 

forte emoção – o pânico – tomou conta do mercado, os investidores se comportam “em 

manada” (como também veremos em mais detalhes mais à frente), gerando perigosas 

homogeneizações (AVGOULEAS, 2015, 28 e 54). 

 

2.5.8. A ilusão de objetividade (“illusion of objectivity”)  

 

Dubitare di sé stesso è il primo segno dell’intelligenza. 
Ugo Ojetti, Sessanta. 

 

O ser humano acredita que seus julgamentos são em geral objetivos e, em particular, 

mais objetivos do que os dos outros (CARUSO; EPLEY; BAZERMAN, 2006), em todos 

sentidos possíveis, inclusive, em termos éticos (CHUGH; BANAJI; BAZERMAN, 2005). Em 

maior ou menor grau, todos sofremos da ilusão de objetividade (PRONIN; LIN; ROSS, 2002). 

Consideramo-nos menos subjetivos em nossas opiniões do que seriam nossos pares, e 

insistimos nesta hipótese mesmo quando somos confrontados com informações que nos 

contradizem, e até mesmo quando somos alertados da existência do fenômeno da ilusão de 

objetividade. Como se não bastasse, detectamos com facilidade a falta de objetividade em 

terceiros, mas não em nós mesmos (PRONIN; LIN; ROSS, 2002). 

A ilusão de objetividade é adaptativa na medida em que promove o bem-estar mental, 

fazendo-nos acreditar que somos seres humanos melhores do que de fato somos, agindo assim 

como um mecanismo de defesa psicológico contra a ansiedade, imbuindo-nos de amor próprio 

e autoconfiança para defender nossos pontos de vista com convicção e chegar às conclusões 

que nos são mais convenientes em discussões (KUNDA, 1990, 495).  

Se, em nosso passado remoto, a ilusão de objetividade pode ter sinalizado inteligência, 

convicção e liderança ao clã, atualmente, as implicações da ilusão de objetividade para toda a 

sociedade, inclusive, para o direito – notadamente, para árbitros e juízes, de quem esperamos 

imparcialidade – , obviamente são tremendas, pois a verdade é que não somos, nem 
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conseguimos ser, objetivos e isentos, mas acreditamos piamente que sim, mesmo em vista das 

mais fortes evidências em contrário (IRWIN; REAL, 2016). 

A ilusão de objetividade também tem consequências importantes quando estamos em 

situações de conflitos de interesses, quando tipicamente acreditamos que seremos capazes de 

maior isenção do que somos, bem como, quando fazemos disclosures e divulgações de 

informações sobre nós mesmos ou que nos possam impactar, sendo elas mais benéficas do que 

a realidade, ainda estejamos de boa fé – afinal, acreditamos mesmo que o que divulgamos é 

mais objetivo e correto do que efetivamente o é (CAIN; LOEWENSTEIN; MOORE, 2011).  

Desnecessário mencionar o quão significativo este fenômeno foi com relação à Crise 

de 2008, sejam no que diz respeito à avaliação dos investimentos que eram feitos, às notas 

atribuídas pelas agências de rating, ao que os compradores subprime de imóveis acreditavam 

que seriam capazes de pagar, etc. 

 

2.5.9. A racionalidade limitada (“bounded rationality”) 

 

El sueño de la razón produce monstruos. 
Francisco de Goya y Lucientes, Los Caprichos. 

 

A racionalidade limitada foi uma das primeiras descobertas da economia 

comportamental (SIMON, 1956), e é uma das limitações humanas mais conhecidas e 

popularizadas da disciplina, sendo seu conceito também bastante amplo e capaz de abrigar 

uma série de fenômenos, vieses e heurísticas sob seu manto. O conceito de racionalidade 

limitada tem um baixo grau de especificidade (até mesmo por ter nascido como uma crítica à 

noção de racionalidade econômica neoclássica, e não como um conceito propriamente dito), o 

que, inclusive, pode ter sido uma importante causa de seu sucesso e popularidade (BARROS, 

2010).  

Trata-se de um deslavado truísmo dizer que o ser humano não é um computador, capaz 

de analisar e sopesar inúmeros fatos e dados para chegar à conclusão que lhe seja mais 

economicamente “útil” (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998b, 1477). Ao contrário, o ser 

humano sofre, dentre tantas outras limitações, do que economistas comportamentais têm 

chamado de “racionalidade limitada”, a incapacidade de exercitar a “racionalidade” 

universalmente, em todas e quaisquer situações, no sentido de que temos uma aptidão limitada 
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de processar, compreender e aplicar as informações de que dispomos, situação esta que se 

torna ainda mais aguda quanto mais aumenta a complexidade do que analisamos (JOLLS; 

SUNSTEIN; THALER, 1998b, 1480).  

Nossos cálculos estão longe de ser infalíveis. Ao ver um número percentual, tendemos 

a ignorar o número base sobre o qual incide ao aquilatar sua grandeza (CHEN et al., 2012). 

Nossa memória não é perfeita, ao contrário; e não somente é falível, mas também, seletiva58. 

Pior: O ser humano tira conclusões apressadas com base em dados incompletos e inacurados, e 

é muito deficiente em sopesar prós e contras (BRENNER; KOEHLER; TVERSKY, 1996). 

Como se não bastasse, quando o ser humano toma uma decisão, é muito difícil fazê-lo 

modificá-la, porque tem uma grande tendência a manter a consistência (ARONSON, 1995, 

178-179; CIALDINI, 2006, 57-113; 2008, 51-96; EMERSON, 2010, 25). Ou seja, o ser 

humano não só erra, mas também persiste nos erros quando os comete – mas também nos 

acertos, para ser justo; porém aí, muitas vezes, por tempo demais, esclerosando decisões como 

se fossem ser ótimas ad infinitum, o que, no mais das vezes, tampouco ocorre. 

Em particular, o ser humano é bastante ruim com estatísticas, ficando muito aquém do 

perfeito operador bayesiano do modelo econômico padrão. Mesmo peritos em estatística não 

são bons em julgamentos estatísticos intuitivos (KAHNEMAN, 2011, 5; TVERSKY; 

KAHNEMAN, 2011, 425). Eventos altamente improváveis ou são completamente ignorados, 

ou recebem excessiva atenção. Nossa baixa capacidade de pensar estatisticamente, associada à 

heurística da disponibilidade, faz com que superestimemos as probabilidades de eventos raros 

e raríssimos se forem suficientemente divulgados (KAHNEMAN, 2011, 323-324). Vender 

bilhetes de loteria é possível exatamente porque as chances de ganhar são baixas, mas o 

resultado e o prêmio são amplamente divulgados: O cérebro humano não evoluiu para fazer 

cálculos probabilísticos complexos, assim, as probabilidades infinitesimais de ganhar na loto, 

precisamente por ser tão baixas, perdem o significado para a maior parte das pessoas que, ao 

invés de concentrar-se em suas chances reais de tirar a sorte grande – matematicamente 

baixíssimas (ABRAMS; GARIBALDI, 2010); por exemplo, no Reino Unido, 1 em 14 milhões 
                                                 
58 Sobre a memória do ser humano e sua seletividade, vale notar que, recentemente, cientistas comprovaram que 
as pessoas em geral se lembram melhor de frases de websites sociais (como o Facebook, por exemplo) do que de 
frases literárias, muito mais bem elaboradas e memoráveis. Supostamente, isso pode se dever ao fato de que 
priorizar e relembrar informações decorrentes de interações sociais do dia-a-dia – verbais, em linguagem 
tipicamente oral, simples – foi muito mais importante para o ser humano durante o pleistoceno do que memorizar 
frases elaboradas (MICKES et al., 2013). 
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por bilhete, o que é menor do que a chance de ser morto pela queda de um meteorito (HAND, 

2014) – , jogarão com a mente direcionada para o que farão se ganhar, em uma demonstração 

de que nosso cérebro não evoluiu para fazer cálculos complexos, mas para ser criativo – 

fantasiar (o que, aliás, é uma óbvia vantagem na busca de soluções criativas em momentos de 

incerteza)59,60. Não é à toa que, em momentos de maior insegurança social – inclusive, durante 

crises econômicas severas, como a Grande Depressão – aumenta-se a popularidade dos jogos 

de azar (KOHN, 2004, 9). Levar-se em conta a racionalidade limitada do ser humano, assim, é 

particularmente importante quando há necessidade de se calcular a probabilidade de um 

evento futuro e incerto envolvendo análise de risco (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998b, 

1480). 

Outra demonstração de nossa racionalidade bastante limitada e parca intuição 

estatística se revela na tendência de encontrarmos padrões em eventos aleatórios (THALER; 

SUNSTEIN, 2009, 27; MLODINOW, 2008). Frequentemente, encontramos padrões, causas e 

consequências onde não existem: Os ingleses acreditavam haver um padrão nas bombas 

alemãs que caíam sobre Londres na segunda guerra mundial, quando, obviamente, não havia 

(GILOVICH, 2008); acredita-se que um jogador de basquete com “a mão quente” (i.e., que 

acerta algumas cestas em sequência) faz mais pontos do que de costume, quando, na verdade, 

não há diferença estatística alguma (GILOVICH; VALLONE; TVERSKY, 2000); acredita-se 

que as escolhas “corretas” de ações na bolsa por gestores de fundos de investimentos são o 

                                                 
59 Ademais, o fato de o preço de cada jogo da loteria ser relativamente baixo também tem importância, ao induzir 
os jogadores a ter uma visão míope do jogo, considerando que cada aposta é barata, ao invés de que o volume 
total de jogos ao longo do tempo é caro. O comportamento do jogador pode ainda ser potencializado se seus 
amigos e parentes também jogam (associando-se, assim, o “comportamento de manada” – que veremos à frente – 
e o temor de ser o único a não ganhar, especialmente em “bolões” – i.e., a aversão à perda), pois estamos 
biologicamente programados para avaliar nossos ganhos e perdas relativamente a nossos pares, e não de modo 
absoluto (PIORE, 2013).  
60 A despeito de a loteria ser um péssimo negócio para os apostadores em geral e para a sociedade, para o 
governo, assim como para qualquer dono de cassino, naturalmente, a loteria é uma grande fonte de lucros. Só a 
Caixa Econômica Federal, que administra a loto no Brasil, ganhou R$ 1,05 bilhões com a loteria em 2012 
(apenas para comparar, a receita da Caixa Econômica Federal decorrente de administração de fundos de 
investimento foi R$ 1,02 bilhões no mesmo ano – ou seja, inferior à receita da administração da loto), e a 
instituição quer ampliar o lucrativo negócio, tendo em vista que o brasileiro médio aposta “apenas” 
aproximadamente US$_24 em loterias por ano, o que é pouco em relação aos US$ 240 anuais jogados pelos 
argentinos, e os US$ 700 anuais apostados por gregos e espanhóis (RIBEIRO, 2013). Ainda neste sentido, Nero 
lançou uma loteria para financiar a reconstrução de Roma depois do grande incêndio de seu tempo, e, na América 
colonial, loterias estatais foram usadas para financiar fortificações, igrejas e até mesmo universidades, como 
Harvard, Yale, Princeton e a Universidade da Pennsylvania (KOHN, 2004, 9). 
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produto exclusivo de sua capacidade, e não de mera sorte, como, estatisticamente, é o caso na 

maioria das vezes (MLODINOW, 2008, 193; GREENWOOD; SHLEIFER, 2014).  

Mesmo em eventos completamente aleatórios, como uma sequência de lançamentos de 

moeda do tipo “cara ou coroa”, encontramos padrões. E, se cair – digamos – “cara” três vezes, 

acreditamos que é maior a chance de, no próximo lance, cair “coroa”, quando, na verdade, os 

lançamentos são eventos independentes e as chances estatísticas de cair qualquer das 

alternativas são sempre idênticas61, não importando a história pregressa dos resultados. 

O ser humano também é péssimo em construir modelos intuitivos em geral, mesmo 

sobre os fenômenos físicos mais simples – limitação esta também partilhada por leigos e 

especialistas. Apenas para dar um exemplo, estudantes universitários de física foram 

questionados sobre qual seria a trajetória de uma bola disparada de um tubo de metal curvo, e 

49% dos entrevistados – estudantes universitários de física, enfatizemos – disseram que a bola 

seguiria uma trajetória curva como o tubo (MCCLOSKEY; CARAMAZZA; GREEN, 1980).  

Outro reflexo da racionalidade limitada das pessoas se reflete no fato de que tendemos 

a favorecer estímulos simples a complexos. Um exemplo do fenômeno reflete-se no fato de 

que empresas listadas em bolsa com nomes curtos e fáceis de pronunciar estão positivamente 

associadas a maior pulverização, liquidez e valor. No mesmo sentido, fundos fechados com 

nomes curtos e fáceis de pronunciar também tendem a ser negociados com descontos menores, 

e fundos mútuos com nomes igualmente curtos e fáceis de pronunciar atraem mais recursos 

(GREEN; JAME, 2013). 

Assim, em vista de todas evidências que se têm acumulado, o senso comum de que a 

razão do ser humano está sujeita a limites é irrefutável (EISENBERG, 1995). E o sucesso dos 

modelos econômicos desenhados levando-se em conta a racionalidade limitada é a melhor 

testemunha de sua veracidade (CONLISK, 1996). 

                                                 
61  Curiosamente, as chances de se obter “cara ou coroa” lançando uma moeda de um centavo de dólar 
estadunidense não são de 50%-50%, mas de aproximadamente 80%-20% a favor da “coroa” (i.e., do Lincoln 
Memorial, contra a efígie de Abraham Lincoln), devido ao peso de cada uma das faces esculpidas da moeda. 
Mais um lembrete de que mesmo as coisas mais simples podem ter surpreendentes nuances complicadoras 
(LEWIS, 2012; DIACONIS; HOLMES; MONTGOMERY, 2004). Neste sentido, interessante notar também que, 
mesmo com outras moedas, normalmente as chances são de aproximadamente 51%-49% (e não de 50%-50%, 
como seria esperado) a favor do lado da moeda que estava voltado para cima no momento do lançamento 
(KLARREICH, 2004; KELLER, 1986; DIACONIS; HOLMES; MONTGOMERY, 2004).  
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Daí, a racionalidade limitada do ser humano ser um dos mais duros golpes à perfeita 

acuidade esperada do Homo economicus, que mais parece um computador do que qualquer 

animal que exista sobre o planeta, inclusive, o animal humano, à sombra do que foi construído.  

 

2.5.10. Contabilidade mental (“mental accounting”) 

 

Thus mathematics may be defined as the subject 
in which we never know what we are talking 
about, nor whether what we are saying is true. 
Bertrand Russell, Mysticism and Logic. 

 

Já nas primeiras lições de direito, aprendemos que o dinheiro é um bem fungível – “o 

dinheiro é bem fungível por excelência” (VENOSA, 2007, 296) – , do tipo que pode 

“substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade” (OLIVEIRA FILHO, 

2007, 46)62. No entanto, estudos de economia comportamental refutam isso, e podemos 

observar que, empiricamente, o dinheiro nem sempre é fungível para o ser humano (THALER, 

1980), ainda que a economia neoclássica – e o direito – disponham de outra forma. 

As pessoas, na prática, frequentemente fazem uma espécie de “contabilidade mental” 

com seu dinheiro, e alocam ganhos e perdas em diferentes “balancetes mentais”, que registram 

e mantêm nosso dinheiro, em nossa mente, em contas separadas, deste modo, 

infungibilizando-o. Dessa maneira, distinguimos nossas reservas para atender a orçamentos e 

gastos específicos de modo que os valores reservados para cada um desses propósitos não se 

misturam (THALER, 1999). Muitas vezes, inclusive, o fenômeno é importante para o 

autocontrole financeiro das pessoas, especialmente, para administrar a realização de objetivos 

específicos (BRENDL; MARKMAN; HIGGINS, 1998). 

A contabilidade mental, desse modo, altera o comportamento do ser humano de 

maneira que é considerada irracional para a economia clássica (SUNSTEIN, 2000, 6-7): Por 

exemplo, quando estamos reservando certo dinheiro para a aposentadoria, e nele, “não vamos 

mexer”, se tivermos uma despesa inesperada, muitos de nós preferirão pegar recursos 

emprestados – e pagar juros escorchantes – do que lançar mão do dinheiro que está sendo 

                                                 
62 Conforme Menger, uma das razões porque as primeiras moedas já eram cunhadas em metais preciosos seria 
justamente a fungibilidade destes metais também (2009, 49). 
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guardado para aquele fim específico, de que dispomos, e que, inclusive, rende menos do que 

os juros que pagaremos por um empréstimo. Outro exemplo é que temos maior propensão a 

gastar com cartão de crédito do que com dinheiro, porque, psicologicamente, nossa conta do 

que podemos gastar com dinheiro é limitada à quantidade de cédulas monetárias que temos no 

momento, enquanto que o mesmo não ocorre quando usamos cartão de crédito, em que o 

limite do que podemos gastar não é facilmente visível (PRELEC; SIMESTER, 2001; 

MOREWEDGE; HOLTZMAN; EPLEY, 2007; WILKINSON, 2008, 19). 

Apenas para dar outro exemplo corriqueiro do fenômeno, conforme a economia 

neoclássica, custos afundados (“sunk costs”), aqueles que, uma vez incorridos, não podem ser 

recuperados, não mais influenciam as decisões subsequentes dos agentes econômicos. No 

entanto, estudos empíricos demonstram que os custos afundados seguem, sim, influenciando 

as decisões desses agentes econômicos que os incorreram, pois tais agentes tendem a computar 

tais custos como investimentos em sua contabilidade mental, e relutam em desconsiderá-los ou 

aceitar que foram definitivamente perdidos (THALER, 1980; 1999, 190-192). 

O estudo clássico de Thaler sobre a contínua relevância psicológica dos custos 

afundados mostrou que torcedores que pagaram antecipadamente por ingressos para assistir a 

um jogo de seu time estão mais disposto a enfrentar uma tempestade de neve para chegar ao 

estádio e ver o jogo do que estariam se não tivessem pagado pelo ingresso ainda (mesmo que, 

para enfrentar a tempestade, tenham que gastar ainda mais, sem contar os riscos inerentes à 

intempérie). Conforme a economia neoclássica, o preço já pago pelo ticket, por ser 

irrecuperável, tornou-se um custo afundado, e não deveria influenciar a decisão de os 

torcedores enfrentarem ou não a tempestade. Mas não é o que ocorre na prática, em que 

estamos sujeitos tanto à contabilidade mental, quanto à aversão à perda (no caso, a perda do 

valor pago pelo ingresso) (THALER, 1980). 
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2.5.11. Decisões baseadas em casos (“case-based decisions”) / O viés da extrapolação 

(“ extrapolation bias”)  

 
The human understanding is of its own nature 
prone to suppose the existence of more order 
and regularity in the world than it finds. And 
though there be many things in nature which 
are singular and unmatched, yet it devises for 
them parallels and conjugates and relatives 
which do not exist. 
Francis Bacon,  
Novum Organum, Book 1, XLV. 

 

Tendemos a tomar decisões baseadas em extrapolações de casos que ocorreram no 

passado (SUNSTEIN, 2000, 5; GILBOA; SCHMEIDER, 1995).  

Naturalmente, levar em conta a experiência pregressa foi adaptativo para o ser humano 

em relação ao mundo primitivo, em que se precisava prever a cheia dos rios, a época das 

chuvas, as migrações de animais, etc – o que, inclusive, ainda pode ser útil nos dias de hoje 

(KATES, 1964). Mas nem sempre. 

O viés da extrapolação se manifesta em inúmeros aspectos de nossas vidas. Já 

mencionamos brevemente a crença sem respaldo estatístico de que um jogador de basquete 

que faz uma (pequena) sequência de pontos teria maior probabilidade de fazer mais cestas (a 

chamada “hot hand fallacy”) (GILOVICH; VALLONE; TVERSKY, 2000); ora 

acrescentamos a este exemplo outra crença errônea, a de que as ações do mercado financeiro 

se valorizarão conforme seu histórico, ideia esta que é compartilhada tanto por investidores de 

varejo, quanto por investidores profissionais (GREENWOOD; SHLEIFER, 2014). E estes não 

são os únicos exemplos; o viés da extrapolação também ajuda a explicar o bem documentado 

fenômeno de que investidores tendem a comprar ações quando sobem e vendê-las quando 

caem (DE BONDT; THALER, 1985; NOFSINGER, 2001), basicamente, extrapolando tais 

movimentos do mercado como se fossem indicativos de tendências futuras. 

Além disso, observou-se que quem cresceu durante uma depressão é mais conservador 

financeiramente em seus investimentos do que quem teve o privilégio de viver em uma era de 

abundância e crescimento econômico acelerado quando infante: Mais uma manifestação do 

viés da extrapolação, neste caso, das experiências econômicas da infância às decisões 

financeiras da vida adulta (MALMENDIER; NAGEL, 2011). 
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Não é à toa, portanto, que a Comissão de Valores Mobiliários, por exemplo, determina 

que materiais de divulgação de fundos de investimentos que apresentem informações sobre 

sua rentabilidade histórica disponham expressamente que “a rentabilidade obtida no passado 

não representa garantia de resultados futuros” (2004, art. 79, I). Entretanto, a evidência 

empírica a respeito do assunto nos faz pessimistas quanto à efetividade de tal saudável 

advertência. 

O Homo economicus, naturalmente, não cai vítima de mais este viés: Seus cálculos 

probabilísticos e avaliações são sempre precisos, frios e acurados, e o passado pertence 

exclusivamente ao passado. 

 

2.5.12. O efeito de ancoragem (“anchoring effect”) 

 

And now behold Jonah taken up as an anchor  
and dropped into the sea. 
Herman Melville, Moby-Dick. 

 

Frequentemente, tomamos decisões com base em uma posição inicial que se torna 

nosso ponto referencial; uma “âncora”, da qual relutamos em nos afastar e que, comumente, é 

totalmente aleatória (SUNSTEIN, 2000, 5).  

Basicamente, ao analisar ou considerar as coisas, comumente partimos de uma 

“âncora”, um ponto inicial dado, e nos ajustamos a partir daí. Estudos demonstram 

inequivocamente a força da âncora em diversos contextos, inclusive, em propostas negociais, 

em que o lance inicial influencia o resultado da negociação determinantemente (THALER; 

SUNSTEIN, 2009, 23; MALHOTRA; BAZERMAN, 2007, 27-30); em julgamentos em 

tribunais, em que o valor inicialmente pedido a título de indenização por vítimas de danos 

influencia quanto será efetivamente concedido (CHAPMAN; BORNSTEIN, 1996); e até 

mesmo em estimativas de probabilidade, em que a sugestão de um número aleatório àqueles 

que farão as estimativas os influencia (KAHNEMAN; TVERSKY, 1979). 

O efeito é poderoso, inconsciente, e difícil de se evitar, mesmo quando somos avisados 

a respeito de sua existência (WILSON et al., 1996; EPLEY; GILOVICH, 2006). Curiosamente, 

pessoas mais “abertas a novas experiências” – i.e., que têm a propensão a ajustar suas próprias 

crenças e comportamentos em vista de exposição a novas informações ou ideias (MCELROY; 
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DOWD, 2007, 49) – são ainda mais suscetíveis ao efeito de ancoragem do que outros; 

possivelmente, porque tais pessoas são mais inclinadas a procurar e aceitar informações 

externas, que tendem a se tornar suas âncoras, ao invés de serem mais firmes nas próprias 

convicções e propensas a rejeitar informações externas (MCELROY; DOWD, 2007). 

Finalmente, o efeito de ancoragem parece estar intimamente ligado à heurística da 

disponibilidade: O modo mais simples de se resolver um problema complexo é simplesmente 

aceitar a informação que está mais facilmente acessível, ou trabalhar uma resposta a partir dela, 

de modo que a informação mais disponível se torna, assim, uma âncora (STRACK; 

MUSSWEILER, 1997). 

Para o Homo economicus, como já vimos, alternativas que não serão escolhidas não 

têm a menor importância em suas decisões, assim como tampouco tem importância se 

determinada opção é apresentada antes das outras, de modo que o efeito da ancoragem não se 

manifesta no homem econômico de modo algum. 

 

2.5.13. O efeito de configuração (“framing effect”)  

 

What an impartial man with no further purpose 
to serve would call “public worship” or a 
“system of religion”, is described by an 
adherent as “piety”, “godliness”; and by an 
opponent as “bigotry”, “superstition”. (…) You 
hear of “religious zeal”, or “fanaticism”; a 
“faux pas”, a “piece of gallantry”, or 
“adultery”; an “equivocal”, or a “bawdy” 
story; “embarrassment”, or “bankruptcy”; 
“through influence and connection”, or by 
“bribery and nepotism”; “sincere gratitude” or 
“good pay”. 
Arthur Schopenhauer, The Art of Controversy. 

 

Está amplamente documentado que descrições alternativas do mesmo problema 

sistematicamente induzem as pessoas a tomar decisões diferentes de modo razoavelmente 

previsível (SUNSTEIN, 2000, 1).  
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Preferências e – o mais inquietante – mesmo valores humanos são variáveis e 

frequentemente dependem do modo como a questão é exposta (TVERSKY, 1996)63. As 

implicações do efeito para o direito são tão óbvias quanto importantes (RACHLINSKI, 1996); 

por exemplo, estudos indicam que a mera descrição de uma situação pode levar um juiz ou um 

júri a decisões completamente diferentes sobre exatamente o mesmo caso (SUNSTEIN, 2000, 

2).  

O estudo clássico sobre o efeito de configuração lançou mão de uma suposta “doença 

asiática”. No estudo foi constatado que as pessoas – mesmo profissionais de saúde – 

sistematicamente preferem adotar soluções contraditórias para lidar com um mesmo problema 

de saúde, dependendo apenas de como tais soluções lhes são expostas (KAHNEMAN, 2011, 

368). Em outro estudo sobre o efeito, pessoas questionadas sobre a possibilidade que teriam de 

viver até os 85 anos, se deram, em média, uma chance de 55% de o conseguir; mas, indagadas 

sobre a chance de morrer até 85 anos, se conferiram 68% de chance, o que é equivalente à 

possibilidade de apenas 32% de viver até tal idade (PAYNE et al., 2013). Ademais, quando 

são informadas de que “quem se submete a certa cirurgia tem 90% de chances de ainda estar 

vivo depois de 5 anos”, as pessoas têm maior propensão a aceitar o procedimento do que 

quando são informadas de que “daqueles que se submetem à cirurgia, 10% morrem em 5 anos” 

(REDELMEIER; ROZIN; KAHNEMAN, 1993). 

O efeito de configuração, assim, rompe o paradigma de que o ser humano teria 

preferências estáveis e consistentes, uma vez que nossas escolhas podem variar 

diametralmente dependendo apenas de como nos são apresentadas. Mas o efeito é ainda mais 

poderoso do que isso, na medida em que pode determinar até mesmo a nossa própria 

experiência: Estudos têm comprovado que, dependendo de como uma situação nos é exposta, 

podemos verdadeiramente senti-la de modo diverso – por exemplo, determinada restrição 

pode ser emocionalmente interpretada por nós como uma verdadeira perda sem sentido ou um 

                                                 
63  Inclusive, estudos sugerem que nossa moralidade se altera quando falamos em idiomas diferentes. 
Basicamente, o experimento sugeriu que, quando um dilema moral nos é apresentado em uma língua diversa de 
nossa língua nativa, tendemos a tomar decisões mais utilitaristas (COSTA et al., 2014). Também já foi 
demonstrado que tendemos a julgar dilemas morais de modo menos emocional se o problema nos é apresentado 
em um idioma estrangeiro (i.e., diferente de nossa língua nativa). Os autores sugerem que o uso de um idioma 
estrangeiro reduz a ativação psíquica de normas sociais e morais que aprendemos em nossos primeiros anos 
formativos, em nossa língua natal (GEIPEL; HADJICHRISTIDIS; SURIAN, 2015). 
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mero custo por um bem maior, conforme nos for apresentada (TVERSKY; KAHNEMAN, 

1981, 458). 

Mais uma vez, o Homo sapiens se descobre vítima de uma anomalia totalmente alheia 

ao Homo economicus, para quem nada importa o modo como os problemas ou opções são 

apresentadas. 

 

2.5.14. O efeito manada (“herding”) / O efeito adesão (“bandwagon effect”) 

 

E poi rigiugherò la mia masnada.  
Dante Alighieri, Commedia: Inferno, XV, 41. 

 

As pessoas tendem a agir em conformidade com o que o grupo faz (GOLDSTEIN; 

CIALDINI; MARTIN, 2009, 11), o que fica evidente quando estudamos, por exemplo, o 

efeito manada (ou o comportamento de manada) e o efeito adesão. 

Parcialmente, esses efeitos decorrem da ideia intuitiva de que, quando o ser humano 

está em uma situação em que não sabe o que fazer, parece ser mais seguro seguir o grupo (em 

que supostamente alguém deve saber o que está fazendo, possivelmente, o líder); parcialmente, 

de preocupações reputacionais, já que, em nossa espécie gregária, aquele que não segue o 

grupo, o outsider, é frequentemente malvisto (SUNSTEIN, 2000, 9).  

Diversos estudos demonstram que o comportamento de manada é comum tanto em 

sociedades humanas (BECKER, 1991), quanto em grupos de outros animais e insetos 

(PASTEELS; DENEUBOURG, 1987). Literariamente, até no mundo metafísico de “A Divina 

Comédia”, as almas humanas andam, nas palavras de Dante, “in masnada” (ALIGHIERI, 

1991a, 377; 1991b, 48-49). 

Já o efeito adesão, semelhante e associado ao comportamento de manada, é muito bem 

ilustrado pelo “argumentum ad populum”, cuja forma de expressão mais simples talvez seja, 

“se tanta gente acredita em ‘X’, então ‘X’ deve ser verdade”. Trata-se de uma forma de 

persuadir ou arregimentar as pessoas em que o principal apelo da tese é justamente a 

quantidade de partidários que a subscrevem, de modo que certa atitude ou crença se espalha 

entre um grupo ou população, com a probabilidade de que mais um indivíduo a adote se 

tornando progressivamente maior, quanto mais pessoas a tiverem adotado (COLMAN, 2003, 

77; SCHOPENHAUER, 2010, 32).  
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O fenômeno é muito importante em pleitos eleitorais e já fora observado, nesta esfera 

política, desde as primeiras eleições na Inglaterra e nos Estados Unidos, nos séculos XVII e 

XVIII, quando, frequentemente, os candidatos visitavam eleitores trazendo consigo um 

verdadeiro cortejo de amigos e partidários entusiastas, estando bem documentado que “o 

tamanho da procissão poderia ser crucial para seu sucesso” (MORGAN, 1989, 189-190).  

A importância do efeito manada e do efeito adesão no mercado financeiro também está 

bem documentada (PARK; SABOURIAN, 2006), e os efeitos podem ser vistos tanto em 

investidores de varejo quanto em profissionais do mercado (CIPRIANI; GUARINO, 2009), 

sendo que, ao efeito manada em particular, tem-se atribuído boa parte da responsabilidade não 

só pelas manias, mas também pelos pânicos do capitalismo (AVGOULEAS, 2015, 28 e 54), 

como veremos mais adiante. 

Em que pese o Homo economicus, especialmente quando se lança mão do arcabouço 

teórico desenvolvido em teoria dos jogos (NG; TSENG, 2008, 270)64, levar em consideração 

interações com outros agentes econômicos para tomar suas decisões, ele sempre age 

estratégica e racionalmente – e nunca instintiva e impulsivamente, como ocorre no 

comportamento de manada; e nem apenas para estar com o grupo per se, sem que isso de 

algum modo lhe maximize a utilidade, como ocorre no efeito adesão. 

 

2.5.15. O viés da autoconveniência (“self-serving bias”) 

 

Good breeding consists in concealing how 
much we think of ourselves and how little we 
think of the other person. 
Mark Twain, Notebook. 

 

Tendemos a fazer interpretações e julgamentos que nos sejam sempre favoráveis. Em 

outras palavras, tendemos a crer que merecemos mais crédito do que de fato nos deveria ser 

atribuído (SUNSTEIN, 2000, 8; BABCOCK; LOEWENSTEIN, 1997; THOMPSON; 

LOEWENSTEIN, 1992). Resultados positivos tendem a ser vistos como frutos de nossos 

méritos, ao passo que cremos que resultados ruins são causados por fenômenos externos, 
                                                 
64 “Teoria dos jogos (‘game theory’) é o estudo das maneiras como escolhas interativas de agentes econômicos 
produzem resultados com relação às preferências (ou utilidades) desses mesmos agentes, sendo que os resultados 
em questão podem sequer ter sido almejados por qualquer um deles” (ROSS, 2014). 
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alheios ao nosso controle (LANGEVOORT, 2000, 149). O viés também se revela de modo 

mais sutil, quando interpretamos fatos ambíguos ou racionalizamos nossas ações de modo que 

tenham uma explicação que nos seja mais benéfica (CHANCE; NORTON, 2009).  

Vale ressaltar que também o viés da autoconveniência é, no mais das vezes, 

inconsciente. O fenômeno estudado pela economia comportamental é diverso, portanto, do 

cinismo puro e simples. 

A razão evolutiva deste viés é clara: O ser humano é profundamente hierárquico, e 

acreditar que temos mais crédito do que merecemos nos dá vantagens evolutivas na medida 

em que a projeção de autoconfiança sugere também maior poder e posição hierárquica, 

universalmente associadas a maior disposição de recursos e oportunidades sexuais (BUSS, 

2007, 113-116), influenciando o grupo favoravelmente em nosso favor (PFEFFER, 2013, 

143)65.  

Uma ilustração deste viés é visível em um recente estudo, em que apenas 14% dos 

entrevistados mencionaram que haviam recebido qualquer tipo de ajuda para conseguir 

emprego – todos outros participantes citaram apenas suas próprias habilidades como razão de 

terem sido empregados, o que contraria pesquisas realizadas no mercado de trabalho, que 

demonstram que contatos pessoais inequivocamente ajudam a conseguir emprego – uma clara 

demonstração de como o viés da autoconveniência é significativo na população em geral 

(DITOMASO, 2013). 

O fenômeno obviamente tem fundamental influência em o quanto estaremos inclinados 

a assumir de responsabilidade por nossas falhas e erros, e também está bastante imbricado, não 

só com a ética limitada do ser humano e a ilusão de objetividade, que já vimos, mas também, 

com vários outros vieses que estudaremos neste capítulo do trabalho, especialmente, com viés 

da confirmação, o viés de retrospectiva e o viés do otimismo. 

 

  

                                                 
65 A tendência de obedecermos à hierarquia está também muito bem documentada. Por exemplo, ver o clássico 
estudo de Milgram a respeito, que conclui por uma fortíssima tendência do ser humano de obedecer à hierarquia, 
mesmo contra seus valores morais e suas vontades pessoais (2009; BLASS, 1999; 2004). 
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2.5.16. O viés da confirmação (“confirmation bias”) / O viés da seletividade (“selectivity 

bias”) 

 

The human understanding when it has once 
adopted an opinion (either as being the received 
opinion or as being agreeable to itself) draws all 
things else to support and agree with it. And 
though there be a greater number and weight of 
instances to be found on the other side, yet these 
it either neglects and despises, or else by some 
distinction sets aside and rejects; in order that by 
this great and pernicious predetermination the 
authority of its former conclusions may remain 
inviolate. 
Francis Bacon, Novum Organum, Book 1, XLVI. 

 

O viés da confirmação faz com que as pessoas atribuam excessiva importância a dados 

e notícias que confirmam suas crenças, e desconsiderem as que lhes contrariam (SHEFRIN, 

2009). Este viés também está associado ao viés da seletividade, que implica que as pessoas 

inconscientemente selecionam as informações que levam em conta, a fim de confirmar suas 

opiniões já pré-formadas (MATHER, 2012, 338-339). 

Estudos empíricos são inequívocos em apontar que o ser humano sofre agudamente do 

viés da confirmação, que se manifesta de vários modos: Mesmo inconscientemente, quando 

nos deparamos com um problema ou dúvidas, procuramos informações que apoiam nossos 

pontos de vista já estabelecidos (KORIAT; LICHTENSTEIN; FISCHHOFF, 1980); 

lembramo-nos melhor de informações que nos convém e esquecemo-nos com mais facilidade 

de informações que nos são contrárias (BARON, 1995); e tendemos a encontrar mais 

facilmente dados e padrões que justificam nossas opiniões (SNYDER, 1984), entre outros 

(NICKERSON, 1998). Com que facilidade nos convencemos da veracidade de absurdos 

convenientes e refutamos até mesmo a mais cristalina lógica que nos contraria! 

Os vieses da confirmação e da seletividade podem obviamente impactar o direito: 

Ecoando a crítica dos realistas jurídicos (TAMANAHA, 2006, 237), a existência atávica 

desses efeitos no ser humano nos sugerem que é bastante possível que, de fato, ainda que 

involuntária e até inconscientemente, juízes possam primeiro decidir os casos que devem 

julgar, conforme suas noções pessoais de justiça e convicções ideológicas, para, a partir daí, 
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encontrar as justificativas jurídicas e factuais para fundamentar suas decisões, em uma espécie 

de engenharia reversa – e há fortes evidências estatísticas de que isso de fato ocorre, 

notadamente, de juízes democratas decidindo de modo liberal, e juízes republicanos decidindo 

de modo conservador (nos Estados Unidos, claro) em casos controvertidos em que há forte 

embate ideológico a respeito do que seria o certo – em especial, casos envolvendo direito 

ambiental, trabalhista, financiamentos de campanha, discriminação sexual e aborto (MILES; 

SUNSTEIN, 2008). 

Também no mercado financeiro, o viés da confirmação se faz sentir: Um estudo do 

comportamento de investidores do varejo que trocam ideias de investimento em comunidades 

virtuais concluiu que a participação nestes fóruns leva os investidores a (i) procurar 

informações que confirmam suas posições pré-existentes, (ii) reforçar assim suas próprias 

ideias de investimentos, e (iii) aumentar seu otimismo e autoconfiança em sua capacidade 

como investidores, levando-os, consequentemente, a um desempenho inferior. Tal resultado 

contraria o paradigma da economia neoclássica, segundo o qual, os investidores deveriam ter 

melhor desempenho ao participar das comunidades virtuais na medida em que teriam acesso a 

mais informações sobre o mercado a baixíssimo custo ou até mesmo de graça (PARK et al., 

2010).  

 

2.5.17. O viés de reciprocidade (“reciprocity bias”) 

 

Nullum enim officium referenda gratia magis 
necessarium est. 
Marcus Tullius Cicero, De officiis, I. 47. 

 

A teoria econômica neoclássica pressupõe um ser humano totalmente egoísta (SEN, 

1977), o que tem implicações importantes inclusive para o direito (FORGIONI, 2015; 2010, 

112-113). Mas o Homo sapiens não é assim: Está bem documentada a inclinação do ser 

humano de cooperar, e de procurar ser “justo”, no sentido de querer retribuir – seja o bem ou 

o mal que lhe fazem, a despeito de ganhos ou perdas que possa vir a sofrer (SUNSTEIN, 2000, 

8-9). Maquiavel já mencionava a força da reciprocidade na natureza humana: “E la natura 

delli uomini è, cosi obbligarsi per li benefizii che si fanno, come per quelli che si ricevano” 

(MACHIAVELLI, 1961, 39). Fala-se até, provocativamente, que seríamos um Homo 
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reciprocans, ao invés de um Homo economicus (SUNSTEIN, 2000, 8; LEUNISSEN; DE 

CREMER; FOLMER, 2012). Estudos sugerem que mesmo chimpanzés e outros primatas 

esperam ser tratados com “justiça” (BROSNAN et al.,  2010; BROSNAN; DE WAAL, 2003). 

A cooperação humana traz óbvias vantagens em termos de sobrevivência do grupo 

(AXELROD, 1984, 169), e o altruísmo – outro comportamento que é “irracional” para um 

Homo economicus egoísta, mas cuja existência está bem documenta com relação ao Homo 

sapiens, assim como a outros animais (DE WAAL; SUCHAC, 2010; JAEGGI et al., 2013), 

surgiu justamente de uma adaptação que traz benefícios para o coletivo, desde que a atitude 

altruística de um indivíduo seja retribuída por outro membro do grupo no futuro (BUSS, 2007, 

265). Por exemplo, o caçador que caçou mais do que pode comer, confere clara vantagem ao 

grupo se divide a carne adicional, e não perde nada com isso – especialmente no pleistoceno, 

quando não havia refrigeradores para conservar a carne – , e também tem grande vantagem 

quando não conseguir caçar e outro caçador do grupo repartir sua carne com ele nesta ocasião, 

em retribuição (RIDLEY, 2003, 194). Estudos ainda demonstram que a inclinação de cooperar 

no ser humano é tão forte que meramente se oferecer para fazer favores via de regra já basta 

para gerar no potencial receptor do favor uma sensação de obrigação de o retribuir (i.e., de 

retribuir um favor que sequer foi realizado!) (GOLDSTEIN; CIALDINI; MARTIN, 2009, 49). 

Esse “egoísmo limitado” do ser humano é particularmente mal explicado pela 

economia neoclássica em situações em que o agente está disposto a suportar um custo pelo 

qual não se beneficie; por exemplo, quando ajuda estranhos fortuitamente – situação em que, 

no mais das vezes, a “boa alma” abnegada que disponibiliza a ajuda ao terceiro desconhecido 

não extrairá jamais qualquer vantagem disso, seja no curto, médio ou no longo prazo, pois 

jamais voltará a encontrar o estranho que auxiliou – , ou, reversamente, quando está disposto a 

se prejudicar para punir o comportamento de um terceiro (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 

1998b, 1480). 

Neste sentido, o próprio Posner já escreveu um artigo reconhecendo a importância da 

retribuição e da vingança no direito (1980). Indiscutivelmente, é possível, sim, construir para o 

Homo economicus uma função utilidade maximizável pela vingança. No entanto, bem 

sabemos que o Homo sapiens frequentemente está disposto a ir muito além de qualquer limite 

explicável ao Homo economicus (inclusive, arrependendo-se depois, o que o Homo 
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economicus jamais faria), sofrendo grandes perdas que obviamente não se sustentariam em 

qualquer curva de utilidade razoável, a fim de levar a cabo a vendetta (FRANK, 2005, 21). 

Estudos baseados no jogo “Ultimatum” confirmam a tendência humana, tanto de ser 

“justo”, quanto de retaliar “injustiças”: Neste jogo, pessoas são separadas em pares, e uma 

certa quantia de dinheiro é conferida a uma delas, que deverá fazer uma oferta de divisão do 

valor à outra. Assim, o ofertante deve oferecer uma parte do valor que recebeu a sua 

contraparte, que pode aceitá-la, caso em que os dois jogadores recebem cada qual sua parte, ou 

rejeitá-la, caso em que ninguém ganha nada, pois não houve acordo. Somente se pode fazer 

uma única oferta, de modo que se deve “pegar ou largar” o que é ofertado. A teoria econômica 

padrão sugere que o “racional” a ser feito é que o ofertante ofereça sempre o mínimo possível, 

assim, maximizando seu lucro, sendo que o outro jogador deverá aceitar este mínimo, pois, 

mesmo recebendo – digamos, um centavo – ele estará melhor do que não recebendo nada. No 

entanto, não é isso o que se observa empiricamente: O ofertante tende a oferecer algo próximo 

a 50% do valor ao outro jogador, e o outro jogador, por sua vez, tende a aceitar somente 

ofertas que não se desviem muito de 50% – as que o fazem são rejeitadas, mesmo que os dois 

percam com isso (CAMERER; THALER, 1995; GUTH; SCHMITTBERGER; SCHWARZE, 

1982; GUTH; TIETZ, 1990). 

Finalmente, se é fácil entender-se como a cooperação pode ajudar um grupo – pessoas 

que cooperam umas com as outras têm uma óbvia vantagem sobre pessoas não-cooperativas – , 

faz-se mistér compreender ainda como a retaliação também é adaptativa: Basicamente, retaliar 

é parte integrante de um mecanismo holístico de retribuição desenvolvido no ser humano, 

tanto biológica quanto socialmente (COSMIDES; TOOBY, 2005; CIALDINI, 2008, 22), e sua 

finalidade é complementar um sistema eficiente de cooperação, desencorajando a trapaça – 

inclusive, o “free-riding”, isto é, a tendência de se contribuir o menos possível em um grupo 

em que os benefícios do esforço coletivo são partilhados por todos (KIM; WALKER, 1984) – , 

fazendo com que, em um grupo em que as pessoas cooperam, quem não cumprir sua parte ou 

ativamente prejudicar os outros seja devidamente punido, o que, por sua vez, desencoraja 

atitudes associais e reforça comportamentos desejáveis (TRIVERS, 1971; PRICE; 

COSMIDES; TOOBY, 1983; SMITH, 1982).  

Assim, de um ponto de vista evolutivo e biológico, vingança e retaliação são tão 

importantes para a cooperação humana quanto o altruísmo e a honestidade (FON; PARISI, 
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2005, 162; AXELROD, 1984, 169), o que tem relevantes implicações para, inter alia, a função 

retributiva do direito penal (BECCARIA, 1973, 7), e até mesmo, para a legitimação do sistema 

judiciário estatal aos olhos da população (POSNER, 1983). 

As implicações do viés de reciprocidade para a Crise de 2008 são muitas; apenas para 

mencionar um exemplo, quanto da grita populacional contra “os excessos de Wall Street” não 

são oriundos justamente de uma vontade de vingança que surgiu adaptativamente em nossos 

ancestrais? 

 

2.5.18. O viés de retrospectiva (“hindsight bias”) 

 

Prediction is very difficult,  
especially about the future. 
Atribuída a Niels Bohr.  

 

Frequentemente, quando refletimos sobre o que ocorreu no passado à luz do presente, 

concluímos que o ocorrido era inevitável ou previsível (SUNSTEIN, 2000, 4). Mais uma 

encarnação da fácil sabedoria ex post, tão típica dos profetas do acontecido. 

O viés da retrospectiva está robustamente demonstrado e caracteriza-se justamente por 

esta tendência das pessoas de superestimar a probabilidade de que teriam ou deveriam ter 

previsto o que já ocorreu (FISCHHOFF, 2003; 2007).  

Em termos de implicações para o direito, o viés é particularmente observável em 

julgamentos de responsabilidade civil; por exemplo, quando um juiz (ou júri, nos Estados 

Unidos) deve decidir se os padrões de cuidado adotados por uma empresa eram adequados 

depois de que um acidente já tenha ocorrido: O viés da retrospectiva induz os julgadores a, de 

pronto, considerar as medidas preventivas anteriormente tomadas como insuficientes 

(RACHLINSKI, 1998). 

Curiosamente, a manipulação de nossas emoções impactam o viés da retrospectiva – 

por exemplo, em um estudo sobre os atentados de 11 de setembro de 2001, a indução de medo 

nas pessoas que participaram da pesquisa aumentou suas estimativas de que havia, na época, 

um grande risco relacionado a terrorismo; enquanto que a indução de raiva diminuiu-lhes tais 

estimativas (FISCHHOFF et al., 2005).  
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Também o viés da retrospectiva é adaptativo, cumprindo ao menos duas funções 

importantes: De um lado, constitui um modo de preservarmos uma boa autoimagem – pessoas 

inteligentes e bem informadas que somos, havíamos previsto ou ao menos seríamos capazes de 

ter previsto o que ocorreu (YOPCHICK; KIM, 2012); e, de outro lado, o viés reforça nossas 

memórias, e também – talvez, o mais importante – nos induz a refletir e elaborar uma 

explicação para o passado, de modo a aprender com o que houve e não repetir os mesmos 

erros no futuro (HERTWIG; FANSELOW; HOFFRAGE, 2003). 

No contexto de nosso trabalho, impossível deixar de refletir que, a posteriori, também 

a Crise de 2008 parece ter sido previsível em grande medida graças ao viés de retrospectiva. 

Desnecessário dizer, mas aí vai: O Homo economicus não sofre desse viés. 

 

2.5.19. O viés do otimismo (“optimistic bias”) 

 

The optimist proclaims that we live in the best 
of all possible worlds; and the pessimist fears 
that this is true. 
James Branch Cabell, The Silver Stallion. 

 

Tendemos a ser incorrigíveis otimistas (SUNSTEIN, 2000, 4). Substancialmente mais 

da metade de qualquer grupo de pessoas acredita que está entre os 50% melhores em qualquer 

aptidão – seja dirigir, escrever, desenhar, etc. Ademais, tendemos a crer que riscos são 

menores para nós do que para os outros: Está bem documentada a impressão da maioria das 

pessoas no sentido de que estariam menos sujeitas, de 20% a 80% dependendo do caso em 

questão, do que seus pares a sofrer acidentes automobilísticos, a ter um ataque cardíaco, a ser 

despedidas, ou a ser acometidas por problemas de saúde em geral (WEINSTEIN, 1989), 

inclusive, a se contaminar com o HIV – o que foi observado mesmo entre homens 

homossexuais, que estatisticamente têm maior risco de contrair o vírus (BAUMAN; SIEGEL, 

1987). Os estudos e exemplos de nosso inabalável e irrealístico otimismo são inúmeros, 

robustos e consistentes (JOLLS, 1998, 1659-1663). 

O pessimismo, por outro lado, é mal-adaptativo. Além de estar associado a depressão e 

outras doenças, mesmo físicas, o pessimismo também se revela em várias áreas como maléfico 

ao ser humano, estando correlacionado a, por exemplo, menor produtividade, menor 

persistência, notas piores na faculdade e em testes em geral, tempos piores entre nadadores 
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profissionais, e maior passividade de chefes de estado em face de conflitos políticos, inclusive, 

militares – curiosamente, o direito é uma área de exceção à regra, e o pessimismo 

aparentemente traz vantagens a juristas, tende a ser um traço comum entre eles, e é até mesmo 

positivamente selecionado por faculdades de direito nos Estados Unidos, bem como, 

possivelmente, também por bancas advocatícias (já que, em direito, alunos pessimistas têm 

notas maiores – ao menos nos Estados Unidos, onde foi realizada a pesquisa – , e os 

escritórios americanos as levam em consideração ao contratar seus associados), o que, por sua 

vez, também parece estar relacionado ao fato de que pesquisas também indicam que os 

advogados estão entre os profissionais mais infelizes que há (SELIGMAN; VERKUIL; 

KANG, 2005, 55; SCHLITZ, 1999). 

Tem-se entendido a importância do otimismo na mente humana como mais um 

mecanismo cognitivo limitador de ansiedade (PYSZCZYNSKI et al., 2004; GREENBERG et 

al., 1992), uma óbvia vantagem evolutiva (TIGER, 1979), já que ansiedade está associada a 

uma série de doenças mentais e físicas (ANDREWS; WILDING, 2004; SILVER et al., 2013). 

E, de fato, com a exceção de neuróticos, as pessoas em geral tendem a ignorar riscos com 

baixa probabilidade de ocorrer (LANGEVOORT, 2000, 148) (exceto, como vimos, quando 

um evento de baixa probabilidade é muito divulgado – aí, acontece o contrário, e atribuímos 

uma probabilidade excessiva às chances de o evento improvável se materializar, graças à 

heurística da disponibilidade) (KAHNEMAN, 2011, 323-324). 

Não é à toa que a maior parte das novas empresas fecham ou quebram em apenas 5 

anos de sua fundação – o excesso de otimismo e autoconfiança de seus fundadores está 

comprovadamente associado ao fenômeno (CAMERER; LOVALLO, 2000). E também está 

bem documentado que, em grupos, o otimismo das pessoas aumenta ainda mais, o que tem 

importantes implicações à administração de riscos empresariais, na medida em que a maioria 

das decisões corporativas importantes é tomada por órgãos colegiados (HEATH; JOURDEN, 

1997). 

As implicações do excessivo otimismo para o direito também são muitas, por exemplo, 

na medida em que leva as pessoas a negligenciar a contratação de seguros, a creditar que não 

ficarão sujeitos a casos que impliquem sua responsabilização civil (JOLLS, 1998); e a 

procrastinar o planejamento sucessório (FENNELL, 2003). 
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Finalmente, em termos de finanças, a tendência otimista de se pagar mais do que um 

ativo realmente vale também está bem documentada (ZAJAC; BAZERMAN, 1991, 37), assim 

como a percepção de que o maior valor oferecido por um ativo tende a ser o mais correto 

(BLACK, 1989). Se, por um lado, o otimismo gera crescimento econômico, encoraja a 

criatividade, e é responsável pelo florescimento dos negócios em geral, por outro, pode 

também ser uma força destrutiva, induzindo-nos a erros, a fazer maus negócios, e a confiar em 

opiniões que nos são aparentemente favoráveis, mas que estão objetivamente equivocadas, 

inclusive, nos mercados financeiros (LA BLANC; RACHLINSKI, 2005), como veremos ao 

longo deste trabalho. 

O excessivo otimismo é um dos vieses mais importantes para se induzir os agentes de 

mercado a inflar uma bolha econômica, e foi fundamental no contexto da Crise de 2008. 

 

2.5.20. O viés do status quo (“ status quo bias”) 

 

Nil adsuetudine maius. 
Ovidio, Ars Amatoria, II, 345. 

 

Já vimos que, conforme a economia neoclássica, a alternativa padrão em meio a um rol 

de opções não deveria ter qualquer influência na tomada de decisão dos agentes econômicos, e 

tampouco deveria haver qualquer predileção pela manutenção das coisas do jeito que estão 

quando as encontramos. No entanto, robustos estudos demonstram o contrário, e, na vida real, 

tendemos a optar desproporcionalmente pelo status quo (SAMUELSON; ZECKHAUSER, 

1988), em mais um fenômeno derivado ou associado à aversão à perda (KAHNEMAN; 

KNETSCH; THALER, 2000, 163) e ao efeito de ancoragem (WILSON et al., 1996). 

Avaliamos nossa situação com relação a um determinado ponto de referência, que 

adotamos como o status quo. Uma vez adotado, tendemos a preferir o status quo a alternativas, 

e relutamos em alterá-lo (SUNSTEIN, 2000, 4). Em outras palavras, há uma correlação 

positiva entre alternativas que representam o status quo e preferências individuais 

(KOROBKIN, 1998, 626). 

O fenômeno tem, naturalmente, inúmeras aplicações e implicações: No 

estabelecimento de preços (em que o preço original de um produto tende a ser aceito), em 

negociações (em que a proposta inicial leva vantagem – some-se aqui também a já 
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mencionada ancoragem) (BERNECKER, 2014), na relutância de se modificarem políticas 

públicas (quase que burkeanamente) e, até mesmo, no avanço da ciência (SAMUELSON, 

1988). A dificuldade de se superarem ideias vetustas já era denunciada por Keynes - “The 

difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from old ones” (2009, 5) – ; e Max Planck 

já observara o fenômeno na esfera científica – “A new scientific truth does not triumph by 

convincing its opponents and making them see the light, but rather because its opponents 

eventually die, and a new generation grows up that is familiar with it” (1949, 33-34). 

Para o direito, uma implicação exemplar do viés do status quo reside nas cláusulas 

contratuais mandatórias estabelecidas por lei: Uma vez adotadas tais cláusulas, passam a gozar 

de maior preferência pelas partes, mesmo que não lhes sejam ótimas (i.e., que não lhes 

maximizem a utilidade), o que está empiricamente comprovado (KOROBKIN, 1998).  

A esta altura, já bem sabemos que um Homo economicus não se impressionaria 

minimamente com o status quo; sempre escolheria a alternativa que lhe maximizasse a 

utilidade. 

O viés do status quo certamente teve fundamental importância na manutenção das 

políticas públicas implementadas pelo governo americano e no modus operandi dos agentes 

econômicos que levaram à Crise de 2008, bem como, atualmente, na inacreditável preservação 

do mesmo modelo econômico que orientou essas políticas públicas e modus operandi, que 

seguem prevalentes.  

 

2.6. A ANÁLISE ECONÔMICO-COMPORTAMENTAL DO DIREITO 

 

The task of behavioral law and economics, simply 
stated, is to explore the implications of actual (not 
hypothesized) human behavior for the law. 
Jolls, Sunstein & Thaler,  
A Behavioral Approach to Law and Economics. 

 

Conquanto o Homo economicus e sua racionalidade inabalável tenham constituído uma 

válida e útil aproximação do ser humano real (CRESPI, 1997), a insuficiência dos modelos 

racionais clássicos para prever comportamentos específicos, e a crescente sofisticação da 

compreensão do comportamento humano vêm inspirando novos paradigmas para melhor 

entendê-lo e melhor prever suas reações, dentre os quais, destaca-se a economia 
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comportamental – que “descreve como a economia realmente funciona” (SHILLER; 

AKERLOF, 2010, xxv). Nesta esteira, vimos que, mesmo quando age de modo aparentemente 

errático, tem-se verificado que, frequentemente, o ser humano segue padrões, padrões estes 

que vêm sendo cuidadosa e profundamente estudados pelos vários ramos das ciências 

cognitivas (ARIELY, 2010, xx). 

Se, do fecundo cruzamento da economia com as ciências cognitivas, nasceu a economia 

comportamental, seu herdeiro jurídico é a análise econômico-comportamental do direito (ou 

direito e economia comportamental – “behavioral law and economics”) (SUNSTEIN, 1997) – 

um dos mais novos e promissores campos dos estudos multidisciplinares que envolvem o 

direito (O’NEILL, 2005, 305). Às vezes, fala-se também em “law and behavioral science”, o 

que nos parece mais acurado, pois os estudos cognitivos capazes de impactar o direito não 

emergem exclusivamente da economia comportamental, mas de uma série de ciências 

cognitivas, incluindo-se aí, sem se limitar a, a referida economia comportamental 

(KOROBKIN; ULEN, 2000, 1059). 

Em nível micro, a economia comportamental é uma atualização do modelo econômico 

neoclássico (KAHNEMAN, 2011, 4; RACHLINSKI, 2000), e, do mesmo modo, a análise 

econômico-comportamental do direito é uma atualização da análise econômica do direito 

(JOLLS, 1998, 1654; JONES, 2017, 719); sendo que, desse modo, não descarta suas 

ferramentas tradicionais, mas as atualiza com premissas mais realísticas do comportamento 

humano, visando a produzir, do mesmo modo, melhores previsões e prescrições a respeito da 

lei (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998b, 1474; JONES, 2017, 717). 

Em nível macro, no entanto, a economia comportamental, ao abandonar o postulado da 

racionalidade e o fetichismo da matematização, tem um impacto muito maior, tanto na 

economia (SHILLER, 2015), quanto no direito. Se, em nível micro, a economia 

comportamental e a análise econômico-comportamental do direito basicamente atualizam 

modelos microeconômicos tradicionais, em nível macro, impõem, praticamente, uma 

verdadeira substituição de paradigma. Fórmulas e quantificações estritas – que exigem, 

inevitavelmente, uma simplificação de variáveis, e, daí, o modelo do Homo economicus em 

oposição ao Homo sapiens – cedem lugar a análises de caso, com mais ricas e numerosas 

variáveis e, por conseguinte, também com maior complexidade (ainda que não-numérica), de 

modo que, sob este novo paradigma, a economia volta a ser mais obviamente uma ciência 
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humana, despindo-se da fantasia desgastada de ciência natural, que já não lhe cai bem. É esta 

abordagem mais ampla e ousada a que favorecemos. 

 

* * * 

 

A análise econômica do direito (ou direito e economia, “law and economics”) tem sido 

amplamente reconhecida como o mais influente movimento interdisciplinar do direito em toda 

a história (LANDES; POSNER, 1993), desde sua criação, no final da década de 1950 e início 

da década de 1960, no século passado, até os dias de hoje, notadamente, no direito antitruste 

(HARRIS, 2003)66 . Assim, a análise econômica do direito já está bem estabelecida – 

especialmente no mundo anglo-saxão – , e tem-se demonstrado também bastante útil, de modo 

que “pode e deve ser aplicada em benefício da implementação de políticas públicas, com o 

escopo de incrementar o grau de eficácia material do ordenamento jurídico” (FORGIONI, 

2005, 242; 2012a, 25)67. 

Em termos simples, a análise econômica do direito usa a economia para prever o 

comportamento dos agentes econômicos e medir a eficiência da lei (COOTER; ULEN, 2011, 

3)68. A eficiência não precisa – e nem deve – ser o principal objetivo da lei (FORGIONI, 

                                                 
66 Curiosamente, a origem do termo “antitrust” deriva do instituto inglês “trust”: Se, originalmente, o trust fora 
desenvolvido para facilitar ou possibilitar a transferência ou a posse de bens contra a rigidez do common law há 
quase mil anos, sua estrutura ao longo do tempo não se desgastou; ao contrário, se desenvolveu, a ponto de o 
trust se tornar, no século XIX, essencial para a gestão dos grandes cartéis americanos, dando origem à 
regulamentação que hoje conhecemos como antitrust (LANGBEIN, 1995, 631; SALOMÃO NETO, 2016). 
Historicamente, em um primeiro momento, em meados do século XIX, agentes econômicos originalmente 
concorrentes, a fim de se proteger da concorrência e explorar o público, formaram cartéis. No entanto, como seus 
acordos não eram juridicamente vinculantes, os cartéis eram intrinsicamente instáveis, na medida em que seus 
pactos podiam ser rompidos a qualquer instante (e frequentemente o eram). A fim de combater este problema, os 
agentes econômicos passaram a se organizar através de trusts, em que o trustee, um tipo de administrador do 
trust, por força de lei (rigorosamente, de lei (“law”) e equidade (“equity”)), deve agir sempre no melhor interesse 
do grupo econômico beneficiário do trust. Desse modo, “os trusts proporcionavam a administração centralizada 
dos agentes econômicos que atuavam no mesmo mercado, impedindo, de maneira segura e estável, que a 
concorrência se restabelecesse entre eles” (FORGIONI, 2012b, 67-70). 
67 Assim, a análise econômica do direito é uma ferramenta a ser utilizada em prol da eficiência do sistema – e, 
como tal, não é e não deve ser, isoladamente, fonte do direito, nem, muito menos, fonte de valores, como acusa, 
por exemplo, Supiot (2007). No extremo oposto, há também quem entenda que a análise econômica não só seria 
neutra em termos de valores, mas, na prática, até encorajaria “um interesse cosmopolita em igualdade natural”, na 
medida em que parte da premissa de que os seres humanos agem de modo fundamentalmente igual uns aos outros 
em suas construções teóricas (COWEN, 2013) Em sentido contrário, de que toda e qualquer teoria, mesmo 
científica, é uma prática social e, como tal, imbuída de valores (“value laden”), Marmor (2005, 42).  
68 Vale lembrar que a economia não é uma ciência normativa, mas uma ciência descritiva, justamente porque 
descreve padrões de comportamento, mas é incapaz de prescrever como devem ser (no sentido deôntico) as 
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2012a, 24), mas a análise econômica do direito nos ensinou que não levar em conta o impacto 

econômico do direito é um risco – e, muitas vezes, um custo – desnecessário que deve, sim, 

ser evitado (KOROBKIN; ULEN, 2000, 1054).  

Como vimos, a teoria econômica abraçada pela análise econômica do direito é 

justamente a economia neoclássica, que dispõe que as normas jurídicas podem ser analisadas e 

entendidas conforme as premissas de que “todo comportamento humano pode ser visto como 

envolvendo participantes que (1) maximizam sua utilidade (2) a partir de um conjunto estável 

de preferências e (3) acumulam uma quantidade ótima de informações e outros dados em uma 

variedade de mercados” (BECKER, 1978, 14); e sua função (i.e., da análise econômica do 

direito) seria determinar as implicações jurídicas desse comportamento racional maximizador 

de utilidade do ser humano nos mercados e em outras instituições e circunstâncias (JOLLS; 

SUNSTEIN; THALER, 1998b, 1476).  

No entanto, como acreditamos ter demonstrado ao longo deste capítulo de nosso 

trabalho, essas premissas da economia neoclássica estão erradas, e podem ser aprimoradas se 

se fundamentarem em alicerces mais realísticos do comportamento humano – a exemplo do 

que ocorre com a economia comportamental – , e é basicamente isso o que se propõe a fazer a 

análise econômico-comportamental do direito. 

Assim, estamos seguros de que a análise econômico-comportamental do direito, ao 

incorporar ao estudo do direito e da economia as novas descobertas oriundas de estudos 

cognitivos sobre o ser humano, pode e deve ser usada como mais uma importante ferramenta 

para realizar a chamada “dupla instrumentalidade do direito, a dupla tarefa de corrigir e 

controlar os fatores desestabilizadores inerentes ao sistema de mercado”, para “subjugar 

determinismos econômicos, (...) eliminar distorções que emergem do funcionamento do 

mercado ou do modo de produção, visando a preservação do próprio mercado” (FORGIONI, 

2009, 2). E é o que objetivamos demonstrar neste trabalho. 

Não pretendemos que a análise econômico-comportamental do direito seja uma 

panaceia aos males ou limitações da economia ou do direito, nem, muito menos, fonte de 

valores humanos. O direito não almeja, e nem deve almejar, simplesmente, eficiência 

econômica (FORGIONI, 2005, 252). Assim, a função da análise econômico-comportamental 

                                                                                                                                                         
condutas humanas, o que é reservado às ciências normativas. O clássico da distinção de regras ônticas e deônticas 
é Hans Kelsen (2010). 
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do direito é precipuamente instrumental, e não visa a criar, mas a realizar valores (POSNER, 

1998b).  

A análise econômico-comportamental do direito não é um Weltanschauung, nem uma 

filosofia, tampouco uma teoria da justiça, e nem mesmo uma teoria do direito69. Ela não nos 

proporciona uma visão integrada do ser humano e do universo, nem vai nos falar sobre o que é 

a boa vida, sobre o que é justo, e nem mesmo sobre o que é o direito. Na verdade, ela não é, e 

sequer está claramente alicerçada, em uma teoria subjacente do comportamento humano que 

seja completa, coerente ou incontroversa70 . Tudo isso apenas reforça seu caráter 

precipuamente instrumental. Assim, a análise econômico-comportamental do direito não é 

uma filosofia grandiloquente, é apenas uma modesta ferramenta – mas uma ferramenta muito 

                                                 
69 Ainda que alguns afiliem a análise econômico-comportamental do direito ao pragmatismo jurídico, a exemplo 
do que ocorre com a análise econômica do direito (KOROBKIN; ULEN, 2000, 1057). Discussão de Posner sobre 
o pragmatismo jurídico em: (1990). Para uma visão crítica do pragmatismo jurídico em geral, e do pragmatismo 
posneriano em particular, no sentido de que carece de fundamentos teóricos sólidos: PORTO MACEDO 
JÚNIOR, 2013, 225-248. 
70 Segundo Kelman, seria intenção de Jolls, Sunstein e Thaler – já há um bom tempo – construir uma teoria 
completa do comportamento humano com base na economia comportamental. Kelman critica tal abordagem e 
defende que seria mais útil à ciência lançar mão de várias tradições interpretativas do comportamento humano, ao 
invés de tentar construir uma única teoria completa (KELMAN, 1998). Não cabe no escopo deste trabalho uma 
discussão sobre a completude teórica da economia comportamental ou da análise econômico-comportamental do 
direito. Não podemos nos furtar, no entanto, a consignar nossa opinião no sentido de que a teoria de qualquer 
uma dessas disciplinas ainda está longe da completude. Pessoalmente, favorecemos a ideia de que, um dia, o 
psicoevolucionismo será a teoria subjacente unificadora das teorias cognitivas em geral, inclusive da economia 
comportamental – mas ainda nem mesmo o próprio psicoevolucionismo nos parece maduro o bastante para 
atender a seu chamamento histórico na longa e penosa marcha da ciência. Sonhamos com o dia em que 
poderemos dizer, parafraseando o mui equivocado Sartre, “o psicoevolucionismo é a ciência insuperável de nosso 
tempo”. Dito isso, ainda que não seja uma teoria completa e acabada, entendemos que tanto a economia 
comportamental, quanto a análise econômico-comportamental do direito já podem e devem ser utilizadas, 
conforme pretendemos demonstrar ao longo deste trabalho, com relação à regulamentação do mercado 
financeiro, para provar nossa tese. Naturalmente, nem todos concordam que o psicoevolucionismo seja a 
disciplina que finalmente unificará as várias teorias comportamentais atualmente em voga. Por exemplo, Herbert 
Gintis sugere que a teoria dos jogos talvez pudesse vir a ser essa disciplina unificadora. Para Gintis, qualquer 
teoria social necessitaria da teoria dos jogos para aumentar seu poder explanatório – daí a posição privilegiada 
desta como possível fundamento unificador daquelas. Gintis defende que o cérebro do ser humano possui uma 
epistemologia social própria, oriunda da evolução e da operação de instituições sociais culturalmente específicas, 
e argumenta que, por isso, os seres humanos são predispostos a obedecer normas sociais, mesmo quando lhes é 
custoso – o que pode ser aparentemente irracional, mas, para o autor, os limites da razão a que os seres humanos 
normalmente estão sujeitos não seriam formas de irracionalidade, mas formas de sociabilidade. Vale notar que 
Gintis – apesar do ousado título de seu trabalho – , a saber, “The Bounds of Reason: Game Theory and the 
Unification of the Behavioral Sciences” – não chega a propor peremptoriamente que a teoria dos jogos 
efetivamente seja a disciplina unificadora das ciências comportamentais ou sociais; mais modestamente, ele 
defende que sua contribuição seria “demonstrar que a teoria dos jogos precisa de uma teoria social mais ampla 
para ter poder explanatório, e que a teoria social sem a teoria dos jogos fica seriamente comprometida” (2009, 
248-249). 
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útil para prevermos as consequências comportamentais e econômicas que devem emergir de 

nossas opções normativas reais e potenciais. 

Vale ainda observar que a análise econômico-comportamental do direito tem uma 

relação ambivalente com sua meia-irmã mais velha, a análise econômica do direito. Às vezes, 

lhe é complementar; às vezes, contrária; ainda por vezes, coincidente – ou seja, ambas análises 

podem, eventualmente, até mesmo chegar às mesmas conclusões. Mas nada disso é preclusivo 

à validade ou utilidade da análise econômico-comportamental do direito. 

Poder-se-ia argumentar que, dado que a análise econômica do direito é frequentemente 

mais simples que a análise econômico-comportamental do direito, se ambas as teorias chegam 

às mesmas conclusões, não há porque valer-se desta, até mesmo conforme a famosa “Navalha 

de Ockham”, comumente entendida como um chamamento à parcimônia ontológica, no 

sentido de que, em uma explicação, não devemos multiplicar as entidades explicativas além do 

que for necessário (SPADE, 2015). Mas isso não é acertado, em primeiro lugar, porque, 

conforme o que já expusemos, nem sempre as disciplinas apontarão os mesmos caminhos e 

levarão às mesmas conclusões; ademais, a “navalha” em favor da simplicidade somente se 

aplica a casos de duas teorias igualmente satisfatórias, uma com mais e outra com menos 

elementos – o que não ocorre aqui, já que, como vimos, a economia comportamental, que 

orienta a análise econômico-comportamental do direito, frequentemente corrige a economia 

neoclássica e, por conseguinte, a análise econômica do direito; portanto, as teorias não são 

igualmente satisfatórias.  

Finalmente, mesmo a suposta maior simplicidade da economia neoclássica, da análise 

econômica do direito e de seus modelos com variáveis simplificadas e quantificáveis, nem 

sempre se materializa na prática, uma vez que, muitas vezes, demandam-se inúmeras 

circunvoluções artificiais para explicar algo que a economia comportamental e a análise 

econômico-comportamental do direito fariam de modo muito mais claro e direto.  

Um exemplo fácil de um caso tal é a comparação da explicação do altruísmo segundo 

as economias comportamental e neoclássica:  

 

• Para a economia comportamental, não tem mistério, pois ela aceita que o ser 

humano frequentemente age de modo altruístico, simplesmente porque ser 

altruísta é um subproduto da reciprocidade, traço darwinisticamente selecionado 
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por ter óbvias vantagens evolutivas para um animal que vive em bando, como o 

Homo sapiens (AXELROD, 1984, 169). 

 

• Uma explicação sobre o altruísmo da economia neoclássica, que deveria 

supostamente ser mais simples, é a seguinte (ADEDOKUN, 2014): 

 
o O Homo economicus é racionalmente sempre egoísta; portanto, ele não 

admite “perder” nada sem ter uma contrapartida que lhe seja mais 

proveitosa.  

 
o Devemos assumir, portanto, em primeiro lugar, que há um limite “L” na 

função utilidade do Homo economicus, limite este a partir do que o 

Homo economicus deve se comportar altruisticamente. 

 

o “L”, por sua vez, é determinado por dois fatores: 

 
� O primeiro é um certo número de pessoas “N” que o Homo 

economicus adota como referência (“benchmark”) para que seja, 

ele mesmo, altruísta. 

 
• Se a quantidade de altruístas na sociedade estiverem 

abaixo desta referência, o Homo economicus também não 

será altruísta; do contrário, sim, por pressão social. 

 

� O segundo fator que compõe L é um julgamento de valor “V” 

que o Homo economicus confere ao altruísmo.  

 

• Em outras palavras, V é o quanto o Homo economicus 

valoriza cada comportamento altruístico e varia, portanto, 

em função de cada comportamento em questão.  
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• Por exemplo, o Homo economicus pode valorizar doar 

sangue de modo mais alto do que adotar uma criança (i.e., 

doar sangue pode maximizar a utilidade do Homo 

economicus mais do que adotar uma criança).  

 

o Doar sangue, afinal, é relativamente fácil, e o 

Homo economicus pode até ganhar algum 

dinheiro com isso (como ocorre em alguns 

lugares)71 ou, no mínimo, comer um pãozinho ou 

bolacha grátis, e o benefício pode ser grande, 

salvar uma vida, quiçá, até de um conhecido, 

amigo ou parente. 

 

o Adotar uma criança é mais complicado; há que se 

passar pelo longo processo que o antecede, a 

criança é um “investimento” caro, dá trabalho, etc, 

o que o Homo economicus pode ver como menos 

atrativo do que, por exemplo, doar sangue, pelas 

razões acima. 

 
� Logo, a equação da função que determina o limite a partir do que 

o Homo economicus comportar-se-á de modo altruísta é:  

 

L = f (N,V). 

 
o A fim de continuar o desenvolvimento do modelo, agora que já temos 

como calcular o limite L a partir do qual o Homo economicus será 

altruísta, devemos também encontrar a função do sinal “S” que o 

informará sobre o valor utilidade de ser altruísta (isto é, sinalizará ao 

                                                 
71 Para uma discussão, inclusive ética, sobre remunerar doações de sangue (bem como, conferir ao ato outros 
incentivos), inclusive com sugestões para aumentar as doações explicitamente fundamentadas em economia 
comportamental: BUYX, 2009. 
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Homo economicus a partir de quando ser altruísta é racional, maximiza-

lhe a utilidade). 

 
� O sinal S, que indica o quanto vale ser altruísta ao Homo 

economicus (i.e., o quanto ser altruísta o beneficiará), é 

determinado, por sua vez, por quatro fatores: 

 

• O primeiro fator é a quantidade de altruístas na sociedade, 

o que a literatura neoclássica tem chamado de “o efeito 

dos pares” (“the peer effect”), “EP”. 

 

o Sem levar em conta as outras variáveis que 

estamos construindo, em princípio, sempre que 

EP > N, o Homo economicus deve se comportar 

altruisticamente, porque, a partir daí, ele passa a 

se sentir desconfortável em não ser altruísta se 

tantos de seus pares o são. 

 

� Vale notar que, mesmo neste caso, o 

Homo economicus não está agindo 

altruisticamente por mera generosidade, 

mas, conforme as premissas neoclássicas, 

ainda egoisticamente, pois, o que ele quer, 

no fundo, não é ajudar alguém, mas 

apenas não se sentir mal perante seus 

pares, i.e., não parecer o voraz egoísta que 

de fato é. 

 
o O segundo fator a ser levado em conta em S é o 

“efeito informação” (“information effect”), “EI”, 

que é criado quando pessoas influentes na 

sociedade – celebridades, ministros de confissão 
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religiosa, e outros – se comportam de modo 

altruísta, e “lideram pelo exemplo”. Em outras 

palavras, receber a informação de que ídolos ou 

líderes são altruístas podem influenciar o Homo 

economicus em alguma medida, já que 

comportar-se como eles pode lhe dar alguma 

satisfação. 

 
o O terceiro fator que impacta S para o Homo 

economicus ser altruísta é o incentivo “I”, que, 

por sua vez:  

 
� Pode ser o que a literatura a respeito 

convencionou chamar de “incentivos 

físicos” (“physical incentives”), que são 

efetivamente materiais, por exemplo, 

benefícios que o governo pode estender a 

certos comportamentos altruístas (como 

isenções e outros benefícios fiscais), e 

 

� Pode ser também “incentivos naturais” ou 

“espirituais” (“natural”  ou “spiritual 

incentives”), que são imateriais, e, para o 

Homo economicus, fundamentados 

(egoisticamente, em última análise) na 

crença de que boas ações serão de algum 

modo recompensadas (talvez no além-

túmulo, inclusive). 

 
o Finalmente, o quarto fator a ser considerado em S 

é a “variação”, que chamaremos de “W” para 

distingui-la de V (valor), já definido acima.  
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� W serve para capturar as variações 

individuais das pessoas, que impactam o 

quanto os outros três elementos anteriores 

(EP, EI, I) influenciam o Homo 

economicus diferente que habita em cada 

um de nós – por exemplo, educação, 

religião, convicções, nacionalidade, raça, 

e quaisquer outros elementos que fazem 

nossas experiências diferentes, únicas, e 

que nos levam a valorizar mais, digamos, 

o que o Papa fala (EI) do que a (parca) 

isenção fiscal que recebemos por fazer 

uma doação, por exemplo, à Cruz 

Vermelha (I). 

 
� Assim, a equação da função sinal S, portanto, é:  

 

S = f (EP, EI, I, W). 

 
• Finalmente, podemos concluir que o Homo economicus, portanto, demonstrará 

altruísmo sempre que o sinal S, de que é racional ser altruísta, for maior ou 

igual ao limite L, a partir do que é efetivamente racional a nosso Homo 

economicus agir altruisticamente, isto é, quando: 

 

S ≥ L  

 

Pois bem, em vista de um caso como este, em que um comportamento prosaico, para 

ser descrito em termos exclusivamente racionais, demanda tais argumentações e explicações, 

não nos parece despropositado dizer que a economia neoclássica está para o modelo 

astronômico ptolomaico, assim como a economia comportamental está para o modelo 

heliocêntrico para explicar a mecânica celeste, música das esferas. Ademais, o modelo 
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neoclássico acima, com todas suas possibilidades de quantificação e variáveis “simplificadas”, 

falha miseravelmente em explicar um gesto altruísta dos mais simples e corriqueiros, aquele 

que é realmente desinteressado.  

Para provar nosso ponto, façamos um experimento de pensamento: Imaginemos um 

viajante solitário, ateu e profundamente cético quanto à qualquer forma de justiça física ou 

metafísica, que, em um aeroporto de um país estrangeiro, para onde jamais voltará (ou, pelo 

menos, assim o acredita), depois de tomar uma bebida, tendo recebido um atendimento 

sofrível do barman, por mera força do hábito (sendo que, para ele, contribuir com um trocado 

também não fará qualquer diferença prática), decide deixar uma gorjeta sobre a mesa do bar ao 

sair – algo que surpreende até o próprio barman beneficiado, quando finalmente chega para 

limpar a mesa (estava, digamos, no banheiro, quando nosso viajante deixou o bar), uma vez 

que, na verdade, tampouco esperava qualquer gorjeta. 

Neste caso, como encarnar um Homo economicus em nosso generoso viajante? Ele 

estava sozinho; portanto, ninguém saberia se não deixasse a gorjeta, de modo que, em 

decorrência disso, seu ato não o favorecerá aos olhos de seus pares, e tampouco havia 

qualquer pressão social para que deixasse a gorjeta, sendo, na localidade, um perfeito estranho 

solitário. Ele ainda é ateu e cético quanto a qualquer forma de justiça, e não acredita que 

haverá qualquer recompensa por seu ato generoso, já que, para ele, não há justiça no mundo 

ou fora dele – portanto, nada de incentivos espirituais ou imateriais de qualquer tipo a nosso 

viajante – e, tampouco, benefícios fiscais (ou materiais, quaisquer que sejam): Não há governo 

que nos permita deduzir gorjetas do imposto, ainda mais quando são conferidas no estrangeiro. 

Nosso viajante também está em um aeroporto de um país para onde (provavelmente, porque 

jamais temos certeza absoluta sobre qualquer coisa) jamais voltará; portanto, de passagem, e 

muito dificilmente retornará ao mesmo bar em outra ocasião, de modo que a gorjeta também 

não o beneficiará no futuro em termos de eventualmente receber qualquer reconhecimento por 

parte do atendente. Ademais, o atendimento, como dissemos, foi sofrível, e o barman sequer 

esperava receber a gorjeta; além do que, em nossa narrativa, chegou à mesa para limpá-la 

depois de que o viajante já tinha saído (pois estava no banheiro); ou seja, nosso viajante, de 

fato, poderia ter ido embora sem deixar a gorjeta, e o beneficiado não o notaria, pois não 

estava por perto quando saiu, e nem mesmo esperava o benefício; de maneira que nosso 
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viajante sequer tinha qualquer preocupação de imagem ou reputacional com relação ao que 

pensaria o próprio atendente se simplesmente pagasse estritamente o devido e fosse embora. 

Como poderia ser o viajante descrito acima um Homo economicus? 

O experimento de pensamento acima pode ser caricatural – como experimentos de 

pensamento em geral o são – , mas há fatos ainda mais comuns e ordinários em nosso dia-a-

dia que, no fundo, são muito semelhantes a ele: Por exemplo, qualquer pessoa deixar uma 

esmola a um mendigo itinerante em uma rua em que somos completamente anônimos, de 

modo totalmente voluntário e desinteressado. O homem econômico jamais faria isso. Mas, 

para a economia comportamental, isso pode acontecer, sim; basta pensarmos no altruísmo ou 

no egoísmo limitado do ser humano. 

 

* * * 

 

Outro ponto digno de nota em relação a nosso trabalho é que nem sempre é óbvio 

distinguir-se o que é análise econômico-comportamental do direito do que é análise 

econômico-comportamental simplesmente. É verdade que aquela, tautologicamente, inclui o 

direito; mas, como a maior parte de nossos comportamentos acaba sendo de algum modo 

balizado por regras, muitas vezes, as fronteiras se misturam. O problema se agrava quando nos 

lembramos que muitas análises preliminares à proposição de normas são puramente 

econômicas.  

Por exemplo, identificamos em certa situação o comportamento de manada. Então, essa 

análise puramente econômico-comportamental que antecede à reflexão jurídica sobre o que 

podemos fazer a respeito em termos normativos é independente ou parte da análise 

econômico-comportamental do direito? Faz sentido insistir em distinguir as disciplinas neste 

contexto? Em outras palavras, como distinguir se o diagnóstico de um determinado 

comportamento de um ou mais agentes econômicos é objeto de estudo da economia 

comportamental, da análise econômico-comportamental do direito, ou de ambas? E fazer essa 

distinção é realmente produtivo ou essencial ou estudo? 

As próprias ciências comportamentais (stricto sensu) em geral, muitas vezes, se 

confundem – o que também ocorre com outras muitas disciplinas não necessariamente 

comportamentais. Onde acaba a economia comportamental e onde começam as finanças 
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comportamentais? Paralelamente, onde acaba a economia e onde começam as finanças? E, até 

mesmo, onde acaba a economia e começa a economia comportamental? Ou esta é um 

subconjunto daquela?  

Procuraremos, por óbvio, em prol do rigor, evitar confusões sempre que possível. No 

entanto, vale lembrar também que o conhecimento não é naturalmente dividido em disciplinas 

estanques, e há grande porosidade nas divisas entre ciências que estudam os mesmos objetos, 

ou até, que têm objetos semelhantes ou parcialmente coincidentes – isso, para não dizer que o 

corpus do conhecimento é idealmente enciclopédico, único.  

Ademais, frequentemente, há (extensas) áreas de intersecção entre quaisquer 

disciplinas, e distinções taxonômicas convencionais podem ser particularmente difíceis de se 

respeitar em um trabalho multidisciplinar como este. E nem sempre tais distinções fazem 

sentido: Elas não são intrínsecas aos objetos que querem ordenar; classificações e disciplinas 

são meramente convencionais, e visam a facilitar a organização dos estudos. E perdem o 

sentido quando esvaziadas dessa função. Em vista do exposto, portanto, sempre que uma 

análise econômico-comportamental for usada para diagnosticar um problema que será 

endereçado juridicamente por nós posteriormente, consideraremos já tratar-se de um primeiro 

estágio da análise econômico-comportamental do direito – assim como também ocorre, muitas 

vezes, com a análise econômica do direito – inclusive, no antitruste – , em casos em que os 

problemas e circunstâncias são preliminarmente analisados economicamente (normalmente, 

microeconomicamente), para, em um segundo ato, vir finalmente a análise jurídica, 

realizando-se somente então a análise econômica do direito propriamente dita. 

Definido o escopo do que consideramos a abrangência de uma análise econômico-

comportamental do direito – a saber, tanto diagnósticos econômico-comportamentais, quanto 

prescrições normativas baseadas nestes diagnósticos – , aproveitamos para repisar que ela visa 

apenas a determinar de modo mais preciso as implicações econômicas do comportamento 

humano real para o direito (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998b, 1476); ou seja, procura 

substituir o comportamento idealizado do Homo economicus pelo comportamento real do 

Homo sapiens (LEVITT; LIST, 2008, 909) e aplicar tal conhecimento ontológico, descritivo, à 

ciência jurídica, a fim de que possamos avaliar como nossas opções deontológicas, normativas, 

devem influenciar o comportamento humano e quais suas consequências econômicas. 
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A substituição, subjacente à análise jurídica que faremos, do paradigma econômico ora 

vigente tem implicações simples, mas profundas, a saber, a troca de um modelo 

empiricamente errado por outro mais correto – e o que poderia ser mais impactante? 

Abraçados a um modelo equivocado, fazemos diagnósticos também errôneos e, pior, 

propomos soluções igualmente inadequadas. Ao adotarmos um melhor paradigma para 

destrinchar o comportamento humano, analisar suas consequências econômicas, e propor 

normas que efetivamente respondam ao que ocorre na prática, começaremos a trilhar um 

caminho mais apropriado aos fins que queremos perseguir – no escopo deste trabalho, 

simplesmente, propor uma regulamentação financeira mais adequada à natureza humana e ao 

desenvolvimento econômico sustentável da sociedade. 

E é o que passamos a fazer, a partir da próxima e última parte deste trabalho: 

Demonstrar que a análise econômico-comportamental do direito nos fornece melhores 

explicações para as causas da Crise de 2008, bem como, melhores soluções normativas para 

evitarmos uma nova crise de semelhantes proporções – comprovando, deste modo, nossa tese. 
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3. A CRISE DE 2008 E A ANÁLISE ECONÔMICO-

COMPORTAMENTAL DO DIREITO COMO ARCABOUÇO TEÓRICO 

PARA DIAGNOSTICAR AS FRAGILIDADES DO MERCADO 

FINANCEIRO E PRESCREVER NOVAS POLÍTICAS PÚBLICAS  

 

Markets can remain irrational a lot longer 
than you and I can remain solvent. 
A. Gary Shilling72. 

 

O psicoevolucionismo e outras abordagens e ferramentas de análise comportamental 

têm trazido os mais curiosos insights a respeito do comportamento humano nas mais diversas 

situações – e as crises econômicas não são exceção73. A necessidade de desenvolver e aplicar a 

análise econômico-comportamental do direito se faz sentir com particular vigor neste 

momento, em vista do flagrante fracasso dos modelos econômicos tradicionais e da 

regulamentação construída com base neles de ter prevenido a Crise de 2008 – fracasso este 

que, a cada dia que passa, parece ter mais chances de ser repetido, uma vez que a 

regulamentação que tem emergido da crise segue sendo quase que estritamente baseada no 

improvável Homo economicus.  

Como vimos, a causa da Crise de 2008 tem sido atribuída a diversos fatores, 

especialmente, ao excesso de alavancagem dos bancos (TURNER, 2013a, 12-13), à 

                                                 
72 Conforme citado em O’TOOLE, 2011. A frase é frequentemente atribuída – erroneamente – a Keynes. Autoria 
(corretamente) atribuída a Shilling também em: LO, 2012.  
73 Por exemplo, está bem documentado que, em momentos de maior desemprego e escassez de recursos – 
características típicas de crises e recessões – , apesar de o consumo da sociedade declinar como um todo, os 
gastos das mulheres com produtos de beleza aumentam, o que tem sido interpretado como maior investimento 
para atrair parceiros sexuais em momentos em que a competição por recursos se torna mais intensa (HILL et al., 
2012). A propósito, cosméticos femininos têm ressaltado fundamentalmente os mesmos traços das mulheres ao 
longo das eras e através de diferentes culturas de modo tão universal que não podem ser entendidos como 
arbitrários; ao contrário, claramente visam a ressaltar características de juventude e fertilidade feminina 
(MILLER, 2009, 136-138). Estudo sugere ainda que o uso de produtos de luxo por mulheres efetivamente 
desencorajam potenciais rivais, e que mulheres cujos relacionamentos românticos estão ameaçados procuram 
usar produtos de consumo conspícuo quando podem ser vistos pelas rivais (WANG; GRISKEVICIUS, 2014). 
Conquanto traços cognitivos de homens e mulheres possam ser muito semelhantes ou até idênticos em vários 
aspectos, eles tendem a divergir fundamentalmente em certas áreas, notadamente, no que diz respeito a 
reprodução e maternidade/paternidade (HAMPTON, 2010, 117-118; GEARY, 1998, 159-208). Curiosamente, 
também se identificou que mulheres que fazem “lap dance” recebem gorjetas significativamente melhores 
quando estão ovulando do que quando estão menstruando ou tomando anticoncepcionais que precluem a 
ovulação, sempre sem que seus clientes masculinos o saibam, o que sugere que os homens inconscientemente 
reagem positivamente à ovulação feminina (MILLER; TYBUR; BRENT, 2007). 
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complexidade dos produtos financeiros (TURNER, 2010b, 5), a conflitos de interesses, a 

falhas dos órgãos reguladores do mercado financeiro, às agências de rating, e à instabilidade 

intrínseca do sistema financeiro, entre outros (UNITED STATES SENATE PERMANENT 

SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS, 2011). Em meio às brumas da incerteza de se 

diagnosticar precisamente o que teria ocorrido e porquê, observamos com crescente desgosto e 

preocupação que as análises e medidas legais e regulatórias propostas (e adotadas) têm tido 

por base abordagens neoclássicas típicas, sem abandonar a premissa do Homo economicus e 

sua inabalável racionalidade (COFFEE, JR; SALE, 2008). 

E, no entanto, o acordo do Barclays Bank em 2012 com autoridades americanas e 

britânicas para pagar US$ 450 milhões por ter manipulado a LIBOR – i.e., o London Interbank 

Offered Rate, taxa de referência para calcular juros internacionalmente (LIBOR, 2017) – no 

período de 2005 a 2009 (SCOTT, 2012), a perda de US$ 6,2 bilhões em trades sofrida pelo J.P. 

Morgan Chase em 2012 (HURTADO, 2016), assim como a descoberta de maciços abusos do 

Wells Fargo contra seus clientes em 2016 (SORKIN, 2016), e a mais recente crise ocasionada 

pelas dificuldades encontradas pelo Deutsche Bank em pagar a multa que somente em 2016 o 

regulador americano lhe aplicou por fatos que levaram à própria Crise de 2008 (WOLF, 2016), 

para citar apenas alguns dos escândalos recentes e pequenas crises que insistem em pipocar 

pelo globo nos últimos anos, são todos um incômodo lembrete – verdadeiros sismos que 

antecedem um grande terremoto – de que as autoridades governamentais ainda estão “há anos 

luz de compreender ou prevenir crises financeiras” (DAVIDOFF, 2013b) e conferir uma 

resposta satisfatória à sociedade com relação ao que se espera em termos de regulamentação e 

supervisão da indústria financeira. 

Sem descartar a importância dos problemas financeiros estritamente técnicos que vêm 

sendo apontados ou de limitações e falhas inerentes ao mercado, que de fato existem 

(FORGIONI, 2005, 246; POSNER, 2011, 2) , como pudemos observar na segunda parte deste 

trabalho, análises de economia comportamental e outros ramos das ciências cognitivas têm 

posto em xeque as premissas da economia neoclássica, e sugerido que as principais causas da 

crise seriam diversas das que têm sido apontadas por políticos, reguladores e agentes 

econômicos em geral: Tais causas seria cognitivo-psicológicas, e não estritamente financeiras 

ou técnicas (SHEFRIN, 2009; COHAN, 2012). 

Nas palavras de Thaler e Sunstein: 
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O mundo está enfrentando a maior crise financeira desde a Grande Depressão. 
(...) É razoável perguntar-se se uma compreensão do comportamento humano 
poderia ajudar a explicar o que aconteceu – e se implementar políticas 
públicas baseadas em ciência cognitivo-comportamental pode prevenir 
futuras ocorrências do mesmo tipo de problema. A resposta a tais questões 
mereceria, ela mesma, um livro próprio (2009, 269). 

 

E é exatamente o que passamos a fazer: Utilizar a análise econômico-comportamental 

do direito como ferramenta para diagnosticar as fragilidades do sistema financeiro que 

levaram à Crise de 2008, para, a seguir, sugerir políticas públicas. 

Preliminarmente, demonstraremos que as explicações neoclássicas para a crise são 

incorretas e insuficientes e, com esta finalidade, rebateremos a argumentação neoclássica 

destrinchada de Posner, exposta na primeira parte do trabalho. 

 

3.1. CONTRA POSNER 

 

In seinem Freunde soll man seinen besten 
Feind haben. 
Nietzsche, Also sprach Zarathustra. 

 

Como vimos, Posner entende que a Crise de 2008 pode ser explicada como 

consequência de uma série de comportamentos perfeitamente harmônicos com a economia 

neoclássica, sem abrir mão de sua premissa de racionalidade humana, no sentido econômico-

utilitarista do termo, que analisamos anteriormente.  

Conforme nos propusemos, neste capítulo vamos tomar a argumentação de Posner, já 

por nós depurada dos argumentos metaneoclássicos, como paradigmática da visão econômica 

neoclássica da crise, e enfrentar sua argumentação para demonstrar como a análise 

econômico-comportamental do direito nos fornece melhores ferramentas para explicar a Crise 

de 2008. Vamos analisar seus argumentos e demonstrar que estão equivocados ou são 

inconvincentes para, a seguir, tecer uma narrativa alternativa da crise e de suas causas. 

 

* * * 
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Para Posner, o grande responsável pela Crise de 2008 não foi qualquer “irracionalidade 

de empresários ou consumidores”, mas “o crédito barato”  (2009a, 105) e a desregulamentação 

do mercado financeiro (2009a, 289) – ou seja, o governo, inclusive, devido também a uma 

supervisão “desatenta” dos mercados por parte dos reguladores (2014, §16.14). Para ele, não 

havia nada que cada agente de mercado pudesse ter feito para evitar a crise sozinho; seria, 

assim, obrigação exclusiva do governo regulamentar a atividade financeira a fim de conter as 

externalidades negativas da indústria (2009a, 114-115). 

O cerne da argumentação de Posner é a de que os agentes econômicos são atores 

racionais do mercado (2009a, 111-112), uma postura econômica fundamentalmente 

neoclássica, daí nos ser útil para contrapor à economia comportamental. Felizmente, a área de 

finanças é justamente aquela em que a economia comportamental mais trouxe avanços porque 

(i) finanças em geral geram previsões precisas e testáveis sobre os fenômenos a que se referem, 

e (ii) há muita informação pública disponível sobre os mercados financeiros para fazer testes e 

comprovar ou refutar hipóteses (MULLAINATHAN; THALER, 2000)74.  

Em primeiro lugar, analisaremos precisamente o que Posner entende por 

“racionalidade”, checaremos se o conceito que adota está de acordo com a economia 

neoclássica, e passaremos então a analisar suas críticas à economia comportamental – 

respondendo-as.  

Em um segundo momento, finda nossa análise da racionalidade posneriana, bem como, 

das reservas de Posner à economia comportamental, vamos então criticar pontualmente sua 

argumentação de que as causas da Crise de 2008 poderiam ser satisfatoriamente explicadas 

com base exclusivamente no modelo econômico neoclássico. 

 

3.1.1. Racionalidade para Posner e suas críticas à economia comportamental 

 

Economics, the science of rational human behavior. 
Richard A. Posner, Sex and Reason. 

 

                                                 
74 Em contraste, infelizmente, há poucos estudos sobre os vieses dos burocratas governamentais – outra área em 
que sem dúvida a economia comportamental teria muito a acrescentar (RIDLEY, 2010). 
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Posner, ao confrontar a economia comportamental e a análise econômico-

comportamental do direito, ressalta que se “identifica com a economia baseada em escolhas 

racionais”, e define expressamente o que entende por “racionalidade”: Simplesmente, “a 

escolha dos melhores meios para atingir os objetivos almejados” (1998a, 1551). 

De modo análogo, as características essenciais da racionalidade econômica neoclássica, 

por sua vez, podem ser encapsuladas de modo similarmente simples na capacidade de se 

elencar em ordem de preferências consistentes uma série de opções, de modo a escolher a 

alternativa que maximize a utilidade (COOTER; ULEN, 2011, 12-13).  

Ater-nos aqui à essencialidade do conceito é importante para balizarmo-nos na questão 

pelo mínimo denominador comum do termo conforme aceito por economistas neoclássicos em 

geral, já que, individualmente, o conceito exato que cada um adota pode variar em nível de 

detalhes, mas, de modo mais amplo, todos precisam ser aproximadamente coincidentes para 

caracterizar sua abordagem a respeito como proveniente da economia neoclássica – e a 

definição de Posner é certamente próxima o bastante deste denominador comum para se dizer 

suficientemente harmônica com ele. 

Desse modo, entendemos que a racionalidade, conforme utilizada por Posner, está, 

prima facie, ao menos de um modo geral, plenamente de acordo com a economia neoclássica. 

E nem poderia ser diferente, dado que Posner é reconhecidamente um dos maiores expoentes 

da análise econômica do direito (KORNHAUSER, 2011). 

Vamos analisar em maiores detalhes como a racionalidade posneriana se encaixa no 

arcabouço neoclássico um pouco mais adiante, aproveitando algumas de suas críticas à 

economia comportamental para especificá-lo. Mas vale aqui demorarmo-nos um pouco mais 

em um dos aspectos mais importantes do termo para Posner: A distinção do conceito de 

racionalidade para a economia neoclássica – grosso modo, a capacidade de maximizar 

utilidade – e o conceito entendido como racionalidade pelo vulgo – i.e., consciência ou 

reflexão – , que é expressamente rejeitado por Posner: 

 

A escolha racional não precisa ser consciente. Ratos são no mínimo tão 
racionais quanto seres humanos quando a racionalidade é definida em termos 
de atingir objetivos (sobrevivência e reprodução, no caso de ratos) ao menor 
custo (1998a, 1551).  
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Interessante ainda notar que, no trecho acima, Posner nos diz que “racionalidade é 

definida em termos de atingir objetivos”, e que os objetivos de ratos são “sobrevivência e 

reprodução” (e de quem não é?), deixando assim subentendido que objetivos podem variar 

dependendo do agente econômico e das circunstâncias – o que nos remete ao conceito, 

também importante, de utilidade.  

Em um texto particularmente esclarecedor de Posner sobre sua concepção de utilidade, 

ele nos deixa tanto mais evidente sua profunda harmonia com a economia neoclássica em 

geral ao declarar, explicitamente, que “o ser humano é um maximizador de seus objetivos” 

(POSNER, 1997, 23-24), em claro paralelo com a concepção neoclássica de que o ser humano 

é um maximizador de utilidade, e que utilidade pode ser qualquer benefício almejado pelo 

agente econômico, dependendo de cada situação (NG; TSENG, 2008, 267) – em outras 

palavras, seus objetivos, que poderão variar conforme o contexto. 

Ainda quanto à racionalidade, vale notar que Posner tem adotado o mesmo conceito de 

modo bastante coerente há longos anos. Apenas a título de exemplo, já em 1986, em 

curiosíssimo artigo que escreveu sobre Kafka e liberalismo, defendeu Posner: 

 

Ladrões, esposos, litigantes, transeuntes, invasores, bem-feitores, e outros que 
não são agentes de mercado encontrados em economia não fazem análises de 
custo-benefício. Mas tampouco consumidores conscientemente maximizam o 
excedente econômico, nem homens de negócio conscientemente igualam 
renda marginal a custo marginal. Escolha racional em economia não significa 
escolha econômica autoconsciente, e nem mesmo escolha consciente. A 
economia não procura descrever estados mentais, ela está preocupada com o 
que pessoas (e até mesmo animais) fazem, não com o que eles sentem ou 
pensam. Reclamar que a economia não pinta um retrato realístico da mente 
consciente é não entender economia, tanto quanto tratar Kafka como um 
realista é não entender Kafka (1996, 1438-1439).  

 

Vemos ainda na mais nova edição de seu clássico livro, “Economic Analysis of Law”, 

que Posner se mantém firme em seu conceito de racionalidade (2014, §1.1). No também 

curioso “Sex and Reason”, Posner, sempre coerentemente com sua visão do que é 

racionalidade, chega a construir uma verdadeira análise econômico-racional da sexualidade 

humana (POSNER, 1994) (empreitada empiricamente fadada ao fracasso, conforme 

demonstrado, inter alia, por Ariely) (2010, 97). 

Ainda nas palavras do próprio Posner, relacionando a racionalidade e a análise 

econômica do direito: 
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O pressuposto básico da economia que orienta a versão da análise econômica 
do direito (...) é o de que as pessoas são maximizadoras racionais de suas 
satisfações – todas as pessoas (com exceção de crianças bem novas e dos que 
sofrem de graves distúrbios mentais), em todas as suas atividades (exceto 
quando sob influência de transtornos psicóticos ou perturbações semelhantes 
que decorrem do abuso de álcool e drogas) que implicam uma escolha. (...) 
tanto as satisfações não-monetárias quanto as monetárias entram no cálculo 
individual de maximização (de fato, para a maioria das pessoas o dinheiro é 
um meio, e não um fim), e as decisões, para serem racionais, não precisam 
ser bem pensadas no nível consciente – na verdade, não precisam ser de 
modo algum conscientes. Não nos esqueçamos de que “racional” denota 
adequação de meios a fins, e não meditação sobre as coisas, e que boa parte 
do nosso conhecimento é tácita (2007, 473-474). 

 

A vinculação entre racionalidade e economia para Posner é tal, que ele até mesmo se 

refere à economia simplesmente como “a ciência do comportamento humano racional” (1994, 

4). 

 

* * * 

  

Tendo descrito o que Posner entende por racionalidade, ora passamos às críticas que 

faz à economia comportamental. 

Posner esclarece que não duvida de que efetivamente haja algo de importante na 

economia comportamental, e que o direito pode se beneficiar de seus insights, mas qualifica 

sua concessão ao defender também que muito do que a economia comportamental poderia 

contribuir, na verdade, já foi feito pela economia tradicional, “que há muito abandonou o 

modelo do ser humano hiper-racional, sem emoções, insociável, supremamente egoísta e não 

estratégico” (1998a, 1559), o que não deixa de ser verdade (HUANG, 2005, 518).  

Além disso, Posner concorda que o ser humano da economia comportamental pode ser 

psicologicamente mais realístico do que o Homo economicus; no entanto, para ele, o preço de 

uma maior acuidade descritiva no modelo comportamental seria uma perda do poder de 

previsibilidade da teoria (1998a, 1551).  

Para Posner, ainda, falta embasamento teórico à economia comportamental; seu caráter 

é puramente empírico, e seus defensores confundem explicação e previsão, mera observação e 

teoria. Ainda segundo ele, citando a importância da falseabilidade de uma teoria para Popper, 
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a economia comportamental não poderia ser testada ou falseada, o que a faria ateórica – 

basicamente, em qualquer cenário, qualquer previsão que a economia comportamental fizer, 

segundo Posner, será sempre ad hoc (1998a, 1551-1552).  

Posner também rejeita que muitos dos comportamentos identificados por estudos 

comportamentais sejam “irracionais” – ao contrário, para ele, muitos comportamentos 

determinados por evolução biológica seriam perfeitamente “racionais”, por exemplo, a 

reciprocidade: Conforme Posner, o comportamento, tanto positivo, quanto negativo, de 

reciprocidade, é biologicamente determinado, e também perfeitamente racional, pois, uma vez 

analisado, podemos ver que maximiza utilidade, pois é eficiente para promover a consecução 

de objetivos minimizando custos. Para ilustrar sua posição, Posner argumenta que se vingar de 

quem nos prejudica é racional na medida em que diminui as chances de a vítima sofrer um 

novo abuso; e cooperar com alguém também é racional por aumentar as chances de que o 

beneficiado também nos ajude no futuro (1998a, 1562-1564).  

Posner ainda critica o fato de que os estudos comportamentais normalmente são 

conduzidos em laboratórios, e questiona se o que é medido laboratorialmente tem respaldo 

empírico no mundo real (1998a, 1570).  

Finalmente, Posner defende que, justamente pelos comportamentos imprevisíveis do 

que ele chama – retoricamente – de “homem irracional”, a economia comportamental se 

tornaria normativamente quase nula – afinal, como seria possível criar normas para um 

homem que age imprevisivelmente? A única clara implicação normativa da economia 

comportamental seria, para Posner, melhorar o treinamento das pessoas para que evitassem as 

“anomalias” mais comumente identificadas, e, talvez, prescrever-lhes terapia cognitivo-

comportamental para resolver certos problemas com relação aos quais o tratamento tem sido 

empiricamente bem sucedido, por exemplo, “para controlar medo de avião” (1998a, 1575). 

Surpreendentemente, na mais recente edição de Economic Analysis of Law, Posner 

adota uma postura mais favorável às contribuições da análise econômico-comportamental do 

direito, chegando a dizer que “as evidências de que nossas limitações cognitivas precluem 

nossa capacidade de tomar decisões racionais consistentemente são convincentes e demandam 

ajustes na análise econômica do direito convencional”, e que a disciplina tem particular 

relevância para o direito do consumidor e finanças (!); mas qualifica suas concessões com os 

seguintes argumentos que, para ele, inspiram cautela na utilização das descobertas 
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comportamentais: (i) A análise econômico-comportamental do direito ignoraria a “auto-

seleção” que ocorre no mercado; por exemplo, se a população em geral é ruim com estatísticas, 

como nos mostram estudos cognitivos, não deveríamos nos esquecer de que os agentes 

econômicos, ao selecionar profissionais, escolhem justamente aqueles que são bons em 

estatísticas, o que supostamente anularia o efeito que é visível na população em geral, de 

modo que, portanto, ao menos as companhias do mercado deveriam ser racionais; (ii) as 

experiências no mercado e com negócios em geral imbui os agentes econômicos de expertise, 

o que promove a sua racionalidade no exercício dessas atividades; (iii) limitações cognitivas 

afetam não só a população em geral, mas também, agentes do governo, como juízes e 

legisladores, portanto, sua capacidade de “prevenir erros atribuíveis a limitações cognitivas 

pode ser bastante limitada”; e (iv) a aplicabilidade da análise econômico-comportamental do 

direito também é bem limitada, tendo aplicações importantes somente no direito do 

consumidor75 e no direito financeiro, ainda que, com relação a este, “as implicações para a 

política [pública] não são claras”76, ainda que seja realmente “importante que o direito não 

assuma que as pessoas são mais racionais do que [de fato] são” (2014, §1.4). 

Mesmo com todas ressalvas, estas são incríveis concessões de Posner em vista do que 

escreveu em A Failure of Capitalism e The Crisis of Capitalist Democracy, como temos visto 

ao longo deste trabalho. Como a edição atual de Economic Analysis of Law, que estamos 

utilizando, é mais recente (de 2014) do que as datas em que aqueles livros foram 

originalmente publicados (2009 e 2010, respectivamente), parece-nos que Posner tem 

flexibilizado suas opiniões originais sobre a análise econômico-comportamental do direito – 

que, como temos visto, são de longa data; pelo menos, desde seu artigo “Rational Choice, 
                                                 
75 Sobre consumidores, Posner parece focado em sua racionalidade limitada, e nos diz ainda que estudos 
comportamentais têm sugerido que melhor seria retirar produtos muito perigosos (“hazardous”) das prateleiras do 
que tentar educar os consumidores a respeito dos perigos desses produtos via publicidade (“disclosures”), e 
menciona algumas “anomalias” cognitivas particularmente impactantes no contexto, por exemplo, que tais 
disclosures tendem a ser excessivamente longos e os consumidores, em vista disso, não prestam atenção neles, 
sofrendo agudamente do “tune-out effect” (“efeito dessintonização”) (POSNER, 2014, §14.4). 
76 Sobre finanças, Posner reconhece que a teoria do mercado eficiente, uma das mais importantes da economia 
neoclássica para os mercados financeiros, tem sido desafiada por estudos empíricos de análise econômico-
comportamental do direito – a que ele chega a referir-se como “prima” (“cousin”) da análise econômica do 
direito – , e enfoca boa parte de sua narrativa na necessidade de o governo proteger os investidores e prevenir 
fraudes no mercado financeiro contra eles, mas diz também, como mencionado no texto, que as implicações de 
política pública decorrentes das descobertas cognitivas da análise econômico-comportamental do direito “não são 
claras” (“the policy implications are unclear”), e que “limitações cognitivas profundamente enraizadas na 
mentalidade humana desafiam remédios legais”, “mas é importante que o direito não assuma que as pessoas são 
mais racionais do que de fato são” (2014, §16.5).  
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Behavioral Economics, and the Law” (1998a). De qualquer modo, vamos também levar em 

conta suas novas observações e, principalmente, no contexto deste capítulo, suas qualificações 

à análise econômico-comportamental do direito expostas acima. 

 

* * * 

 

Pro memoria, resumimos os argumentos de Posner contra a economia comportamental 

na seguinte lista: 

 
• A economia comportamental não é falseável. 

 

• A economia comportamental pode até ser mais realística do que a economia 

neoclássica, mas, justamente por isso, seus modelos perdem poder de previsibilidade 

do comportamento dos agentes econômicos em relação a esta. 

 

• Falta embasamento teórico à economia comportamental, que é puramente empírica. 

 
• Comportamentos decorrentes de evolução biológica são racionais no sentido 

neoclássico de que maximizam a utilidade. 

 
• A economia comportamental é excessivamente laboratorial. 

 

• Há muito a economia neoclássica “abandonou o modelo do ser humano hiper-racional, 

sem emoções, insociável, supremamente egoísta e não estratégico” (1998a, 1559). 

 

• Não é possível criar normas para regular o comportamento de um agente econômico 

que age imprevisivelmente, como seria o “homem irracional” da economia 

comportamental. 

 
• A análise econômico-comportamental do direito ignora a “auto-seleção” que ocorre no 

mercado, onde não se escolhem profissionais aleatoriamente, mas dentre grupos que 

têm habilidades específicas, melhores e diversas da sociedade em geral (por exemplo, 
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mais facilidade de lidar com estatísticas). No mínimo, as companhias, que contratam 

esses profissionais, são racionais. 

 
• As experiência no mercado e com negócios imbui os agentes econômicos do expertise 

que promove a racionalidade no exercício dessas suas atividades profissionais. 

 
• Os agentes econômicos que não são (e não aprendem a ser) maximizadores de 

utilidade – e, portanto, racionais – naturalmente desaparecem do mercado, perdendo a 

concorrência para seus pares mais racionais e eficientes, em uma espécie de seleção 

natural, quase que darwinisticamente. 

 
• Como limitações cognitivas afetam também agentes do governo, como juízes e 

legisladores, e não só a sociedade em geral, a capacidade desses agentes de prevenir as 

“anomalias” cognitivas é também limitada, por sofrerem também eles das mesmas 

“anomalias”, e devemos, portanto, ver quaisquer iniciativas suas neste sentido com 

reservas e cautela. 

 
• A aplicabilidade da análise econômico-comportamental do direito também é bem 

limitada; restrita ao direito do consumidor e ao direito financeiro. 

 

* * * 

 

Tendo, assim, revisado o que Posner entende por racionalidade, e exposto suas críticas 

à economia comportamental, ora passamos a checar as implicações e a solidez de suas 

posições.  

Iniciemos nossa tarefa pela racionalidade posneriana. Com relação a isso, observamos, 

em primeiro lugar, que Posner adota um conceito fraco (“thin”) de racionalidade, bastante 

popular entre economistas neoclássicos, que, traduzido para termos econômicos, ainda nas 

palavras do próprio Posner, é simplesmente o de que “o ser humano é um maximizador de 

seus objetivos” (1997, 23-24), capaz escolher os “melhores meios para atingir os objetivos 

almejados” (1998a, 1551).  
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O conceito é fraco justamente porque não especifica quais preferências ou fins os 

tomadores de decisão devem perseguir. Tal conceito de racionalidade não pode ser provado 

errado, i.e., não é falseável, justamente porque tanto os meios quanto os fins do 

comportamento são definidos pela mera observação do próprio comportamento – ou seja, o 

comportamento “racional” segundo este conceito fraco de racionalidade é justamente o modo 

como as pessoas agem, pois se adota, aprioristicamente, que os agentes econômicos agem 

sempre visando a maximizar seus objetivos, façam o que fizerem, e seu comportamento é 

explicado ex post em função disso (KOROBKIN; ULEN, 2000, 1061-1066)77. 

Assim, assumindo que os agentes econômicos sempre vão maximizar sua utilidade ou 

seus objetivos, Posner e os economistas neoclássicos que adotam tal conceito de racionalidade 

basicamente observam o comportamento humano e, retrospectivamente, explicam seus meios 

e objetivos – sendo que estes, sempre, necessariamente, devem implicar maximizar a utilidade 

(KOROBKIN; ULEN, 2000, 1067).  

Tal análise do conceito posneriano de racionalidade, de pronto, expõe um sofisma em 

sua argumentação contra a economia comportamental, a de que a economia neoclássica, 

diferentemente daquela, seria falseável: Ora, ao adotar um conceito fraco de racionalidade, 

como vimos acima, também a economia neoclássica, nos termos do próprio Posner, traria 

apenas explicações ad hoc e ex post para os fenômenos observados, e seria, portanto, 

exatamente igual à economia comportamental neste aspecto: Não-falseável. Desse modo, 

seriam ambas as teorias não-falseáveis, e não apenas a economia comportamental, como quer 

Posner. 

Está fora do escopo deste trabalho demonstrar a falseabilidade de qualquer teoria, mas, 

apenas para esclarecer nossa própria posição a respeito do tema, entendemos, ao contrário de 

Posner, que tanto a economia neoclássica, quanto a economia comportamental, são, sim, 

ambas, falseáveis – afinal, a própria economia comportamental já falseou a economia 

neoclássica muitas vezes, conforme demonstrado ao longo deste trabalho, e também hipóteses 

de economia comportamental são, elas mesmas, frequentemente, rechecadas e, muitas vezes, 

falseadas (BALL, 2009). Em outras palavras, em que pese construírem-se explicações a 

                                                 
77 Uma versão forte (“thick”) e razoavelmente comum do conceito seria a de que o ser humano visa a maximizar 
a riqueza. A microeconomia, no entanto, tende a preferir as versões fracas do termo (KOROBKIN; ULEN, 2000, 
1061-1066).  
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posteriori para comportamentos observados conforme essas teorias, procurando-se encaixar 

tais comportamentos nas premissas teóricas das disciplinas, podemos construir modelos e 

fazer previsões testáveis para ambas. Descrições baseadas, tanto em economia neoclássica, 

quanto em economia comportamental, nos oferecem hipóteses para explicar os 

comportamentos dos agentes econômicos e, assim, podem e efetivamente são testadas e, 

eventualmente, falseadas na prática. 

Defensores da teoria econômica neoclássica também adotada por Posner alegam que 

seria evidência de que os agentes econômicos são necessariamente maximizadores de utilidade 

o fato de que os que não o forem precisam rapidamente aprender com os erros e corrigir seu 

comportamento no sentido de passar a maximizar suas decisões, sob pena de extinção – de 

modo que, com o passar do tempo, somente sobram no mercado maximizadores de utilidade, 

isto é, os que já o eram e os que aprenderam a sê-lo – os outros são eliminados pela 

concorrência. Em outras palavras, desvios da “racionalidade” seriam dizimados pelo mercado 

(KNEZ; SMITH; WILLIAMS, 1985). Isso deveria reforçar e explicar, quase que 

darwinisticamente, porque os agentes econômicos precisam ser, sempre, maximizadores de 

utilidade – os que não o forem têm perdas, então, ou aprendem com os erros e ajustam seu 

comportamento, ou desaparecerão, como os dinossauros (SHEEHAN et al., 1991) e o dodô 

(NAISH, 2016). Não é à toa que Posner, como vimos, refere-se ao capitalismo, ao mercado e a 

seus agentes, frequentemente, como darwinianos (2009a, 284). 

Entretanto, tal argumentação de que só sobreviveriam no mercado os maximizadores 

de utilidade é também falaciosa. Já vimos que estudos empíricos demonstram que o ser 

humano não é um maximizador de utilidade. E, mesmo em tese, a argumentação da 

sobrevivência exclusiva dos maximizadores racionais só seria válida em casos em que os 

agentes “irracionais” de fato aprendessem com os erros e efetivamente ajustassem sua conduta 

ou desaparecessem. Mas nenhuma das duas alternativas obrigatoriamente ocorre, como 

veremos a seguir.  

Para que os agentes econômicos possam aprender e corrigir suas falhas, as informações 

sobre seus erros precisariam ser imediata e claramente por eles detectadas e compreendidas, e 

seus corretivos, implementados – o que, na prática, quase nunca ocorre, já que, no mercado, as 

informações recebidas em resposta a decisões econômicas ou financeiras normalmente são 

numerosas, ambíguas, incertas e o feedback das ações dos agentes de mercado não é imediato 
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(TVERSKY; KAHNEMAN, 1986). No mercado real, é, na prática, impossível distinguir-se 

claramente o certo do errado e corrigirem-se comportamentos com base em aproximações 

feitas através de tentativa e erro. 

Ademais, observa-se empiricamente que há grande resistência dos agentes econômicos 

em aprender com os erros, especialmente, em circunstâncias em que o agente fica “preso” a 

um equilíbrio inferior – sub-ótimo – , mas que, ainda assim, funciona moderadamente, 

garantindo ao agente “imperfeito” – e qual não é? – a sobrevivência, a despeito do que possa 

fazer de errado. Como se não bastasse, em situações em que experimentar ou aprender novas 

estratégias é custoso, mesmo racionalmente, pode ser – e frequentemente, é – mais proveitoso 

ao agente manter-se em um equilíbrio sub-ótimo do que investir na aprendizagem. Finalmente, 

some-se a isso que, mesmo nas raras situações em que o feedback é adequado e a 

aprendizagem, possível, o tempo necessário para se convergir a um equilíbrio ótimo em 

função de um processo de aprendizado por tentativa e erro é extremamente longo, podendo, 

inclusive, jamais se materializar (MULLAINATHAN; THALER, 2000).  

Desse modo, portanto, não há qualquer forma de seleção natural no mercado que 

favoreça o florescimento exclusivo de agentes maximizadores de utilidade ou racionais no 

sentido abraçado por Posner. E, ao contrário do que dispõe a economia baseada no homem 

econômico, está mais do que demonstrado empiricamente que o ser humano não é um 

maximizador de utilidade, e nem mesmo as forças do mercado podem alterar esse fato da 

natureza (KOROBKIN; ULEN, 2000, 1070).  

Ainda que não seja um argumento usado por Posner, vale notar que também já se 

alegou que falhas na racionalidade dos agentes de mercado seriam devidas à falta de 

incentivos para uma tomada de decisão mais cuidadosa (SMITH, 1985), mas tal pressuposição 

também foi derrubada experimentalmente: Em regra, incentivos não melhoram a racionalidade 

maximizadora de utilidade ou o desempenho cognitivo dos agentes econômicos, nem mesmo 

em áreas matemáticas e objetivas como cálculos probabilísticos (GRETHER, 1980). 

Posner também alega que os modelos de economia comportamental podem até ser 

mais realísticos do que os da economia neoclássica, mas que isso implicaria, obrigatoriamente, 

uma redução da previsibilidade dos modelos baseados em economia comportamental. 

Discordamos frontalmente. Levando ao extremo tal argumento, concluiríamos que sistemas 

radicalmente simplificados deveriam ter maior poder de previsibilidade do que sistemas 
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complexos, o que não se observa na prática. Ademais, já discutimos que a Navalha de Ockham 

não se aplica ao caso de se comparar economia neoclássica e comportamental, uma vez que as  

teorias não são igualmente satisfatórias, uma com mais e outra com menos elementos. 

Também já vimos que a suposta maior simplicidade da economia neoclássica nem sempre se 

materializa na prática, muitas vezes exigindo malabarismos argumentativos para descrever 

como se fossem economicamente racionais ações que simplesmente não visam de modo algum 

a maximizar utilidade. 

Mas Posner ainda pode estar se referindo ao fato de que, na observação de um 

fenômeno em que há uma quantidade excessiva de dados, torna-se difícil distinguir o que é 

mero ruído (i.e., dados aleatórios ou irrelevantes) do que são informações com efetivo poder 

de contribuir para uma maior previsibilidade do que se está observando. Basicamente, em 

meio a uma inundação de dados, a fim de que possamos prever determinado fenômeno, ruídos 

devem ser ignorados; e informações importantes, não – em que pese o aumento da 

complexidade (BIALEK; NEMENMAN; TISHBY, 2001, 2410-2411). Por exemplo, se quero 

construir uma função ou um modelo que descreva o comportamento de ratos com o aumento 

do calor ambiente, preciso observar o elemento temperatura, e devo também ignorar outros 

elementos que podem ser visíveis no sistema, mas que são irrelevantes e aleatórios, como a 

cor do pelo dos ratos, os odores do ambiente, barulhos externos ao experimento, etc: Estes são 

elementos que, se levados em conta, aumentariam a complexidade do que é observado, mas 

não agregariam qualquer valor ao nosso modelo de comportamento de ratos com aumento de 

calor. Entretanto, tampouco esta argumentação faz sentido contra a economia comportamental, 

pois ela não aumenta complexidade em detrimento de previsibilidade, mas justamente, ao 

contrário – ela coleta e agrega a nossas funções e modelos novas variáveis essenciais à 

previsibilidade dos comportamentos observados. Vale lembrar que a economia 

comportamental surgiu precisamente para corrigir  falhas dos modelos da economia 

neoclássica (falhas estas, observadas empiricamente), e, para tanto, agregou-lhes, sim, mais 

elementos. No entanto, esses elementos agregados aos modelos econômicos neoclássicos pela 

economia comportamental são justamente aqueles cuja observação lhes conferem maior 

previsibilidade, caracterizando, assim, um caso em que a maior complexidade melhora a 

previsibilidade dos modelos ajustados.  
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A objeção de Posner no sentido de que faltaria embasamento teórico à economia 

comportamental tem seu valor – como vimos, de fato, a economia comportamental está em 

construção, e ainda não repousa assentada em uma sólida e incontroversa teoria do 

comportamento humano. No entanto, se isso por um lado é verdade; por outro, não é verdade 

que seja motivo o bastante para que seja desconsiderada. O progresso do conhecimento 

humano é uma série de aproximações – talvez infinita. Cada avanço é uma nova explicação, 

cada vez mais próxima à verdade, mas sempre imperfeita. E, nem por isso, nossas explicações 

científicas, mesmo que sejam efêmeras, deixam de ter valor. Ao contrário, é graças às teorias 

imperfeitas que temos hoje que já podemos enviar um foguete à lua, a despeito de ainda não 

termos integrado a teoria da relatividade à física quântica. Portanto, a incompletude teórica da 

economia comportamental não pode, per se, ser argumento válido contra sua utilização ou 

eficácia – que deve ser medida na prática – conforme sua “congruência com a realidade” 

(FRIEDMAN, 1957, 343). Posner, que se considera um pragmático, preocupado com “o que 

funciona” (POSNER, 2007), deveria ser o primeiro a reconhecer a utilidade de se aplicar uma 

ferramenta como a economia comportamental, independentemente do estado da arte de suas 

bases teóricas. 

Vimos que Posner ainda defende que a biologia evolutiva seria uma fonte de 

explicação “racional” a vários comportamentos – o que, prima facie, parece algo um tanto 

bizarro, como dizer que ratos são racionais ou maximizadores de utilidade. Mas o problema 

deste argumento de Posner é mais do que mera bizarrice; na verdade, ele mais uma vez 

contradiz sua preocupação com a falseabilidade de uma teoria, já que a biologia evolutiva – 

essa, de fato – não pode ser falseada: Nosso passado biológico-evolutivo não pode ser 

reproduzido em laboratório ou testado empiricamente; e, portanto, as deduções da biologia 

evolutiva – notadamente, do psicoevolucionismo – são explicações não-falseáveis, 

verdadeiramente especulativas, quando se remetem a nosso passado histórico. Com seu 

exemplo da “evolução biológica” da vingança, Posner quer demonstrar que é capaz de 

descrever um comportamento supostamente biológico – sempre do modo ad hoc e ex post que 

critica em sua versão da economia comportamental – conforme os termos de sua concepção de 

racionalidade e, assim, flerta com a falácia panglossiana de querer explicar tudo com sua 

teoria (ELLIOTT, 1997, 612). O mero fato de Posner poder contar uma história de modo 

“racional” não demonstra que o modelo do Homo economicus seja melhor do que o avançado 
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pelas ciências comportamentais. A mesma crítica que Posner tece ao que acredita ser o tipo de 

explicações favorecidas pela economia comportamental, assim, vale, na verdade, para suas 

próprias teorias e explicações “biológicas”, notadamente, para sua tese de que também 

comportamentos biológico-evolutivos seriam racionais ou maximizadores de utilidade. 

Posner critica ainda que as ciências comportamentais são, no mais das vezes, 

laboratoriais, e questiona se valem no mundo real. Ora, a economia neoclássica é muito mais 

pobre em estudos laboratoriais do que as ciências cognitivas (JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 

1998a). Mas seria isso algo que deve ser entendido de modo favorável ou desfavorável a 

alguma das teorias? Se a física newtoniana se presta a mais testes laboratoriais do que a teoria 

da relatividade, ela é, por isso, mais ou menos válida do que esta (ou vice-versa)? O fato de a 

economia comportamental ser supostamente “excessivamente laboratorial” não a invalida. De 

qualquer modo, a crítica de que muitos estudos de economia comportamental são laboratoriais 

tem, sim, seu valor, pois, afinal, seres humanos e outras cobaias certamente se comportam de 

modos diversos, em laboratórios e fora deles, em seus habitats naturais. E os expoentes de 

teorias comportamentais levam esta crítica a sério e procuram minimizá-la, realizando estudos 

de campo também. Ademais, é verdade também que o comportamento das pessoas na vida real 

tende a diferir do comportamento de estudantes universitários – cobaias favoritas desse tipo de 

estudos. No entanto, nada disso, per se, invalida as ciências cognitivas em geral, nem a 

economia comportamental em particular. 

Mesmo a sugestão en passant de Posner, de que uma das contribuições “válidas” da 

economia comportamental seria encorajar as pessoas a fazer terapia cognitivo-comportamental, 

parece desconsiderar que, como já vimos, é muito difícil neutralizar os vieses 

comportamentais identificados pelas ciências cognitivas (FISCHHOFF, 1982), ainda que, 

realmente, treinamento, educação e terapia eventualmente possam ajudar em alguns casos 

(JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998a, 1604). 

Os dois próximos pontos de ataque de Posner à economia comportamental nos 

parecem puramente retóricos: É irrelevante que a economia neoclássica tenha aprimorado seus 

modelos no sentido de construir as funções de utilidade de seu Homo economicus para incluir 

emoções, preocupações sociais, altruísmo e pensamento estratégico – este, epitomizado na 

teoria dos jogos, como já discutimos. Tudo isso é verdade. No entanto, quando Posner diz que 

a economia tradicional abandonou “há tempos” o Homo economicus “hiper-racional, sem 
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emoções, insociável, supremamente egoísta”, na verdade, está retoricamente sugerindo que a 

economia comportamental teria uma visão caricaturesca e simplista do Homo economicus, que 

não se aplica mais conforme os próprios economistas neoclássicos, e, portanto, que as 

objeções da economia comportamental à economia neoclássica seriam baseadas em uma 

versão ultrapassada da disciplina – o que simplesmente não condiz com a realidade, uma vez 

que a economia comportamental leva em conta, sim, todos os avanços e evoluções que possa 

ter sofrido o Homo economicus, inclusive, a teoria dos jogos (HOTA; GARG, 2016).  

Posner, também retoricamente, nos diz ainda que não é possível criar normas para 

regular o comportamento do imprevisível “homem irracional” construído pela economia 

comportamental. Afinal, como poderíamos normatizar o comportamento de alguém que age 

irracionalmente? De fato, não é possível construir modelos com base em comportamentos 

completamente aleatórios (GREENSPAN, 2013, 16) – mas não é desse tipo de comportamento 

que a economia comportamental se ocupa. Em primeiro lugar, vale lembrar que muitos dos 

vieses, heurísticas e fenômenos estudados pela economia comportamental, ainda que sejam 

“irracionais”, no sentido de que não maximizam a utilidade do agente e portanto se desviam 

das previsões da economia neoclássica, são, sim, previsíveis uma vez que os compreendemos, 

o que, per se, já invalida o argumento de Posner. Ademais, outra premissa oculta de Posner 

neste ponto é a de que um agente que tem um comportamento imprevisível não seria passível 

de ser regulado, o que também não é verdade: Uma coisa é poder prever um comportamento 

(uma observação ôntica); outra, é poder regulá-lo (impor-lhe uma determinação deôntica). 

Posner parece lançar mão da ambivalência do termo “irracional” para nos sugerir a imagem de 

um animal ou louco que age erraticamente, e, mais do que isso, que não obedece a regras por 

ser incapaz de compreendê-las. Mas não é neste sentido que o próprio Posner, mais 

tecnicamente, trata de “racionalidade” – não defende ele também que até ratos são “racionais”, 

quando emprega o termo tecnicamente? Por que Posner lançaria mão do uso da antítese do 

termo – irracionalidade, em oposição a racionalidade – em outro sentido aqui, senão, pura 

retórica, a construção de um verdadeiro sofisma? O “homem irracional” da economia 

comportamental nem sempre maximiza utilidade, mas não é, por isso, totalmente imprevisível 

ou incapaz de compreender ou seguir regras, e podemos, portanto, estabelecer-lhe normas e 

regular seu comportamento, sim. 
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Finalmente, chegamos às mais novas e últimas objeções de Posner à economia 

comportamental e à análise econômico-comportamental do direito. Quanto à crítica de que a 

análise econômico-comportamental do direito ignora a seleção dos profissionais do mercado e 

suas características peculiares (maior habilidade estatística, por exemplo), bem como, quanto à 

crítica de que o expertise adquirido no mercado promoveria a racionalidade dos profissionais, 

basta mencionar que, em que pese de fato haver uma seleção de especialistas pelas empresas, e 

que a prática também ajuda a desenvolver certas habilidades cognitivas, a verdade é que vieses, 

heurísticas e outras “anomalias” comportamentais afligem tanto os vulgos quanto os experts e 

profissionais, democrática e indistintamente, bem como, que tais “anomalias” são resistentes a 

treinamentos e incentivos, e que as diferenças entre especialistas e não especialistas neste 

sentido, quanto à suscetibilidade às “anomalias”, são mínimas, quando há (FISCHHOFF, 

1982; JOLLS; SUNSTEIN; THALER, 1998a, 1604). Ademais, o fato de selecionar seus 

profissionais tampouco assegura a racionalidade às companhias para que trabalham. Ao 

contrário, executivos trabalhando em empresas acabam desenvolvendo até vieses, heurísticas e 

idiossincrasias “irracionais” próprias de quem trabalha em empreendimentos coletivos 

(MARCH; SIMON, 1958; STARBUCK; MILLIKEN, 1988; JANIS, 1972), como veremos em 

maiores detalhes mais à frente neste capítulo. 

Sobre a objeção de que, como limitações cognitivas afetam também agentes do 

governo, sua capacidade de prevenir as “anomalias” cognitivas da população em geral também 

seria limitada, e devemos, portanto, receber suas iniciativas neste sentido com cautela, 

reconhecemos, em primeiro lugar, que cautela nunca é demais quando se fala do escrutínio de 

atos governamentais ou de quaisquer outros atores poderosos da sociedade. Mas isso não 

decorre necessariamente de estarem eles, ou todos nós, sujeitos a limitações demasiadamente 

humanas, como nos apontam as ciências cognitivas. Esse fato, per se, não preclui a validade 

de quaisquer esforços no sentido de se tentar melhorar as leis e regulamentos com base na 

análise econômico-comportamental do direito – ou farmacêuticos também não deveriam tentar 

desenvolver remédios porque podem adoecer? Escritores não deveriam escrever porque 

podem errar a gramática? Kahneman não deveria pesquisar economia comportamental porque 

também está sujeito às “anomalias” que estuda? A reserva de Posner é inconvincente; sua 

conclusão é um non sequitur. Saber que todos estamos sujeitos aos fenômenos identificados 

pela economia comportamental deve apenas contribuir para que burocratas, legisladores, e o 
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resto de nós procuremos todos agir de modo mais autoconsciente e cuidadoso ao tratar de 

quaisquer assuntos, e não só ao implementar políticas inspiradas na análise econômico-

comportamental do direito.  

Por fim, quanto à objeção no sentido de que a aplicabilidade da análise econômico-

comportamental do direito seria muito limitada, restrita ao direito do consumidor e ao direito 

financeiro, Posner não nos dá nenhum argumento para demonstrar que a disciplina 

supostamente não poderia ter um impacto também em outras áreas jurídicas. Mas sabemos que, 

ao contrário, a análise econômico-comportamental do direito já tem ou pode vir a ter uma 

grande influência em muitos outros ramos dogmáticos das ciências jurídicas (em todos, na 

verdade), como no direito tributário (FENNELL, 2003), no direito penal (SHEN et al., 2011), 

e no direito processual (RACHLINSKI, 1998), para citar apenas alguns exemplos concretos. 

 

* * * 

 

Acreditamos, assim, ter satisfatoriamente dissecado o conceito de racionalidade 

adotado por Posner, e também – o mais importante – , ter respondido satisfatoriamente a suas 

críticas à economia comportamental (e à análise econômico-comportamental do direito, já que 

Posner trata ambas disciplinas monoliticamente e, de fato, nem sempre é trivial distingui-las, 

como já discutimos). Deste modo, cremos ter preparado os alicerces de nossa própria crítica à 

narrativa neoclássica da Crise de 2008, que deverá ocupar a próxima parte deste trabalho. 

Para encerrar o subcapítulo, lembramos que uma teoria econômica, para ser útil para 

fins de política pública, precisa prever o comportamento dos agentes de mercado o melhor 

possível (KOROBKIN; ULEN, 2000, 1072). E, como temos visto ao longo deste trabalho, o 

pretenso universalismo da teoria neoclássica é menos realístico do que o que a economia 

comportamental nos oferece – e as previsões da economia neoclássica, também, menos 

acuradas. 

Assim, é verdade que a economia comportamental pode ser até mais complexa e exigir 

mais sofisticação, elementos e variáveis em suas análises do que a economia neoclássica; é 

também verdade que a economia comportamental pode até ter que abrir mão da elegância 

matemática em muitos casos; e, finalmente, mesmo o fato de que o “homem irracional” por 

vezes age de maneira até agora considerada imprevisível, é também verdadeiro – mas, a 
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despeito de tudo isso, é irrefutável também que a economia comportamental responde melhor 

à realidade do que a economia neoclássica (KOROBKIN; ULEN, 2000, 1073). E esta – a 

congruência com a realidade – é a prova definitiva da validade de uma teoria, como defendia o 

próprio Milton Friedman (1957, 343), icônico Professor Emérito da Escola de Chicago, e 

convicto economista neoclássico. 

 

3.1.2. Agentes econômicos, racionalidade e crise 

 

One even hears it said that financiers are stupid. 
Richard A. Posner, A Failure of Capitalism. 

 

Tendo criticado a racionalidade de Posner conceitualmente, e respondido a suas críticas 

contra a economia comportamental, passamos a analisar sua narrativa neoclássica da Crise de 

2008 propriamente dita. Nesta parte do trabalho, visamos a demonstrar que a explicação 

neoclássica da crise é empiricamente errônea para, posteriormente, sugerir uma explicação 

melhor, baseada na economia comportamental. 

Toda argumentação de Posner se alicerça sobre a premissa da racionalidade. Dado que 

erros de avaliação de risco estão no centro da crise, começaremos nossa argumentação falando 

de como o super-racional Homo economicus calcula e responde a riscos. Neste sentido, Posner 

alega que todos estavam cientes dos riscos dos ativos financeiros que vinham circulando no 

mercado antes da eclosão da crise: Não só os profissionais do mercado, mas mesmo as pessoas 

comuns entenderiam os riscos envolvidos nos empréstimos bancários que faziam. Ademais, 

seria também um comportamento perfeitamente racional tomar empréstimos quando os juros 

são baixos. Além disso, conforme Posner, também seria racional investir em ativos financeiros 

de valor crescente, mesmo quando há desconfiança de que possa haver uma bolha na 

economia, pois ninguém sabe ao certo se esta bolha existe mesmo, e quem não participar da 

ciranda financeira (mesmo se houver uma bolha) perderá boas oportunidades (2009a, 76). 

Ademais, o crescimento econômico acelerado pode bem ser fruto de inovações sustentáveis, e 

sequer haver uma bolha (2011, 287). Posner ainda nos lembra de que a responsabilidade 

limitada dos investidores e administradores de empresas também faz com que lhes seja 

perfeitamente racional querer maximizar o lucro de modo exacerbado, já que, se as estratégias 
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derem certo, eles têm muito a ganhar, mas, se derem errado, sua perda fica limitada (2009a, 

86). 

As alegações de Posner expostas acima, no entanto, não têm sustentação empírica: No 

contexto das causas da Crise de 2008, tem-se observado que não só os investidores em geral, 

mas nem mesmo os altos executivos do setor financeiro estavam plenamente cientes dos riscos 

que vinham assumindo (GOODHART, 2010, 170). Ademais, inúmeras pesquisas têm 

demonstrado que a racionalidade dos agentes econômicos – tanto consumidores comuns, 

quanto agentes empresariais e sofisticados, atuando no mercado – está longe de ser a regra 

(LANGEVOORT, 2000, 144). Como já vimos, as pessoas não seguem expectativas racionais e 

não são operadores bayesianos, mas lançam mão de heurísticas para responder a questões 

complexas, mudam de preferências conforme o momento, e, frequentemente, não têm 

autocontrole (THALER; SUNSTEIN, 2003a, 176). 

O comportamento de continuar comprando e investindo, mesmo quando há suspeita de 

bolha financeira, é muito mais bem explicado pela economia comportamental e fatores 

psicológicos do que “racionalmente”, como quer Posner e os neoclássicos. Empiricamente, 

está demonstrado que as pessoas tendem a comprar ativos financeiros em resposta a aumentos 

de preço, e a vendê-los em resposta a diminuições, em um fenômeno chamado “price-to-price 

feedback” (SHILLER, 1984), e é exatamente isso o que ocorreu no contexto da Crise de 2008, 

e foi inflando os preços cada vez mais, na medida que seguiam subindo. Isso é profundamente 

antitético à racionalidade econômica. Além disso, o viés do status quo e a ancoragem 

corroboram a percepção de que as coisas continuarão como estão, e que, portanto, devem 

mesmo assim ficar (NOLL; KRIER, 2000, 340) – de modo que, quase que por inércia, 

investidores e executivos tendem a continuar agindo da maneira como se acostumaram a fazer, 

e a ignorar os riscos subjacentes que sugeririam a necessidade de uma alteração de percurso. 

Além disso, as pessoas tendem a reagir excessivamente a novas informações quando 

são divulgadas no mercado (momento em que também aumenta expressivamente a quantidade 

de trades), além de subestimar informações anteriores quando do recebimento de novas 

(FELDMAN, 2012, 51), conforme comprovado com base em estudos de ações listadas em 

várias bolsas, inclusive, no New York Stock Exchange – NYSE (DE BONDT; THALER, 

1985) e no Tokyo Stock Exchange (BREMER; KATO, 1996). Esses fenômenos, por sua vez, 

fazem com que ações que têm se valorizado tenham também seus preços inflados, justamente 
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em decorrência das notícias de sua valorização; e que ações que têm tido desempenhos ruins 

também sofram uma desvalorização excessiva, decorrente das notícias de sua performance 

ruim, o que aumenta ainda mais a propensão dos investidores de comprar ativos “na alta” e a 

vendê-los “na baixa”, justamente ao contrário do que o Homo economicus deveria fazer (DE 

BONDT; THALER, 1985)78 – o que ajuda também, e muito, a explicar a dinâmica, tanto da 

formação, quanto do estouro, de uma bolha financeira, em que se compram ativos 

simplesmente por sua valorização, e se vendem ativos simplesmente por sua desvalorização, 

sem se levar em conta seus fundamentos econômicos reais. 

Neste sentido, ainda vale notar que, se determinados ativos perdem valor, conforme 

seu valor se deteriora mais e mais, a partir de certo ponto, a propensão à venda dos 

investidores vai finalmente diminuindo, e passa a ser crescentemente mitigada pela aversão à 

perda, de modo que estudos demonstram que, depois de ultrapassado determinado limite, as 

pessoas tendem a permanecer por mais tempo do que seria ótimo com ativos desvalorizados 

(ODEAN, 1998), conforme o chamado “disposition effect” (“efeito disposição”), estudado 

pela economia comportamental, que se caracteriza pela propensão dos investidores de realizar 

ganhos e sua relutância em realizar perdas (SHEFRIN; STATMAN, 1985; THALER, 1980). 

Ressalte-se aqui que, em 2008, não se observou o disposition effect nos Estados Unidos 

quando a crise eclodiu, o que tem sido entendido no sentido de que a relutância de vender os 

ativos em baixa dos investidores foi, na ocasião, totalmente suplantada pela venda em 

completo pânico, alimentada pela heurística do afeto e pelo comportamento de manada 

(SZYSZKA, 2011, 132)79, e de acordo com o que se poderia esperar de investidores incautos 

em face da maior crise financeira de nossas vidas. 

Adicionalmente, a economia neoclássica trabalha com a premissa de que o ser humano 

avalia risco basicamente maximizando o valor esperado de uma função ao escolher entre qual 

atitude vai tomar a partir de várias opções de ações com resultados incertos (NOLL; KRIER, 

2000, 325). No entanto, na prática, conforme confirmado também empiricamente pela 

economia comportamental, o ser humano não age assim ao sopesar riscos, mas, no mais das 

                                                 
78 Neste sentido, também convém mencionar que os trades de investidores pessoas físicas aumentam ainda mais 
significativamente do que os de pessoas jurídicas quando saem boas notícias sobre empresas listadas, ou seja, “na 
alta” (NOFSINGER, 2001). 
79 No mercado chinês, diferentemente, o disposition effect, caracterizado pela relutância de vender na baixa, foi 
observado em 2008 (LIN, 2012). 
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vezes, segue a heurística da representatividade e raciocina por analogia, comparando a 

situação atual, sob análise, com situações passadas semelhantes (GRETHER, 1980).  

Outrossim, riscos muito raros são completamente ignorados (LANGEVOORT, 2000, 

148) em vista de nossa baixa capacidade de pensar estatisticamente e enorme autoconfiança 

(SLOVIC; FISCHHOFF; LICHTENSTEIN, 1985, 247-248) – a menos que um risco 

semelhante tenha se concretizado anteriormente, no passado não muito remoto, e sido 

recentemente amplamente divulgado, caso em que, ao contrário, por menor que seja, o risco 

em questão passa a ser excessivamente valorizado devido à heurística da disponibilidade 

(SUNSTEIN, 2000, 5), como já vimos.  

Uma implicação dessas e outras limitações cognitivas do ser humano no cálculo de 

riscos é que a informação tem menos relevância na avaliação de riscos do que se esperaria que 

tivesse, conforme previsto pela economia neoclássica (NOLL; KRIER, 2000, 340). Assim, 

como mencionado, valoriza-se mais o que vem ocorrendo – raciocínio analógico – e o que é 

divulgado estrondosamente – heurística da disponibilidade – do que os dados analíticos a que 

se possa ter acesso, exatamente como ocorreu nos anos que antecederam a Crise de 2008: 

Informações inquietantes sobre a bolha econômica que se formara foram solenemente 

desconsideradas em favor do status quo, ou seja, do que já vinha ocorrendo e estava sendo 

amplamente divulgado (i.e., o crescimento constante dos valores dos imóveis e do mercado 

financeiro); enquanto que a chance de ocorrer uma quebra geral e uma depressão econômica, 

por ter uma probabilidade supostamente muito pequena, foi totalmente ignorada, ainda mais 

em face do otimismo irrefreável dos agentes econômicos, que adicionou momento à espiral 

ascendente de preços dos mercados imobiliário e financeiro. 

Neste sentido, ainda convém ressaltar que Posner defendera especificamente que, 

como a probabilidade de ocorrer uma crise das proporções da de 2008 era extremamente baixa, 

seria também perfeitamente racional que os agentes econômicos a tratassem como o fizeram – 

como um evento com baixíssima ou nenhuma chance de ocorrer (2009a, 28, 79 e 99)80. No 

entanto, a tendência de o ser humano ignorar completamente eventos cuja probabilidade de 

ocorrer é pequena não tem nada de racional, ao contrário, sendo um fenômeno, como vimos, 

                                                 
80 Ainda neste sentido, ver também artigo em que se propõe um teste de desproporcionalidade para medir a 
disparidade entre um risco e o prêmio para corrê-lo em vista de estudos cognitivos que demonstram que 
tendemos (inclusive executivos experientes) a subestimar riscos de baixa probabilidade (GARVIN, 1998). 
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bastante estudado pela economia comportamental (LANGEVOORT, 2000, 148); e o próprio 

Posner, que reconhece que “as pessoas têm dificuldade de lidar com eventos de baixa 

probabilidade” (2007, 491), caiu vítima deste viés justamente ao defender que seria “racional” 

ignorar-se a possibilidade da crise (2009a, 28, 79 e 99): Ou seja, mesmo Posner age de modo 

“irracional” – o que não é surpresa, dado que se trata de um ser humano. 

Posner defende ainda que a propensão a aceitar riscos é um traço de caráter, e não um 

comportamento irracional (2009a, 83)81. Ele pode ter razão com relação a isso, mas também 

reconhece que a atividade financeira é intrinsicamente arriscada e, portanto, tende a atrair 

pessoas mais ousadas, que se sentem confortáveis em assumir riscos (2009a, 323). E, como o 

otimismo, outro traço de caráter, é um grande redutor de ansiedade, otimistas em geral 

também tendem a estar mais propensos a assumir riscos (LANGEVOORT, 2000, 146), o que, 

fatalmente, faz com que o mercado financeiro lhes seja atrativo, de modo que as empresas do 

mercado financeiro acabam, assim, selecionando profissionais otimistas – e ousados – para 

suas posições mais agressivas, o que reforça a razão de o otimismo ser um dos aspectos 

psicológicos mais importantes dentre os que levaram à crise, justamente por sua ligação 

umbilical com a baixa aversão ao risco (SHEFRIN, 2009). Inclusive, durante a ciranda 

financeira que antecedeu a crise, observou-se ainda que, além do otimismo, também a 

autoestima e a autoconfiança das pessoas – mesmo a das pessoas comuns, e não apenas dos 

profissionais do mercado – vinham sendo infladas pela sensação de que seriam todos grandes 

investidores (em um mercado em que todos aparentemente ganhavam), em mais um círculo 

vicioso psicológico que a economia neoclássica ignora, mas que foi essencial no engendrar da 

Crise de 2008 (SHILLER; AKERLOF, 2010, 154). 

Como se não bastasse, a racionalidade limitada das pessoas as impedia de analisar 

perfeitamente a complexidade dos instrumentos financeiros que populavam o mercado às 

vésperas da crise e que vinham comprando, bem como, por conseguinte, seus riscos; e os 

vieses da extrapolação e do status quo, bem como a heurística da representatividade e o viés 

do otimismo, ainda induziam os agentes de mercado a acreditar que o crescimento econômico 

continuaria inexoravelmente acelerado ad æternum, como vinha ocorrendo nos últimos anos 

                                                 
81 Há estudos que sugerem ainda que a propensão a aceitar riscos financeiros estaria associada com o hormônio 
testosterona, que, por sua vez, também tem forte correlação com agressividade (APICELLA et al., 2008),. 
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(SHEFRIN, 2009). Tudo isso contribuiu para a bolha financeira muito mais do que uma 

suposta infalível racionalidade maximizadora de utilidade do Homo economicus. 

Se o período de forte expansão econômica – e de crédito – que antecedeu a Crise de 

2008 foi uma de suas principais causas, como corretamente aponta Posner (em conclusão não 

necessariamente decorrente de uma abordagem neoclássica), não podemos deixar de levar em 

consideração também que tais expansões foram impulsionadas pelo comportamento dos 

agentes econômicos, confiantes em um crescimento sem-fim, cujo otimismo persistiu mesmo 

quando o mercado deu sinais inequívocos de desaceleração, já em 2007 (AVGOULEAS, 2015, 

35-36). Aliás, corrobora o excessivo otimismo dos agentes de mercado o fato de fazerem 

negócios na mais patente ausência de informações confiáveis, como vinha ocorrendo 

(MULLAINATHAN; THALER, 2000) – seja ao comprar ou hipotecar imóveis, ou investir em 

ativos financeiros que não compreendiam, ou cujos riscos não conseguiam medir com 

razoável grau de precisão. Nada disso o Homo economicus explica satisfatoriamente.  

Constituindo-se outro duro golpe à suposta racionalidade dos agentes de mercado 

defendida por Posner, está bem documentado que investidores em geral fazem trades demais 

(ODEAN, 1999; BARBER et al., 2009) e que, em sua grande maioria, perdem dos índices de 

bolsa (ODEAN; BARBER, 2000). Estudos sugerem que a aversão à perda é o principal 

motivador dos investidores para comprar e vender ativos financeiros excessivamente, e que a 

ancoragem faz com que eles também deem importância excessiva ao preço dos ativos no 

momento de escolher o que comprar, em detrimento de outros aspectos mais fundamentais dos 

investimentos que fazem (FELDMAN, 2011). Tais características psicológicas do ser humano 

também certamente contribuem para – e explicam melhor – a bolha financeira do que o 

poderia fazer a economia neoclássica: Não temos um mercado de agentes econômicos fazendo 

escolhas racionais em seus investimentos, mas de investidores sujeitos aos mais diversos 

vieses comportamentais que os induzem constantemente a escolhas sub-ótimas, que fazem 

negócios demais, e que consistentemente ganham menos do que ganhariam se simplesmente 

seguissem o movimento médio dos índices das bolsas em que investem. 

Posner também alega que as agências de rating não erraram ao calcular os riscos dos 

novos instrumentos financeiros (2009a, 76). Esta alegação está perfeitamente de acordo com a 

economia neoclássica ou, ao menos, com o conceito do Homo economicus, sua perfeita 

racionalidade, sua capacidade de calcular em geral e, em especial, de calcular probabilidades 



189 

bayesianas. Posner alega ainda que tomar decisões com base em históricos e noções pré-

concebidas (que decorrem de experiências pregressas) também seria perfeitamente racional, 

sendo que as crenças de um agente econômico devem influenciá-lo em momentos de dúvida, 

conforme prevê a teoria bayesiana de tomada de decisões (2009a, 85, 134-136).  

Entretanto, dizer que as agências de rating não erraram ao calcular os riscos dos novos 

instrumentos financeiros é mais uma alegação que não tem sustentação empírica; está 

comprovado que as agências erraram (AGARWAL et al., 2010, 102), e, como o próprio 

Posner contraditoriamente reconhece, em grande medida pela falta de dados estatísticos 

históricos do comportamento dos novos produtos financeiros e derivativos (2009a, 56-58). 

Apenas a título de exemplo de o quão errônea fora a atribuição de notas creditícias pelas 

agências de rating, antes da crise, mais da metade dos instrumentos financeiros estruturados 

avaliados pela Moody’s (uma das duas maiores agências de rating dos Estados Unidos, 

juntamente com a Standard & Poor’s) recebiam a classificação máxima (AGARWAL et al., 

2010, 102), e, com a crise, já a partir de julho de 2007, a vasta maioria dos instrumentos 

lastreados a hipotecas e CDOs, que anteriormente haviam sido classificados como “AAA”, 

passaram a ter suas notas rebaixadas rapidamente para o status de ativos especulativos, ou seja, 

altamente arriscados, “junk” conforme o jargão – e a Standard & Poor’s fez o mesmo 

(UNITED STATES SENATE PERMANENT SUBCOMMITTEE ON INVESTIGATIONS, 

2011, 243). Impossível termos uma confissão mais eloquente das principais agências de 

análise de crédito quanto ao reconhecimento de que vinham conferindo notas erradas aos 

ativos avaliados.  

Adicionalmente, também sobre este ponto, uma análise econômico-comportamental 

tem muito maior concordância com a realidade do que a economia neoclássica, ao nos mostrar 

que, inter alia, a racionalidade dos agentes de mercado simplesmente é limitada – portanto, 

erramos – , e que estamos todos sujeitos ao viés da extrapolação: O homem, obviamente, não é 

um computador, não é um operador probabilístico bayesiano, tende a pensar que o futuro 

repetirá o passado (KAHNEMAN, 2011, 5), e “adota teorias cetaris paribus em um mundo 

onde cetaris nunca é paribus” (FREEMAN, 1999, 142) – daí tantos erros que de fato 

ocorreram nos cálculos de risco sobre os novos produtos financeiros por parte das agências de 

rating. 
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De modo também contraditório, tampouco aceita Posner que os agentes econômicos 

tenham sido enganados pelos “AAAs” das agências de rating (mencionamos “contraditório” 

porque Posner também defende que os investidores sabiam que os ratings não 

corresponderiam de fato ao risco real dos instrumentos financeiros assim classificados – o que, 

por sua vez, também não é harmônico com a ideia de que as agências de rating não tivessem 

errado nessas avaliações) (2009a, 76). Em primeiro lugar, mais uma vez, tal afirmação de 

Posner é factualmente errônea: Em pesquisa do The Economist Intelligence Unit sobre a Crise 

de 2008, mais de 60% dos entrevistados reconheceram ter confiado excessivamente nas notas 

atribuídas pelas agências de rating aos produtos financeiros que vinham comprando (DAVIS, 

2009, 9; TECHNICAL COMMITTEE OF THE INTERNATIONAL ORGANIZATION OF 

SECURITIES COMMISSIONS, 2008, 13, 20-23 e 29-31). Ademais, aqui vale enfatizar 

novamente que o ser humano não só erra, mas insiste no erro (ARONSON, 1995, 178-179; 

CIALDINI, 2008, 51-96), e também é um otimista incorrigível, de modo que tem mesmo uma 

tendência a acreditar que os produtos financeiros em que investir são mais seguros do que 

realmente são, e que suas escolhas e estratégias têm mais méritos do que realmente têm 

(SUNSTEIN, 2000, 4). O ser humano também tem uma forte tendência a interpretar eventos 

de modo a conformá-los com suas crenças – o viés da confirmação (SHEFRIN, 2009) – , o 

que os cientistas sociais costumam chamar de “conservadorismo cognitivo” (“cognitive 

conservatism”) (LANGEVOORT, 2000, 147). Se levarmos em conta estes aspectos cognitivos 

todos do ser humano, fica descomplicado entender como se torna fácil a um investidor 

acreditar que o ativo “AAA” que escolheu para sua carteira seria um ótimo investimento – 

como vinha ocorrendo até que perigosas certezas tais culminaram na Crise de 2008. 

As descrições lastreadas em pesquisas de economia comportamental e outras ciências 

cognitivas que narramos acima, ao contrapor-se a Posner e à economia neoclássica, contam 

uma história da crise que é bastante diferente e mais bem fundamentada em fatos do que 

aquela construída com base na narrativa do homem racional, que não passa de uma mera 

ficção – ou, como diriam alguns, uma mentira, como bem nos diz o brocardo “fictitio est 

falsita pro veritate accepta”. Entretanto, como Posner, invocando Max Weber, alega ainda, 

visando a, de algum modo, validar o modelo do homem racional, que as instituições 

caminham no sentido de progressiva racionalidade (2009a, 109-110), passamos a comentar 

também este ponto de sua argumentação. 
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Inicialmente, gostaríamos de ressaltar que, a despeito do uso da mesma terminologia, é 

discutível se o conceito weberiano de racionalidade seria de alguma forma assemelhado ao 

utilizado pela economia neoclássica. Está fora do escopo deste trabalho conduzir uma 

investigação tal, bastando aqui mencionar que, em que pese não ser posição majoritária a 

respeito do tema, há, sim, quem entenda que a racionalidade weberiana diz respeito a uma 

crescente adaptação de meios a fins, o que não nos parece contrário ao conceito neoclássico de 

racionalidade adotado por Posner82. Aceitemos, pois, mas somente ad argumentandum tantum, 

que os conceitos de racionalidade de Weber e Posner possam conviver, e que Posner queira, 

de fato, dizer que, institucionalmente, caminhamos em direção a uma crescente racionalização 

de meios-fins (ao menos em entes burocráticos, como companhias e governos), em mais uma 

tentativa de demonstrar que os agentes econômicos (ao menos, os institucionais) são 

maximizadores de utilidade, conforme pressuposto pela economia neoclássica.  

Ainda assumindo e aceitando tudo o que foi exposto pelo apego ao debate – o que já é 

uma grande concessão – , mesmo assim, esta hipótese posneriana é comprovadamente 

equivocada, pelos motivos que passamos a expor. 

Nem mesmo administradores profissionais soem agir de modo racional, e uma das 

razões principais disso é que estão sujeitos a “filtros de percepção”83 – fundados em suas 

próprias culturas nacionais e até mesmo organizacionais (HOFSTEDE, 2003) – ou seja, estão 

sujeitos a uma “irracionalidade” própria das burocracias par excellence racionais weberianas 

(STARBUCK; MILLIKEN, 1988).  

Tais filtros de percepção são particularmente problemáticos nas organizações porque  

tendem a impedir os executivos de enxergar riscos e adversidades. Instituições florescem em 

torno de sistemas de crenças, que são usados pelas pessoas para interpretar as próprias 

                                                 
82 Weber, na verdade, nunca definiu o que entendia pelo termo, sendo que, no original alemão, ele inclusive 
usava ao menos três palavras que frequentemente são traduzidas para outros idiomas de forma idêntica, 
denotando “racionalidade” (i.e., “Rationalismus”, “ Rationalität”, “ Rationalisierung”) (KALBERG, 1980). 
83 E cada um de nós tem seus próprios “filtros de percepção”, lentes cognitivas através das quais enxergamos o 
mundo a nossa volta, dando-lhe sentido, traduzindo-o ou reconstruindo-o conforme nosso próprio entendimento. 
O estudo dessa fascinante realidade subjetiva normalmente é feito por antropólogos culturais, em pesquisas 
envolvendo culturas de povos diversos. Por exemplo, para um belo estudo das tremendas diferenças de percepção 
da realidade entre o povo norte-americano e o japonês, o clássico: BENEDICT, 2002. Cada povo tem suas 
próprias lentes culturais através da qual vê o mundo. “De fato, presos a uma única cultura, somos não apenas 
cegos à dos outros, mas míopes quando se trata da nossa” (LAPLANTINE, 1988, 12). Ou, nas palavras de Boas: 
“How can we recognize the shackles that tradition has laid upon us? For when we recognize them, we are also 
able to break them” (1938, 204).  
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instituições, seu ambiente, sua história, valores, etc. Esses sistemas de pressuposições 

compartilhadas são importantes para facilitar a comunicação e cooperação de seus membros, 

conferindo coerência ao empreendimento comum (FELDMAN, 1989, 136-137). Mas, 

diferentemente do que postula Posner, esses sistemas não levam a instituição a agir 

racionalmente – ao contrário84 – , existindo uma dimensão comportamental também no modus 

operandi das empresas que não é capturada pelo modelo do Homo economicus (MARCH; 

SIMON, 1958, 160). 

Assim, sistemas culturais das organizações, por um lado, geram coerência e facilitam a 

comunicação e cooperação de seus membros. Mas, por outro lado, fazem com que seus 

membros também tenham uma percepção distorcida dos eventos e riscos a que estão sujeitos 

como organização. Com relação a riscos, há uma forte tendência de distorção em favor de 

posições mais otimistas, sendo que o otimismo, além de uma inclinação natural bem 

documentada do ser humano, também funciona como redutor de stress em situações difíceis e 

como sinalizador hierarquizante nas organizações humanas. Como já vimos, o otimismo é uma 

das mais robustas características das pessoas em geral, levando-as a superestimar sua 

capacidade, contribuições, talento, etc (LANGEVOORT, 2000, 146-149), o que, 

individualmente, traz benefícios sociais ao otimista; notadamente, menos ansiedade e a 

sinalização de uma hierarquia superior  (LANGEVOORT, 2000, 146; CIALDINI, 2008, 180). 

Mas o excesso de otimismo e confiança também tem um lado sinistro, e tende, por exemplo, a 

induzir a realização de investimentos excessivamente arriscados (FELDMAN, 2012), ao fazer 

com que os agentes econômicos superestimem seus conhecimentos e habilidades, e 

subestimem os riscos de suas ideias, empreitadas e investimentos (NOFSINGER, 2001). 

Ainda neste sentido, também está bem documentado que a maior parte dos executivos 

subavalia os riscos de suas empresas e, se a avaliação dos riscos for colegiada, tanto pior, 

devido ao fenômeno do “pensamento de grupo” (“groupthink”) (JANIS, 1972): Em razão das 

demandas de comunicação e negociação que lhes são inerentes, grupos procuram preservar a 

coesão e, assim, também tendem a desconsiderar informações relevantes desconfortáveis de 

modo mais pronunciado do que indivíduos isoladamente (MILLER, 1993, 116), bem como, a 

                                                 
84 Inclusive, estudos sugerem que é comum o florescimento de culturas organizacionais que desencorajam o uso 
da inteligência e do raciocínio crítico nas empresas – e, pior, ainda estimulam ativamente a estupidez e a 
passividade, mesmo em empresas que recrutam os melhores alunos das melhores faculdades e que têm um corpo 
empresarial altamente qualificado e de alto QI (ALVESSON; SPICER, 2016).  
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descartar informações ambíguas (PARKS; COWLIN, 1996, 307), inclusive em questões éticas 

(MESSICK; BAZERMAN, 1996; SCHARFF, 2005), sendo que grupos também têm maior 

inclinação a se comportar de modo antiético do que indivíduos isoladamente (KOCHER; 

SCHUDY; SPANTING, 2017). Ademais, a força psicológica da pressão sobre os indivíduos 

participantes de um grupo em favor de concordar com a maioria também está bem 

documentada já há tempos, o que prejudica o debate produtivo e a crítica construtiva (ASCH, 

1956). Curiosamente, nomear alguém para funcionar em um grupo como advocatus diaboli 

não surte o efeito esperado, a saber, o de ajudar o grupo a considerar outras posições – em face 

do advogado do diabo, as pessoas se entrincheiram para defender aquilo em que já acreditam 

(CHEN et al., 1996). Finalmente, uma vez que os executivos se comprometem com 

determinada estratégia de negócios, que passa a ser aceita pelo grupo, torna-se ainda mais 

difícil de se reverter a decisão – em outras palavras, uma vez comprometidos com certa 

decisão, grupos relutam significativamente em revisá-la ou modificá-la (LANGEVOORT, 

2000, 160).  

Em vista de todos esses estudos empíricos, fica impossível sustentar a posição 

supostamente weberiana de Posner, de que as instituições caminham necessariamente na 

direção de uma maior racionalidade, bem como, a de que todos, consumidores, profissionais 

do mercado e até mesmo empresas, estariam plenamente cientes de todos riscos de suas 

decisões econômicas e teriam agido estritamente de modo a maximizar sua utilidade ou atingir 

seus objetivos.  

Isso não significa, no entanto, que ninguém estaria ciente de risco algum, mas apenas 

que é irrealístico e comprovadamente falso dizer que os agentes econômicos, mesmo se forem 

instituições, tomariam suas decisões de modo tão completamente informado, calculado e 

racional como quer o Homo economicus. 

Voltamos, pois, a insistir que a economia comportamental é mais condizente com a 

realidade do que a economia neoclássica, e que não foram decisões racionais e ponderadas que 

levaram a sociedade – nem mesmo, as corporações – a continuar apostando no crescimento do 

valor dos ativos financeiros que vinham comprando, ou fazendo empréstimos cada vez 

maiores; mas, sim, “irracionalidades”, como o excessivo otimismo, a incapacidade de calcular 

fria e corretamente riscos, a tendência a persistir em erros e manter as coisas como estão, e a 

relutância de ser a voz dissonante dentro de um grupo, entre outros. 
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Posner ainda procura estender sua argumentação das escolhas racionais à alavancagem: 

Para ele, mesmo o crescente recurso à alavancagem seria racional, na medida em que a 

alavancagem aumenta o risco, mas também aumenta o retorno potencial de um investimento 

(2009a, 87). No entanto, também este argumento é insólido: Não se trata de que recorrer à 

alavancagem seja irracional – onde o suposto Homo economicus falha não é ao usar 

alavancagem, é ao errar seus cálculos de até quanto pode se alavancar sem colocar sua 

existência – ou a existência de sua firma – em um risco maior do que poderia suportar.  

Mais uma vez, a economia comportamental é importante para, no mínimo, enriquecer a 

análise de Posner, ao considerar que o ser humano, na verdade, tem dificuldades de tomar 

decisões ótimas devido a, inter alia, limitações em sua força de vontade, o que, por sua vez, 

tem também implicações particularmente relevantes em decisões cujas consequências 

aparecerão apenas no médio-longo prazo, e opções em que benefícios são colhidos 

antecipadamente, mas os custos aparecerão apenas depois de um tempo (JOLLS; SUNSTEIN; 

THALER, 1998b, 1480) – a exemplo do que ocorre em uma das formas mais prosaicas e 

comuns de alavancagem, e que foi de suma importância na Crise de 2008, a saber, o 

financiamentos de imóveis, em que o comprador recebe o imóvel antecipadamente, ao 

depositar a entrada do valor da compra, mas passa anos e anos quitando o restante da dívida e 

seus juros; bem como, a exemplo do que ocorre também quando executivos tomam decisões 

que geram lucros de curto prazo, mas colocam suas empresas em risco no médio-longo termo. 

Assim, a paixão pelo curto prazo do ser humano também se revela de outras formas e, 

neste sentido, a economia comportamental nos aponta mais um problema dos agentes de 

mercado, consumidores e profissionais, que foi particularmente relevante na Crise de 2008, 

mas que a economia neoclássica não leva em conta: A falta de autocontrole. O Homo 

economicus sobre o qual os modelos econômicos clássicos são normalmente construídos não 

sofre esse tipo de disfunção. No entanto, o Homo sapiens frequentemente cede a tentações, 

como nossa própria experiência nos mostra diariamente. E na crise está também presente um 

forte componente de falta de autocontrole ou da força de vontade limitada: A incapacidade de 

o público em geral resistir à possibilidade de contínuos e agressivos refinanciamentos com 

benefícios imediatos e dívidas de longo prazo, bem como, de os agentes financeiros resistirem 

a cessar tais refinanciamentos e a criação e oferta de produtos financeiros arriscados, 
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desconsiderando completamente a sustentabilidade de suas empresas (THALER; SUNSTEIN, 

2008). 

Tampouco a crescente complexidade dos derivativos e outros instrumentos financeiros 

é um problema para Posner, desde que a publicidade e os disclosures desses produtos seja 

adequada (2009a, 87): O Homo economicus, afinal, lê, entende e toma as melhores decisões 

baseado nas informações completas que obtém. Mais uma afirmação posneriana na linha de 

que todos agentes econômicos sabiam o que estavam fazendo no mercado, até às vésperas da 

crise. Entretanto, esta é mais uma alegação empiricamente incorreta (DAVIS, 2009, 9) de 

Posner: Está comprovado que a complexidade dos derivativos confunde os investidores, 

mesmo os mais sofisticados – e não só eles, confunde também reguladores e até mesmo a 

gerência dos próprios emissores (ZINGALES, 2012, 62-63). 

Neste sentido, ainda empiricamente, a crise também deixou patente que mesmo os 

agentes de mercado mais sofisticados não tinham a exata noção de sua exposição a riscos, ou 

sequer das consequências que as reações em cadeia do mercado poderiam ter nos derivativos, 

especialmente nos CDSs, cujos gatilhos eram defaults, o que constitui mais uma prova 

inequívoca da racionalidade limitada mesmo dos agentes econômicos profissionais e empresas. 

Desnecessário repisar – mas aí vai: Também as agências de rating comprovaram ser “vítimas” 

desta “anomalia”. E não só todos participantes do mercado, mas também os governos e 

reguladores nos Estados Unidos e ao redor do mundo foram incapazes de perceber a complexa 

armadilha sobre a que repousavam, bem como, de entender as implicações de risco sistêmico a 

que o mercado como um todo estava exposto (AVGOULEAS, 2015, 39-42). 

Outra alegação de Posner quanto ao que vimos na crise é a de que o comportamento 

em manada dos investidores também seria perfeitamente racional: Já que o mercado como um 

todo é mais bem informado do que os agentes econômicos individualmente, faria sentido aos 

investidores individualmente seguir o mercado, especialmente em momentos de stress. Para 

Posner, abandonar a manada é ainda mais arriscado do que segui-la (2009a, 84)85.  

Esta alegação de Posner é particularmente relevante porque traz à discussão um dos 

pontos mais importantes da Crise de 2008, e também de maior vulnerabilidade em sua 

argumentação. A narrativa racional da crise é incapaz de nos dar uma explicação satisfatória 

                                                 
85 O efeito de contágio de comportamento é, inclusive, comumente observado em situações ambíguas e que 
geram ansiedade (MATHER, 2012, 339-340).  
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ao mais simples e importante fenômeno que observamos, antes e depois de sua eclosão: O 

transtorno bipolar dos agentes de mercado, de euforia e depressão. O comportamento de 

manada, estudado pela economia comportamental, foi claramente visível, tanto nas causas que 

antecederam à crise, com todo o mercado em conjunta euforia; quanto a partir da eclosão da 

crise, com todo mercado em pânico. A economia neoclássica simplesmente não tem uma boa 

explicação para esses ciclos de euforia e depressão (SHILLER; AKERLOF, 2010, xxiv-xxv, 1 

e 171). 

No período de euforia que antecedeu à crise, o efeito manada se manifestou claramente 

quando, pressionados por resultados, os agentes de mercado optaram por seguir uns aos outros, 

dando continuidade à ciranda financeira reinante, ao invés de se dedicar a complicadas 

análises fundamentalistas (LANGEVOORT, 2002)86. Com a efetiva eclosão da crise, no 

período de pânico, tampouco dedicaram-se os agentes de mercado a análises racionais, 

tresloucadamente vendendo ou tentando vender seus ativos e, assim, seguindo a manada 

alucinadamente (SZYSZKA, 2011, 132). 

O comportamento de manada, associado ao viés da aversão à perda, ainda foi 

claramente visível durante o credit crunch da crise, quando os agentes de mercado, mesmo 

dispondo da – enorme – liquidez injetada pelo governo americano, agarraram-se 

desesperadamente a ela, agravando ainda mais a crise com o esgotamento do crédito que era 

necessário para as contrapartes em dificuldades se manterem funcionando, o que, no limite, 

seria fatal para todos (AVGOULEAS, 2015, 37-38).  

E nada disso corrobora a posição de Posner de que o efeito manada seria de qualquer 

forma racional ou maximizador de utilidade, seja individualmente aos participantes do 

mercado, seja coletivamente ao mercado como um todo. Ao contrário, o efeito manada 

claramente gerou uma perigosa homogeneização (“homogenisation”) do mercado, ou seja, 

impeliu os agentes econômicos de se mover na mesma direção ao mesmo tempo – por mera 

imitação dos pares, não como resultado de reflexão, conjunta ou independente (AVGOULEAS, 

2015, 28 e 54).  

                                                 
86 Tem-se aventado meios econômico-financeiros para tentar controlar o efeito manada no mercado financeiro, 
dentre os quais, a inclusão de operadores (traders) “fundamentalistas” no mercado que, segundo modelos 
teóricos, constituiriam um método “muito eficiente” de reduzir flutuações de preços. “Fundamentalistas” são 
agentes que teriam conhecimento dos valores “intrínsecos”, “reais”, dos ativos no mercado (KONONOVICIUIS; 
GONTIS, 2015).  
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Além disso, se formos entender a racionalidade como uma opção de maximizar a 

utilidade, como quer Posner e os neoclássicos, vale ainda notar que os grandes ganhos no 

mercado financeiro – as grandes maximizações de utilidade – ocorrem justamente quando 

identificamos uma oportunidade que o resto da “manada” não viu e não previu (TALEB, 

2010). O efeito manada é, na verdade, frequentemente antitético à maximização de utilidade.  

Entretanto, conforme já mencionado, para Posner, mesmo o credit crunch que se 

seguiu ao colapso do mercado financeiro teria sido uma resposta racional dos agentes –  

notadamente, dos bancos – , à crise (2009a, 62-65; 2014, §16.14): Em vista do risco, naquele 

momento, seria melhor mesmo, individualmente, que cada um se agarrasse ao dinheiro que 

tinha, e não concedesse mais crédito ao mercado – afinal, mesmo para as pessoas em geral, é 

racional gastar menos em tempos de crise (2009a, 107).  

Mas como a adoção de uma atitude que levaria a uma quebra coletiva poderia 

maximizar a utilidade de qualquer agente econômico? Ademais, os agentes econômicos, 

especialmente, os mais sofisticados, sabiam perfeitamente – ou teriam condições de saber, 

racionalmente – que, se todos se agarrassem à liquidez, seria desastroso ao mercado e a todos 

eles: E, mesmo assim, não se comportaram como seria, portanto, realmente o “racional”, 

injetando liquidez no mercado, conforme encorajado pelo governo – ao contrário, retiveram 

consigo o dinheiro que os poderia salvar se fosse injetado na economia, no que seria um 

verdadeiro pacto de suicídio coletivo, se o governo não tivesse intervindo de modo ainda mais 

enérgico.  

O credit crunch da Crise de 2008, na verdade, é muito mais facilmente explicável pela 

perda de confiança dos agentes de mercado – um fator puramente psicológico, irracional no 

sentido econômico neoclássico do termo. Em outras palavras, na crise, durante o credit crunch, 

faltou mais confiança do que liquidez ao mercado (SHILLER; AKERLOF, 2010, 18, 81) – a 

liquidez, afinal, estava lá, parada nos bancos, mas e a confiança? Em meio à mais completa 

falta de confiança generalizada, desencadeou-se o pânico no mercado, e os agentes 

econômicos, em manada, agarraram-se à liquidez em um verdadeiro abraço de afogados, se os 

bancos centrais de todo o mundo não tivessem surgido, como a encarnação de um deus ex 

machina de último recurso, para o resgate – , algo muito mais bem explicado pela economia 

comportamental do que pela economia neoclássica.  



198 

Mais uma das alegações de Posner em favor de que seria completamente suficiente 

adotar-se uma explicação racional para a Crise de 2008 é a de que banqueiros não seriam mais 

gananciosos do que a população em geral e, portanto, este suposto fator psicológico de alguns 

dos principais atores desta verdadeira Commedia moderna deveria ser sumariamente ignorado 

na análise das causas da Crise de 2008, sendo tais “acusações” de ganância motivadas 

meramente por ignorância (2009a, xiii) e demagogia (2011, 111). 

De pronto, este argumento de Posner é inválido, mesmo conforme uma abordagem 

econômica clássica: Tendo em vista que a remuneração de banqueiros é notória e 

empiricamente superior à da população (GREGG; JEWELL; TONKS, 2012, 92-94)87 , 

conforme a própria economia neoclássica, há uma tendência no sentido de que as pessoas que 

escolham tal carreira sejam, do mesmo modo, mais gananciosas do que a média populacional. 

O próprio Posner reconhece que os salários de Wall Street, por sua atratividade, estariam 

drenando pessoas capazes e inteligentes de outras carreiras (2009a, 80) – o que inclusive se 

pode verificar empiricamente88, e foi também criticado por Barack Obama no final de seu 

governo89. 

Assim, Posner erra ao descartar a importância da ganância dos banqueiros ao analisar 

as causas da crise: Ela precisa, sim, ser levada em consideração, se quisermos trabalhar com 

um modelo do ser humano mais próximo à realidade. A propósito, a ganância, esta 

característica atávica do ser humano, não fortuitamente, também já estava claramente presente 

                                                 
87 Ver também interessante trabalho que demonstra (i) que profissionais da indústria financeira ganhavam cerca 
de 70% a mais do que seus pares em outras indústrias em 2006; (ii) que, ao longo do século XX, profissionais da 
indústria financeira passaram a ganhar tanto mais quanto mais a regulamentação da indústria financeira diminuiu; 
(iii) que parte do ganho adicional desses profissionais da indústria financeira se deve à crescente demanda de 
capacitação dos profissionais do setor; e (iv) que, devido à remuneração, a indústria financeira tem atraído muitos 
profissionais de outras áreas, o que pode não ser desejável na medida em que várias dessas outras áreas – 
engenharia, por exemplo – supostamente tenderiam a promover maiores ganhos sociais do que a indústria 
financeira (PHILIPPON; RESHEF, 2008). 
88 Em pesquisa realizada em 2015, em Londres, verificou-se por amostragem que 11% dos empregados em 
bancos de investimento eram graduados em matemática e estatística; 10% em engenharia; 4% em química, e 3% 
em ciências da computação (CLARKE, 2015). Curiosamente, até 2007, 44% dos MBAs de Harvard, e 46% dos 
MBAs da London Business School foram empregados pela indústria financeira; enquanto que, em 2013, estas 
porcentagens caíram para 27% e 28%, respectivamente. Segundo pesquisa de The Economist, há duas razões para 
isso: A indústria financeira tem preferido promover seus funcionários ao invés de contratar MBAs, ao mesmo 
tempo em que diminuiu o interesse de MBAs de trabalhar na indústria financeira (BANKS?...,  2014).  
89 A mesma queixa também foi ventilada por Barack Obama, em sua “carta aberta” ao sucessor (OBAMA, 2016). 
O fato de a indústria financeira atrair muitos talentos tem outra consequência difícil de mensurar: Tais pessoas, 
justamente por sua capacidade, tendem também a se sobressair em outras áreas – notadamente, no governo. E, 
vindo da área de finanças, é natural que tenham uma inclinação não só simpática à indústria, mas também, a 
acreditar que os interesses da indústria estão alinhados com os do país (ZINGALES, 2012, 68). 
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na Crise de 1929 (GALBRAITH, 2009)90. A ganância certamente não é a única ou a mais 

importante causa da crise – de 2008 ou de 1929 – , mas tampouco pode ser descartada, e 

simplesmente não é verdade que banqueiros não sejam mais gananciosos do que a população 

em geral91. 

Ainda com relação à ganância, tendo em vista que boa parte dos banqueiros é formada 

em economia92 , convém mencionar que estudar economia está fortemente associado à 

ganância e ao egoísmo, bem como, a uma visão positiva da ganância (WANG; MALHOTRA; 

MURNIGHAN, 2011). Ademais, observou-se que a inclusão de uma mera frase sobre os 

benefícios do egoísmo em um material fornecido a estudantes de economia já é suficiente para 

aumentar-lhes significativamente a aceitação moral da ganância (WANG; MALHOTRA; 

MURNIGHAN, 2011). Estudantes de economia, além de já serem mais egoístas do que a 

média da população quando entram na faculdade, tornam-se ainda mais egoístas ao longo do 

curso (FRANK; GILOVICH; REGAN, 1993). Atitudes favoráveis à ganância têm sido ainda 

associadas tanto às classes mais altas da sociedade, quanto a uma maior propensão a 

apresentar vários tipos de comportamentos antiéticos, como quebrar leis de trânsito, apropriar-

se de bens de terceiros, trapacear para ganhar prêmios, e mentir em negociações (PIFF et al., 

2012). Como se não bastasse, políticos que são graduados em economia têm maior inclinação 

a participar de corrupção do que outros (ao menos, nos Estados Unidos) (RUSKE, 2015). 

Também se verificou que a mera exposição a modelos econômicos baseados em interesses 

egoísticos tende a diminuir o autocontrole das pessoas em geral (FRANK, 2005, 31). 

                                                 
90 Para uma análise das causas da Crise de 29 que é surpreendentemente atual e semelhante à das causas 
psicológicas da Crise de 2008 propostas por economistas comportamentais, inter alia, Akerlof e Shiller: 
GALBRAITH, 2009. A obra é de 1954. Ver também imperdível descrição anedótica da eclosão da Crise de 29 
nas memórias de Groucho Marx (1929, 188-196). 
91 Ainda sobre a ganância de banqueiros (lato sensu), Krawiec defende que, apesar de a economia neoclássica 
prever que “rogue traders” tendem desaparecer devido aos fortes incentivos regulatórios neste sentido, não é o 
que se tem observado empiricamente, devido a vários fatores, inclusive, porque o rogue trader frequentemente 
traz benefícios a seus supervisores (i.e., porque há conflitos de interesse), e porque seria extremamente caro e 
difícil de se criar um sistema de monitoração eficiente o bastante para identificar rogue traders em contextos de 
tomadas de decisão complexas e arriscadas que precisam, inclusive, ser ponderadas com a possibilidade de 
retorno dos investimentos realizados (KRAWIEC, 2000). 
92 Em pesquisa realizada em 2015, em Londres, verificou-se por amostragem que 24% dos empregados em 
bancos de investimento eram graduados em economia, que, assim, foi a disciplina que individualmente mais 
contribuíra para fornecer banqueiros de investimento ao Reino Unido até então (CLARKE, 2015).  
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Ainda versando sobre a ganância, convém questionar o porquê de tanta cupidez. O 

dinheiro traz felicidade? Com o dinheiro se compra mesmo tudo, “até amor sincero” 

(RODRIGUES, 1982, 101)? O que pesquisas empíricas nos podem dizer sobre o tema? 

Pesquisas indicam com bastante acuidade que a felicidade das pessoas realmente 

aumenta com o quanto mais elas ganham, e que os ganhos marginais de felicidade com o 

aumento de dinheiro também se mantêm constantes conforme a pessoa enriquece 

(STEVENSON; WOLFERS, 2013). Curiosamente, pesquisas também sugerem que pessoas 

“desagradáveis” ganham mais (JUDGE; LIVINGSTON; HURST, 2012)93. No entanto, talvez 

ainda mais surpreendente seja que a felicidade está positivamente associada a maiores receitas 

futuras, ou seja, que a felicidade também parece gerar mais ganhos econômicos, em um 

círculo virtuoso (EGGERS; GRAHAM; SUKHTANKAR, 2004)94. Porém, a despeito disso 

tudo, está comprovado ainda que superestimamos dramaticamente a capacidade do dinheiro de 

nos dar satisfação (KAHNEMAN, 2012) (em que pese, de fato, o dinheiro também estar 

positivamente associado à felicidade, como vimos), e que tendemos também a procurar 

sempre mais e mais dinheiro, em detrimento de outras fatores psicológicos que, na prática, têm 

um impacto positivo maior em nossas vidas pessoais (MINSKY, 1995a, 23-24)95.  

Quando Posner manifesta ceticismo de que “erros facilmente evitáveis, falhas de 

racionalidade, ou deficiências intelectuais de gestores financeiros cujos QIs excedem o meu 

próprio tenham sido fatores importantes no colapso econômico” (2009a, 77), demonstra certo 

desconhecimento de economia comportamental96: Os “erros”, “falhas” e “deficiências” a que 

se refere Posner, e que a economia comportamental estuda, são fenômenos diferentes de QI, 

ainda que, de fato, estudos sugiram que investidores de maior QI realmente tenham vantagens 
                                                 
93 Especialmente, homens: Os homens “desagradáveis” ganham 18,3% a mais em média; enquanto que as 
mulheres “desagradáveis”, 5,47% a mais (JUDGE; LIVINGSTON; HURST, 2012). O que caracteriza os 
“desagradáveis” é pontuar baixo na dimensão da comportamental da personalidade “agreeableness” 
(“agradabilidade”), tipicamente medida em testes psicológicos, e que implica confiança, franqueza, altruísmo, 
obediência, modéstia, ternura, empatia, etc. Mais detalhes sobre “agreeableness” em: THOMPSON, 2008;  
GRAZIANO; EISENBERG, 1997. 
94 Um aumento de 1% na avaliação das pessoas quanto a sua própria felicidade está associado a um ganho de 3% 
a mais de receita em um prazo de 5 anos (EGGERS; GRAHAM; SUKHTANKAR, 2004). 
95 Curiosamente, se o aumento de posses tem correlação positiva com aumento de felicidade nas pessoas 
individualmente, o mesmo não se reflete em países: Países mais ricos não são obrigatoriamente mais felizes que 
países mais pobres (MATTHEWS, 2013). Vale notar também que nosso próprio conceito de felicidade muda à 
medida em que envelhecemos (MOGILNER; KAMVAR; AAKER, 2011).  
96 Curiosamente, em artigo do mesmo ano do livro em que defende o exposto no corpo do texto, 2009, Posner 
reconhece expressamente que os vieses e heurísticas estudados pela economia comportamental nada têm a ver 
com QI (2009c, 152). 
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em termos de ganhos sobre investidores de menor QI (GRINBLATT; KELOHARJU; 

LINNAINMAA, 2012) 97. Entretanto, a correlação entre QI e resultados de investimentos é 

irrelevante nesta discussão; o que importa é que um QI alto não exclui a suscetibilidade de 

ninguém a vieses comportamentais, estando inclusive demonstrado que nem mesmo grande 

inteligência torna as pessoas imunes a tais vieses (TOPLAK; WEST; STANOVICH, 2011) – 

na verdade, há estudos que sugerem precisamente o contrário, i.e., que sofisticação intelectual 

poderia inclusive aumentar a vulnerabilidade a vieses comportamentais (WEST; MESERVE; 

STANOVICH, 2012; LEHRER, 2012). Ainda neste sentido, a economia comportamental 

também já demonstrou que é extremamente difícil neutralizar nossos vieses, 

independentemente do QI (FISCHHOFF, 1982).  

E como os reguladores podem não ter percebido que havia algo de errado no mercado 

financeiro até o momento em que a crise efetivamente eclodiu? Quando da eclosão da crise, 

Alan Greenspan, Chairman do Board of Governors do Federal Reserve de 1987 a 2006 

(BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE SYSTEM, 2017a), reconheceu 

estar chocado com a crise (FESENTHAL, 2008; GREENSPAN, 2013, 1-2 e 16). Em abril de 

2007, manifestando-se expressamente contra preocupações econômicas que já começavam a 

ser ventiladas com maior ênfase na imprensa, o Fundo Monetário Internacional declarou que, 

a despeito dessas preocupações – inclusive mencionando especificamente as hipotecas 

americanas – “o risco econômico global (...) declinou desde (...) setembro de 2006” (com 

ênfase no original) (INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2007, xii). Ben Bernanke, já 

em pleno desenrolar do que seria, na melhor das hipóteses, o preâmbulo da crise, em fevereiro 

de 2008 (sendo que o banco de investimentos Bear Stearns, praticamente quebrado, teve que 

ser comprado à pressas pelo J.P. Morgan, com ampla ajuda do Federal Reserve, em 16 de 

março do mesmo ano) (GREENSPAN, 2013, 1), declarou que o capital dos grandes bancos 

“ainda estava bom” e que, portanto, “não via nenhum problema sério” com relação a eles 

(BULL; D’AFFLISIO, 2008). O próprio Posner reconhece que o fato de o Federal Reserve ter 

desconsiderado o perigo de uma bolha imobiliária ao longo dos vários anos que precederam a 

Crise de 2008 “é um mistério” (2009a, 118). 

                                                 
97 Um QI alto ainda está correlacionado com várias outras vantagens, e.g., longevidade (CALVIN et al., 2017). 
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Mais uma vez, lançando mão de uma explicação simples, a do viés do otimismo, a 

economia comportamental esclarece o que para Posner e a economia neoclássica é um 

mistério: Assumindo-se que Greenspan, Bernanke, o Fundo Monetário Internacional, e o 

Federal Reserve (entre outros) realmente não faziam ideia de que a crise estivesse para 

estourar – às suas vésperas – torna-se impossível negar seu otimismo quanto à situação do 

mercado e à economia dos EEUU em geral. Acrescente-se a isso, no sentido de reforçarem-se 

as evidências do inegável otimismo de Greenspan, Bernanke, do Fundo Monetário 

Internacional e do Federal Reserve que, já desde 2002, tanto a grande mídia (POSNER, 2009a, 

77; HOUSE…, 2004; RECESSION..., 2006), quanto economistas (DEAN, 2006), vinham 

denunciando a existência de uma perigosa bolha imobiliária nos Estados Unidos. Mas 

“ninguém gosta de Cassandras”, como o próprio Posner reconhece (2009a, 138) – justamente, 

porque são pessimistas – e como, a propósito, também estudado e comprovado no contexto do 

mercado financeiro pela economia comportamental (LANGEVOORT, 2000, 152).  

 

* * * 

 

Desse modo, acreditamos ter demonstrado que a explicação posneriano-neoclássica da 

Crise de 2008 é insatisfatória, e que a economia comportamental nos fornece um instrumental 

alternativo que é mais adequado para interpretá-la. 

A verdade é que as ferramentas tradicionais empregadas pela economia neoclássica 

foram absolutamente insuficientes para prever e prevenir a catástrofe, como o próprio 

Greenspan expressamente reconheceu depois de longa ponderação sobre a crise 

(GREENSPAN, 2013, 2 e 7).  

Ao invés de toda uma intrincada e artificial argumentação amarrada à premissa 

comprovadamente falsa de que seríamos todos maximizadores de utilidade, a economia 

comportamental nos fornece uma explicação muito mais direta e descomplicada para nossas 

demasiadamente humanas falhas e para a Crise de 2008, e que, inclusive, demonstra que as 

mesmas pressuposições neoclássicas que Posner adota para tecer sua tese estão no âmago dos 

problemas que tentam explicar.  

Conforme Akerlof e Shiller, é simples entender porque praticamente ninguém notou o 

temeroso terreno em que a economia estava assentada até que fosse tarde demais: A sociedade, 
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o governo e a maioria dos economistas estavam todos confiando em um modelo econômico 

equivocado que lhes dizia que estava tudo bem; modelo econômico este estritamente 

neoclássico, baseado no Homo economicus, em mercados eficientes, e em expectativas 

racionais (2010, 1).  

Nas palavras de Ariely, “existem muitos vieses e muitos modos de cometer erros, mas 

dois dos pontos cegos que mais me surpreendem são a contínua crença na racionalidade das 

pessoas e dos mercados” (2015, 22). 

 

3.2. A EXPLICAÇÃO DA CRISE PELA ECONOMIA COMPORTAMENTAL 

 

The real problem (...) is the conventional 
wisdom that underlies so much of current 
economic theory. So many members of the 
macroeconomics and finance profession have 
gone so far in the direction of “rational 
expectations” and “efficient markets” that they 
fail do consider the most important dynamics 
underlying economic crises. Failing to 
incorporate animal spirits into the model can 
blind us to the real sources of trouble. 
Akerlof & Shiller, Animal Spirits 

 

Com base na economia comportamental, tendo desconstruído as explicações de Posner 

em particular, e da abordagem neoclássica em geral, a respeito da Crise de 2008, passamos a 

tecer uma narrativa alternativa – econômico-comportamental – das causas da crise; desta feita, 

visando a demonstrar quais os verdadeiros problemas que residem em seu âmago e que têm 

sido solenemente ignorados pela ortodoxia econômica. 

Doravante, com base em Akerlof e Shiller, faremos uma nova narrativa da Crise de 

2008, lançando mão dos elementos que a economia comportamental considera importantes 

para explicar os ciclos econômicos; elementos esses que, por serem psicológicos, não são 

adequadamente levados em conta pela economia neoclássica. 
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3.2.1. Os ciclos econômicos conforme a economia comportamental 

 

This book, which draws on an emerging field 
called behavioral economics, describes how 
the economy really works. It accounts for how 
it works when people really are human, that is, 
possessed of all-too-human animal spirits. 
Akerlof & Shiller, Animal Spirits. 

 

Akerlof e Shiller, expressamente fundamentados na economia comportamental (2010, 

xxv), identificaram cinco fatores psicológicos que precisam ser levados em conta a fim de que 

possamos aprimorar os métodos da economia, aproximando-a da realidade e afastando-a de 

modelos neoclássicos baseados no Homo economicus e em mercados perfeitos: (i) Confiança 

(“confidence”), (ii) justiça (“fairness”), (iii) corrupção e má-fé, (iv) ilusão monetária (“money 

illusion”) e (v) histórias. Eles emprestaram o termo cunhado por Keynes, o “espírito animal” 

(“animal spirits”), para representar os fatores psicológicos que impulsionam a economia, 

justamente em contraposição à “razão”, que, conforme a ortodoxia econômica, deveria 

orientar as decisões sempre “racionais” do mercado (2010, ix e xviii).  

Keynes é a principal inspiração de Akerlof e Shiller para analisar a Crise de 2008. E, 

para Keynes, é precisamente o espírito animal a principal razão das flutuações econômicas 

(2009); lição esta que foi esquecida por seus seguidores, que trataram de extirpar o espírito 

animal da macroeconomia e da economia neoclássica, sem se atentar para o fato de que jamais 

seremos capazes de entender os mais importantes eventos econômicos de qualquer localidade 

ou nação, em qualquer época, sem levar em conta que suas causas mais profundas são, 

invariavelmente, psicológicas (2010, xxiv-xxv, 1 e 171)98. 

                                                 
98 Curiosamente, Posner se declara um keynesiano desde que leu The General Theory of Employment, Interest, 
and Money, de Keynes, que, ainda segundo Posner, “despite its antiquity, is the best guide we have to the crisis. 
And I am not alone in this judgment.” Posner inclusive nota que “The General Theory is full of interesting 
psychological observations – the word ‘psychological’ is ubiquitous.” No entanto, a admiração de Posner por 
Keynes não decorre especificamente de suas observações psicológicas, mas de outros insights; em especial, o de 
que o consumo seria o propulsor da atividade econômica, e de suas ideias de como se deve combater uma crise 
econômica (2009b). É surpreendente que Posner reconheça a ubiquidade da psicologia na obra de Keynes, mas 
não a leve em consideração para explicar a Crise de 2008, ao mesmo tempo em que se diz um keynesiano. Mais 
um exemplo do viés da confirmação: Posner lê Keynes e considera o que vem ao encontro a suas próprias 
convicções como o que há de mais importante na obra, e ignora solenemente o que suas crenças já 
desconsideravam – a psicologia! 
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Conforme a teoria econômico-comportamental de Akerlof e Shiller, o principal aspecto 

do espírito animal que impacta a economia é a confiança, a expectativa psicológica que as 

pessoas têm quanto a como será o futuro. Enquanto economistas neoclássicos entendem 

confiança como uma resposta a previsões racionais dos agentes de mercado, economistas 

comportamentais enxergam o termo além do meramente racional: Nem sempre o que anima a 

confiança do agente econômico é racional – às vezes, sim; frequentemente, não. Mas, 

certamente, a decisão de investir ou não das pessoas depende de sua confiança nas 

perspectivas do negócio; e a confiança dos agentes econômicos tem uma função 

multiplicadora na economia, tanto no fomento de manias (em que há um excesso de 

confiança), quanto em pânicos (em que há perda de confiança) (SHILLER; AKERLOF, 2010, 

12-14). 

Como já mencionamos, a melhor explicação para o credit crunch da Crise de 2008 

(que Posner tipicamente atribuiu à razão) (2009a, 62-65) é justamente a perda de confiança, 

um fenômeno psicológico, e não uma opção racional: Mesmo com os grandes estímulos do 

governo americano no sentido de aumentar a liquidez do mercado, os agentes econômicos, 

notadamente, os bancos, recusavam-se a colocar dinheiro em circulação, não por razões 

racionais – afinal, todos sabiam aonde a falta de liquidez levaria todo o sistema se não fosse 

sanada; e sabiam também que o que maximizaria a utilidade para todos agentes de mercado 

em conjunto deveria ser responder aos estímulos do governo e facilitar o aumento da liquidez 

no sistema – , mas devido a um motivo psicológico: O pânico inspirado pela completa falta de 

confiança no sistema (SHILLER; AKERLOF, 2010, 18 e 81). 

Os mercados financeiros são terrivelmente voláteis. Não há como uma teoria de 

comportamento racional explicar tal volatilidade satisfatoriamente; e, muito menos, manias e 

pânicos (FRIEDMAN; ABRAHAM, 2009). Isso per se deveria ser suficiente evidência de que 

a hipótese do mercado eficiente, que pressupõe que os preços dos ativos financeiros refletiriam 

previsões e expectativas racionais sobre ganhos futuros baseadas em fundamentos econômicos, 

está errada (SHILLER; AKERLOF, 2010, 132)99. Na verdade, como já vimos, conforme 

                                                 
99 A economia comportamental está para a economia neoclássica, assim como a hipótese do mercado deficiente 
(“deficient market hypothesis”) está para a hipótese do mercado eficiente (“efficient market hypotesis”). 
Conforme a teoria do mercado deficiente, o mercado é composto por agentes econômicos que erram 
sistematicamente em suas análises e escolhas, o que impacta os preços do mercado, de modo que tais preços 
deixam de refletir os fundamentals dos ativos a que se referem (LA BLANC; RACHLINSKI, 2005, 552). 
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empiricamente demonstrado pela economia comportamental, as pessoas tendem a comprar 

ativos financeiros em resposta a aumentos de preço, e a vendê-los em resposta a diminuições 

(o price-to-price feedback) (SHILLER, 1984), o que, por sua vez, corresponde também ao 

aumento ou diminuição de confiança dos agentes econômicos. 

Mas há ainda outras formas de feedback na economia real que tampouco são 

satisfatoriamente explicadas pela economia neoclássica, justamente por ela não dar a devida 

consideração à confiança: Por exemplo, quando preços de ativos financeiros e imóveis sobem, 

as pessoas tendem a gastar mais, porque se sentem mais ricas. Quando esses preços caem, as 

empresas investem menos. E, quando ativos em geral perdem valor, aumenta a inadimplência, 

o que, via de regra, atinge os grandes financiadores – os bancos – e faz com que eles, por sua 

vez, deixem de fazer novos financiamentos, causando nova queda de preços em um círculo 

vicioso, tendente a quadros recessivos. A contrario sensu, quando os preços sobem, as pessoas 

gastam mais, aumentando os lucros das empresas e os valores de suas ações, o que, por sua 

vez, aumenta a propensão do público a comprar ativos financeiros e a gastar ainda mais, 

gerando bolhas.  

Tais picos e vales de preços e investimentos são causados ou no mínimo exacerbados 

justamente por atingir a confiança das pessoas. O aspecto psicológico desses ciclos é inegável 

e não-racional. No entanto, economistas tipicamente não gostam de levar em conta aspectos 

psicológicos difíceis de se quantificar. Há quem diria ironicamente que a realidade atrapalha 

seus modelos. Na verdade, os economistas normalmente são treinados a trabalhar com 

modelos quantificáveis, e não análises de caso – e uma mudança neste paradigma é 

obviamente complexa e resistida, até mesmo em razão dos vieses da confirmação e do status 

quo. Uma abordagem econômica baseada em funções quantificáveis e outra em estudos de 

casos são profundamente diversas, tão distintas quanto a física da antropologia.  

Também a justiça, ou melhor, um senso de justiça100, i.e., os sentimentos sobre a 

justiça de determinados eventos e a reação emocional a eles, outro elemento precipuamente 

psicológico, é essencial na teoria econômico-comportamental de Akerlof e Shiller. Já vimos 
                                                 
100 Akerlof e Shiller usam simplesmente o termo “fairness”, “justiça”. Margaret Gruter, por sua vez, usa 
efetivamente “sense of justice”: “ One may describe the sense of justice as a person’s feelings about the fairness 
of events and the emotional reaction to events perceived to be unjust” (GRUTER, 1991, 63). A definição que 
cunhamos no texto é inspirada na de Gruter, mas mais ampla, incluindo não só reações a eventos entendidos 
como “injustos” no sentido negativo do termo. Preferimos “senso de justiça” por descrever melhor o aspecto 
psicológico do conceito do que simplesmente “justiça”. 
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que o ser humano, muito diferentemente do que supõe a economia neoclássica, dá enorme 

importância a um senso de justiça, estando disposto, por exemplo, até a se prejudicar para não 

permitir que um terceiro obtenha uma vantagem que lhe pareça injusta (JOLLS; SUNSTEIN; 

THALER, 1998b, 1480).  

O senso de justiça humano frequentemente se sobrepõe à razão econômica ou 

utilitarista, tanto em favor da retaliação, quanto em favor da colaboração (KAHNEMAN; 

KNETSCH; THALER, 1986) – associado, portanto, ao viés de reciprocidade (SUNSTEIN, 

2000, 8-9). As pessoas em geral querem ser justas umas com as outras e também se 

preocupam com que os outros as vejam deste modo – mas este senso de justiça não é traduzido 

adequadamente pela economia neoclássica; outro grave defeito, já que o senso de justiça não 

só determina em grande medida como os agentes econômicos reagem ao que percebem como 

injusto, ou a fim de serem percebidos como justos, mas também é um grande motivador 

econômico de um modo geral (SHILLER; AKERLOF, 2010, 19-25). 

O próprio sistema capitalista está baseado fundamentalmente em uma percepção da 

sociedade de que ele deve ser justo, meritocrático, e que os ganhos de cada um mais ou menos 

devem corresponder a seus esforços e méritos pessoais. Pesquisas têm demonstrado que o 

apoio ao capitalismo está positivamente associado a uma percepção social no sentido de que é 

o trabalho, e não a sorte, que determina o sucesso das pessoas, e negativamente associado à 

corrupção (DI TELLA; MACCULLOCH, 2009)101, de modo que a correlação do próprio 

sistema capitalista com um senso de justiça é essencial e evidente: Quando a premissa da 

justiça do sistema é questionada – como, a propósito, temos visto de modo muito agudo desde 

a Crise de 2008 nos Estados Unidos, onde o resgate do sistema financeiro foi muito criticado 

pela sociedade e visto como injusto por boa parte da população – haja vista os movimentos 

demagógicos, de esquerda e de direita, que floresceram então, notadamente, o Occupy Wall 

Street e o Tea Party – , o sistema perde vigor e legitimidade, e discursos contra “as elites” e 

“os políticos” crescem, juntamente com propostas protecionistas e antiglobalização, 

aumentando-se assim o risco de que o poder seja tomado por demagogos populistas 

(ZINGALES, 2012, 15). 

                                                 
101 A propósito, nos Estados Unidos, em 2001, 40% da população acreditava que a sorte teria mais importância do 
que o trabalho nas diferenças econômicas. Na Alemanha, 54% da população. No Brasil, 75%! (ALESINA; 
GLAESER; SACERTODE, 2001). 
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Também a corrupção, má-fé e outros comportamentos antissociais e seus impactos 

psicológicos costumam ser ignorados pela economia neoclássica, ou, quando devidamente 

exorcizados de seus elementos anímicos, são considerados como meras respostas racionais dos 

agentes econômicos a determinadas condições, o que, no entanto, deixa de considerar 

adequadamente a dimensão psicológica desses comportamentos e sua influência na sociedade 

e na economia.  

Tais comportamentos, entretanto, têm uma importância vital na teoria econômico-

comportamental de Akerlof e Shiller, uma vez que práticas sinistras dos agentes de mercado 

têm impactos tremendos na economia, tanto em abusos contra consumidores, quanto em 

relações corruptas dos agentes de mercado com o governo, e também, na prevalência de 

interesses pessoais de administradores e gestores de empresas em detrimento de suas 

companhias e seus investidores, entre tantos outros. As grandes crises econômicas, via de 

regra, soem estar associadas a escândalos de corrupção (SHILLER; AKERLOF, 2010, 35); e, 

na sequência, a novas leis e regulamentações reativas aos escândalos (HAIL; TAHOUN; 

WANG, 2017) – o que, por sua vez, sugere que a regulamentação é passada em resposta a 

problemas, e não em função de avanços teóricos per se (GOODHART, 2010, 165). Tais 

escândalos minam a confiança das pessoas nas instituições em geral, agravando (quando não 

gerando) crises econômicas e influenciando significativamente o comportamento das pessoas e 

agentes de mercado.  

É inegável que o ciclo econômico está ligado a flutuações do comportamento ético ou 

predatório na sociedade. Em um tempo de enorme corrupção e impunidade, não há dúvida de 

que, por um lado, crescem também os incentivos racionais (no sentido econômico) para 

participar da ladroeira – mas, por outro lado, ao longo do tempo, estímulos tais provocam 

mudanças culturais nas sociedades, mudanças estas que certamente impactam a economia – 

por exemplo, em um momento de percepção de generalizada má-fé no mercado, haverá 

retração econômica, pois as pessoas tenderão a ter medo – um fator psicológico – de investir. 

Entretanto, por serem difíceis de se identificar, medir e quantificar, tais mudanças e fatores 

culturais e psicológicos tampouco costumam ser estudados por economistas tradicionais 

(SHILLER; AKERLOF, 2010, 26-40).  

A ilusão monetária é outra dimensão psicológica da economia real que costuma ser 

ignorada pelos economistas neoclássicos e pela macroeconomia tradicional, mas que tem 
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fundamental importância à economia comportamental. Como vimos, grosso modo, a ilusão 

monetária ocorre quando decisões econômicas são influenciadas por valores nominais. O 

Homo economicus não sofre deste mal, suas análises de preço são sempre precisas, com base 

no valor “real” das coisas, e, assim, o valor nominal dos bens e serviços é fundamentalmente 

mera convenção (SHILLER; AKERLOF, 2010, 41-50). 

Friedman foi um dos maiores críticos da existência da ilusão monetária, que ele via – 

tipicamente – como “irracional” (FRIEDMAN, 1968). E, no entanto, conquanto o dinheiro, de 

fato, tenha as funções de meio de troca e reserva de valor, além da função de unidade de conta 

(MENGER, 2007, 272-280), é precisamente neste sentido que as pessoas normalmente 

pensam no dinheiro – como unidade de uma conta que é feita em termos nominais. Nas 

palavras de Akerlof e Shiller, quando convertemos o valor nominal para o valor “real” do 

dinheiro, algo se perde (“something will be lost in transalation”). O impacto da ilusão 

monetária é significativo na economia, e vai desde a rigidez nominal de salários e preços, até o 

fato de que a contabilidade das empresas é feita nominalmente, assim como a divulgação do 

valor das ações, dos juros dos empréstimos, da tributação, etc. Todas nossas decisões 

econômicas são tomadas com base em valores nominais, e é um erro imaginar que isso não 

tenha um impacto na economia, exceto, claro, para o Homo economicus, que é capaz, sempre, 

de traduzir perfeitamente qualquer valor nominal para seu valor real (SHILLER; AKERLOF, 

2010, 41-50).  

Apenas a título de exemplo, estudos demonstram até que as pessoas associam o 

tamanho gráfico de um número (e o tempo que levam para o ler) com sua magnitude, de modo 

que um número grafado de forma longa lhes parece maior do que um que seja grafado de 

forma mais curta (ou seja, por exemplo, “1.543,00” parece maior do que simplesmente 

“1543”) (COULTER; CHOI; MONROE, 2012). Ademais, se o dinheiro estiver materializado 

em papel moeda, até a aparência importa: Tendemos a guardar as notas novas e gastar as 

velhas, e estamos dispostos a pagar mais pelo que formos comprar se pagarmos com notas 

velhas e sujas do que com notas novas e bem-conservadas (DI MURO; NOSEWORTHY, 

2013). Finalmente, também tendemos a gastar mais quando pagamos com cartão de crédito ou 

débito do que com papel moeda, porque, com papel moeda, enxergamos um limite para gastar 

(i.e., as cédulas monetárias que temos), o que não ocorre quando usamos um cartão 
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(WILKINSON, 2008, 19; PRELEC; SIMESTER, 2001; MOREWEDGE; HOLTZMAN; 

EPLEY, 2007). 

Ainda neste sentido, vale observar que as pessoas em geral tendem a ter expectativas 

particularmente irrazoáveis sobre o crescimento do valor de imóveis, sendo disseminada e 

comum a crença de que seus preços sempre subirão (muitas vezes informada pela teoria 

demonstradamente falsa de que a razão disso seria o fato de que o espaço sobre o planeta é 

fixo, mas a população ou a economia sempre crescerão, puxando os preços irrefreavelmente 

para cima), assim como também é frequente a convicção de que um imóvel não só seria um 

ótimo investimento em qualquer circunstância, mas até mesmo o melhor investimento que 

poderia haver em termos absolutos (SHILLER; AKERLOF, 2010, 150-151). A ilusão 

monetária comprovadamente está por trás de boa parte dessas crenças, alimentadas pelo fato 

de que, normalmente, temos em mente o preço que pagamos pela aquisição de um imóvel 

quando o vendemos – por um valor maior, ajustado pela inflação (BRUNNERMEIER; 

JULLIARD, 2006). No entanto, ao contrário da crença popular, não há qualquer motivo 

racional para se acreditar que imóveis seriam um bom investimento per se (SHILLER; 

AKERLOF, 2010, 153) – por exemplo, os preços de imóveis nos Estados Unidos aumentaram 

apenas 0,2% ao ano em média de 1900 a 2000 (SHILLER, 2016) – um péssimo investimento, 

ainda mais em um século em que os Estados Unidos cresceram muitíssimo economicamente, 

tornando-se a maior economia do planeta.  

A crença ingênua da população em geral no crescimento ilimitado do valor dos 

imóveis reside no coração da Crise de 2008: Conforme o preço dos imóveis subiu cada vez 

mais, cada vez mais reforçava-se a crendice popular de que imóveis são o melhor investimento 

que existe, e que seu preço jamais cairia, por sua vez, encorajando a espiral de contínua 

procura e encarecimento dos imóveis sem sustentação real (SHILLER; AKERLOF, 2010, 

153-154). 

Finalmente, Shiller e Akerlof nos lembram de que o ser humano está biológica e 

psicologicamente programado para contar e ouvir histórias (SHILLER; AKERLOF, 2010, 

173). Contar e ouvir histórias é um modo de se transmitir e trocar conhecimento, e nossa 

programação psicobiológica neste sentido é uma grande vantagem evolutiva (SCHANK; 

ABELSON, 2014).  
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O ser humano adora histórias e narrativas, que nos transmitem informações, opiniões, 

explicações e conhecimento. A maioria de nossas decisões são tomadas com base em 

narrativas do que ocorre a nossa volta. E, em nosso mundo atual, tomado pela ubiquidade da 

internet e de mídias eletrônicas instantâneas, em que “o meio é a mensagem”, nas palavras de 

McLuhan (2013, 1), muitas vezes, as histórias se confundem com os próprios fatos – mas a 

economia neoclássica não leva em consideração o enorme poder econômico dessas histórias 

(SHILLER, 2015, 39-69), que é de fundo psicológico e, obviamente, influencia sobremaneira 

a confiança e vários outros aspectos da psique humana e, portanto, também a economia.  

Os movimentos econômicos são dirigidos e se expandem e multiplicam devido às 

histórias que as pessoas contam sobre o momento (SHILLER; AKERLOF, 2010, 173). 

Confiança na economia, nas instituições e em um futuro melhor estão associadas a histórias 

inspiradoras. Histórias de uma nova era de riqueza e prosperidade estão associadas a 

momentos de crescimento e bolhas econômicas. Histórias de corrupção, decadência e 

ignomínia, com momentos de crise e recessão. Curiosamente, tais histórias se propagam na 

sociedade seguindo padrões tipicamente associados a epidemias (BAILEY, 1975) e, assim 

como uma doença contagiosa, as histórias se espalham e impactam a economia com um efeito 

multiplicador, afetando também a confiança das pessoas (SHILLER; AKERLOF, 2010, 51-

56). E, no entanto, a economia neoclássica nada tem a nos dizer sobre histórias e seu efeito 

econômico-comportamental. 

 

* * * 

 

Vemos, assim, como os elementos do espírito animal são essenciais para entendermos 

tanto as manias, quanto as crises, recessões e depressões econômicas. Naquelas, histórias de 

uma nova era de prosperidade aumentam a confiança das pessoas, levando a sociedade a um 

maior nível de consumo, investimentos e valorização de ativos; enquanto que, nestas, 

tipicamente, uma diminuição da confiança das pessoas está associada a histórias de falência 

econômica, normalmente envolvendo corrupção como uma de suas principais causas, gerando 

um grande sentimento de injustiça econômica, em que a ilusão monetária dificulta a 

compreensão das consequências de quedas dos preços dos ativos. Esses elementos todos estão 
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profundamente enraizados nas pessoas, a ponto de fazerem parte da própria natureza humana 

(SHILLER; AKERLOF, 2010, 59, 73).  

Deste modo, em vista do espírito animal e sua determinante influência, a economia 

comportamental precisa ser adotada e compreendida para que possamos explicar como 

realmente funciona a economia. Confiança, um senso de justiça, corrupção, ilusão monetária e 

histórias explicam todos ciclos econômicos; ignorá-los em favor de uma suposta e 

comprovadamente inexistente racionalidade é mais do que um erro, é um verdadeiro absurdo 

(SHILLER; AKERLOF, 2010, 174).  

 

3.2.2. Uma narrativa alternativa das causas da Crise de 2008 

 

Behavioral economics describes how the 
economy really works. It accounts for how it 
works when people are really human, that is, 
possessed of all-too-human animal spirits. And 
it explains why ignorance of how the economy 
really works has led to the current state of the 
world economy. (…) This theory is especially 
needed in the context of the current recession. 
Above all, policy makers must know what to do.  
Akerlof & Shiller, Animal Spirits  

 
 

Doravante, com base no modelo macroeconômico-comportamental de Shiller e 

Akerlof, passamos a narrar a grande aventura econômica de nosso tempo, que culminou na 

Crise de 2008.  

Diferentemente do que ocorre na narrativa hoje vista como ortodoxa, o protagonista 

desta história não é um Homo economicus idealizado, racional, perfeito; mas um Homo 

sapiens real, cheio de limitações, que cede à tentação, que por vezes é mau, vingativo, 

antiético, mas também altruísta, criativo, e – em raras vezes – até mesmo heroico, redimido 

pela ciência e – quiçá – também pela arte. 

A economia pré-Crise de 2008 estava superaquecida. O termo é muito usado 

popularmente, mas pouco utilizado por economistas ortodoxos e, quando usado, normalmente 

refere-se a uma economia inflacionada, que é mensurável pelos índices de preços ao 

consumidor – o que está prima facie errado, uma vez que inflação frequentemente não se 
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coaduna com superaquecimento – ao contrário102, haja vista, por exemplo, os longos anos 

durante a década de 1980 em que o Brasil teve alta inflação, mas não se poderia dizer que a 

economia estava superaquecida; longe disso: Havia estagflação, fenômeno que, a propósito, 

também não é satisfatoriamente explicado pela economia neoclássica103. 

Uma economia fica superaquecida, na verdade, quando a confiança das pessoas supera 

os limites da razoabilidade, fazendo com que os agentes de mercado percam o salutar 

ceticismo quanto ao futuro econômico e se tornem crescentemente propensos a acreditar em 

histórias de uma nova era de ouro marcada por infinito crescimento econômico. Uma 

economia superaquecida é também caracterizada pelo gasto irresponsável dos consumidores 

que, inter alia, se sentem impelidos ao consumo por ver seus pares consumindo, sentindo a 

pressão social no sentido de também gastar e não “ficar atrás” dos vizinhos, parentes e 

amigos104; e pela celebração de maus investimentos simplesmente lastreados na esperança de 

que serão repassados a outrem com lucro. Em momentos de superaquecimento, também 

crescem a corrupção e a má-fé, pois corruptos, estelionatários e aventureiros se aproveitam 

justamente da diminuição do ceticismo na sociedade, bem como, de reguladores e autoridades 

governamentais lenientes, todos satisfeitos e entusiasmados com o desempenho econômico do 

momento. E, entretanto, quando toda essa euforia termina, e cede lugar ao pânico e à 

depressão, as histórias de corrupção e estelionato vêm à tona, ex post facto (SHILLER; 

AKERLOF, 2010, 65; DRUCKER; ZAHRA, 2003, 11). 

Pois esta é a verdadeira história da Crise de 2008: Em uma economia superaquecida 

por juros excessivamente baixos promovidos pelo Federal Reserve e produtos excessivamente 

baratos exportados pela China, consumidores ávidos passaram a gastar e tomar empréstimos 

cada vez maiores, e profissionais, do mercado financeiro e outros, ficaram felizes em atendê-

los e lucrar. Políticos oportunistas encorajaram o consumo, pois eleitores consumindo são 

                                                 
102 E a inflação, inclusive, normalmente trabalha contra a saúde econômica das nações, levando-as a sofrer crises 
sociais de todos os tipos. Há inclusive correlação entre inflação e infelicidade (DI TELLA; MACCULLOCH; 
OSWALD, 2001). 
103 A estagflação se caracteriza por estagnação ou declínio de produção e emprego juntamente com inflação 
acelerada. “O fenômeno contraria a teoria clássica segundo a qual a inflação tenderia a declinar com o aumento 
do desemprego” (SANDRONI, 1999, 221). 
104 O ser humano é um animal comparativo: Tem uma forte tendência a se comparar com seus pares, 
incessantemente (NOBEL, 2011). O mundo virtual deixa as comparações mais fáceis e intensas, inclusive: 
Recente estudo sugere que comparações no Facebook têm mais chances de estar associadas a depressão do que 
comparações “offline” (BAKER; ALGORTA, 2016). Comparações sociais também tendem a induzir as pessoas a 
trapacear a fim de que pareçam melhores aos olhos de seus pares (EDELMAN; LARKIN, 2009).  
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eleitores felizes, propensos a reelegê-los. A fim de sustentar a nova era de crescimento 

supostamente infinito, poderosos grupos com interesses comuns na ciranda financeira reinante 

passaram a fazer lobby junto a políticos em favor da desregulamentação da indústria financeira, 

e autoridades animadas com a exuberância econômica do momento foram cedendo a essas 

pressões, acreditando tolamente que a regulamentação era mesmo desnecessária, já que, desde 

a Crise de 29, não tinha havido mais crises de magnitude semelhante. Com todos ganhando 

cada vez mais, quem seria contra, quem faria o papel da má consciência de nosso tempo? E, 

com a desregulamentação, tornou-se possível aumentar-se ainda mais os ganhos (e os riscos) 

do sistema, através da criatividade financeira: Derivativos, securitizações, ressecuritizações, e 

outros produtos financeiros, muitos dos quais desenhados por verdadeiros (literalmente) rocket 

scientists convertidos em banqueiros, estavam todos na ordem do dia. Se, antigamente, quem 

estendia um empréstimo ao tomador corria seu risco, com a securitização, tais empréstimos 

passaram a ser empacotados e vendidos a terceiros. E, ainda por cima, ao ser empacotados, os 

empréstimos arriscados, através de “curiosa alquimia (...) foram exorcizados de seus riscos” 

(SHILLER; AKERLOF, 2010, 87), tornando-se assim atrativos mesmo aos mais cautelosos 

investidores.  

Conforme a história tradicional, securitizações e derivativos foram desenvolvidos para 

gerenciar riscos – o que de fato ocorre, mas nem sempre. Com a nova possibilidade de se 

repassar empréstimos – e seus riscos – a terceiros, aumentou-se também a vontade de se 

emprestar mais, e, concomitantemente, diminui-se também a vontade de se checar a quem se 

estava emprestando. E, em um admirável mundo novo de crescimento aparentemente 

inacabável e onde o “politicamente correto” impera, quem seria a favor de negar empréstimos 

justamente à parcela da sociedade mais carente, que mais precisaria de crédito para também 

usufruir o momento? A população em geral, que nada entende de economia e é dispersa, sem 

poder de organização ou ação, e que acreditava estar se beneficiando do momento? Os 

profissionais do mercado, justamente os que mais ganhavam com os produtos financeiros que 

criavam, estruturavam e distribuíam? Os políticos, que se beneficiavam da sociedade 

consumindo acriticamente e estavam sujeitos a maciço lobby da indústria financeira e outras? 

Não faltaram arautos de uma nova era de crescimento sustentável e infinito; tampouco 

profetas dispostos a sacrificar em suas altares profanos o bom senso em favor dos novos 

demiurgos financeiros e seus falsos milagres econômicos. Mas eis que o novo bezerro de ouro 
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também era um ídolo de pés de barro, e, no dia do juízo – talvez 15 de setembro de 2008, data 

da quebra do Lehman Brothers – , descobrimos que seu verdadeiro nome era Ozymandias, que 

a era de prosperidade infinita já havia passado – e nós não o vimos – , que as proverbiais vacas 

gordas nada mais eram do que um sonho do faraó, e que chegara a hora de a economia real 

falar mais alto e cobrar seu triste mas inevitável tributo. E, neste momento, ao passo em que o 

pretenso e já pretérito locus amoenus da economia se revelava um verdadeiro locus horribilis, 

também as histórias de sucesso, riqueza e prosperidade se transformaram em histórias de 

infâmia, corrupção e irresponsabilidade (SHILLER; AKERLOF, 2010, 87; GOODHART, 

2009, 11-12). 

Resgatar os bancos foi uma atitude necessária, mas impopular, por ofender o senso de 

justiça das pessoas em geral, especialmente, pela percepção generalizada da sociedade de que 

justamente quem havia quebrado o sistema financeiro, ganhado bônus extravagantes e 

enriquecido com práticas antiéticas, estaria também se beneficiando do resgate do governo, 

através, principalmente, do “TARP – Troubled Asset Relief Program” (SHILLER; AKERLOF, 

2010, 94), irônica e ilustrativamente, também chamado na mídia de “The Act Rewarding 

Plutocrats” (MORGENSON, 2008). O maior problema do TARP não foi seu (altíssimo) custo, 

mas o (ainda maior) risco moral que ensejou (BLINDER; BORGES, 2013), bem como a 

resultante perda de credibilidade da sociedade nas instituições governamentais e no sistema 

capitalista. Em dezembro de 2008, uma pesquisa revelou que 80% dos entrevistados 

declararam – contraditória e “irracionalmente” – que o resgate dos bancos lhes deixava menos 

confiantes para investir no mercado financeiro (ZINGALES, 2012, 89). Ainda neste sentido, 

vale mencionar que, segundo o instituto Gallup de pesquisas, em 1978, 60% dos americanos 

declararam confiar nos bancos; em 2006, tal número estava em 49%; em 2009, tal proporção 

caiu para apenas 22% – e seguiu caindo, sendo que, em outubro de 2010, tal número chegou a 

apenas 18% (WOOD; BERG, 2011, 1). Em junho de 2016, a proporção de americanos que 

declararam à Gallup confiar nos banco chegou a 27%; refletindo alguma melhoria, mas ainda, 

certamente, uma proporção muito baixa (MCCARTHY, 2016). 

Ainda apenas a título de exemplo de fatos relacionados à crise que provocaram 

indignação pública, no final de 2008, o governo dos Estados Unidos resgatou a maior empresa 

seguradora do país, a American International Group, Inc. (“AIG”), emprestando-lhe US$ 223 

bilhões (o maior resgate da história), para, na sequência, descobrir-se que a empresa, ao 
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receber o resgate, pagou US$ 165 milhões de bônus a seus executivos (para ser justo, em 

virtude de acordos já firmados pela empresa, que ela não poderia desfazer unilateralmente – o 

que é tecnicamente correto, mas moralmente duvidoso, e profundamente impersuasivo para a 

maior parte da população, compreensivelmente ressentida e sem grandes conhecimentos 

jurídicos ou econômicos) (ZINGALES, 2012, xxi-xxv) – e, ainda por cima, posteriormente, 

divulgou-se na mídia que a AIG, em litisconsórcio com seu antigo CEO, estava considerando 

processar o governo americano sob a alegação de que o resgate teria prejudicado os acionistas 

da empresa (ALDEN, 2013; DE LA MERCED, 2013). Em vista de fatos como esses, não 

surpreende a revolta que o resgate gerou no público (GOODHART, 2010, 170). Prêmios 

pagos com dinheiro dos contribuintes por um péssimo desempenho, ainda mais, depois de 

anos e anos de enriquecimento sem fundamentos sólidos, e, ao mesmo tempo em que as 

pessoas em geral perdiam seus empregos (e suas casas) em decorrência da crise, solaparam 

profundamente a confiança da população em que o sistema seria justo ou meritocrático. Vale 

notar ainda que, hipocritamente, os mesmos políticos que aprovaram o resgate da AIG e outras 

firmas também frequentemente fizeram coro ao público denunciando as mesmas empresas que 

estavam ajudando (GOP…, 2008). 

Finalmente, se as explicações para a crise fundamentadas no modelo de Akerlof e 

Shiller revelam-se em nível macro, gostaríamos de também mencionar que, em nível micro, 

inúmeras são as decisões dos agentes de mercado que levaram à Crise de 2008 explicáveis por 

vieses e heurísticas comportamentais. De 1997 a 2006, os preços dos imóveis nos Estados 

Unidos subiram 85% em valores reais (corrigidos pela inflação), na maior alta da história 

(SHILLER, 2016). Vimos que não havia fundamentos econômicos sólidos para sustentar tal 

aumento nos preços, que foram impulsionados em grande medida por fatores psicológicos: 

Impulsionado pelo aumento da liquidez e do crédito na economia, o crescimento significativo 

e constante dos preços de seus investimentos financeiros e imóveis por anos levou as pessoas a 

pensar que seus ganhos também continuariam a crescer indefinidamente, em situação típica do 

viés da extrapolação e da heurística da representatividade. Tal crescimento de preços ainda 

era alimentado pelo excessivo otimismo dos investidores, que sequer imaginavam que 

poderiam vir a perder a economia de suas vidas em uma reviravolta do mercado. O viés da 

autoconveniência também foi importante, na medida em que encorajava as pessoas a se verem 

como grandes investidores em vista de seus ganhos aparentes, ao invés de incautos – o que 
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lhes reforçava também a noção de que seus ganhos especulativos seriam justas recompensas 

por sua inteligência e destreza nos mercados imobiliário e financeiro. O viés da confirmação 

ainda levava as pessoas a dar mais atenção a elementos e informações que reforçavam suas 

crenças e a ignorar dados e notícias que lhes fossem contrários, e a suposta correção das 

conclusões mais convenientes a que chegavam era ainda reforçada pela ilusão de objetividade. 

A heurística do afeto levou as pessoas a tomar decisões emocionais, não ponderadas ou 

racionais, tanto na hora de comprar ativos – euforicamente – , quanto na hora de vendê-los – 

em pânico. Devido ao pensamento de grupo, investidores e executivos continuaram 

concordando uns com os outros, ao invés de manifestar dissonância e analisar criticamente os 

fundamentos do mercado e as ideias de investimentos e produtos que vinham sendo propostas. 

Devido ao viés do status quo, consumidores, investidores, reguladores, e políticos eleitos 

preferiram todos também “deixar as coisas como estavam” e manter a ciranda financeira 

girando, ao invés de tentar modificá-la e quebrar o círculo vicioso que se formara na economia. 

A aversão à perda impulsionava as pessoas a investir conforme os outros, devido ao receio de 

deixar passar as “boas oportunidades” que amigos, familiares e concorrentes estavam 

aproveitando. A falta de autocontrole, por um lado, levou as pessoas a gastar mais do que 

podiam e a viver de crédito, que, por sua vez dependia, em grande medida, de novos 

financiamentos hipotecários; por outro lado, levou financiadores e agentes sofisticados do 

mercado a continuar fazendo financiamentos, criando novos valores mobiliários complexos e 

opacos para vender, e especulando com produtos financeiros. A racionalidade limitada fez 

com que consumidores, investidores, agentes de mercado, agências de rating e reguladores 

sequer compreendessem corretamente os estranhos produtos financeiros que vinham 

inundando o mercado, ou as consequências em cadeia que poderiam decorrer de uma crise. A 

ética limitada exacerbou conflitos de interesses, abusos, esquemas, estelionatos e corrupção, 

tudo contribuindo para a manutenção de um ambiente economicamente insalubre em que 

investimentos péssimos e arriscados eram negociados e vendidos como se fossem uma oitava 

maravilha moderna. Isso tudo até que, finalmente, com o eclodir da crise, o enorme destaque 

dado aos problemas financeiros pela imprensa dispararam a heurística da disponibilidade nos 

investidores e agentes econômicos, que entraram em pânico, exacerbado pelo efeito manada, e 

a bolha econômica sobre a que estavam todos montados subitamente estourou, com todas as 

consequências que já conhecemos. No final da contas, inescapável a conclusão no sentido de 
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que, mais uma vez, a racionalidade limitada de investidores, banqueiros, agências de risco, 

auditores e reguladores os havia “impedido” de ver que estavam todos sentados sobre um 

barril de pólvora prestes a explodir (SHEFRIN, 2009).  

E eis aí, também em nível micro, a verdadeira face da terrível peripécia econômica de 

nosso tempo pela perspectiva da economia comportamental. 

 

* * * 

 

Ao final de nossa narrativa, muito mais próxima à realidade, ao senso comum, ao 

empirismo, e ao dia-a-dia do que qualquer explicação racional baseada no Homo economicus 

poderia ser; conforme bem apontado por Akerlof e Shiller, vemos que, na Crise de 2008, 

assim como em todas as grandes crises econômicas da história, em todos lugares do mundo, 

encontraremos em ação as tais “irracionalidades” do ser humano – e não decisões racionais de 

operadores bayesianos maximizadores de utilidade (SHILLER; AKERLOF, 2010, 171; 

GALBRAITH, 2009, xii-xiii). Dada sua ubiquidade e importância, não podemos, portanto, 

ignorar e excluir as irracionalidades e os espíritos animais de nossos estudos, como a 

economia neoclássica tem feito. 

Desse modo, tendo demonstrado que a Crise de 2008 pode ser muito mais bem 

explicada por razões comportamentais do que por modelos neoclássicos, concluímos 

logicamente que é imprescindível lançarmos mão da análise econômico-comportamental do 

direito para orientar a feitura da regulamentação financeira a ser adotada, se quisermos 

realmente evitar uma nova crise semelhante, na medida em que uma regulamentação que vise 

meramente a corrigir falhas de mercado, pressupondo que o animal humano age como um 

Homo economicus, sem levar em conta as limitações do ser humano real apontadas pela 

economia comportamental, está fadada a repetir os mesmos fracassos normativos que levaram 

à Crise de 2008. 
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3.3. UMA CRÍTICA À REGULAMENTAÇÃO QUE EMERGIU EM RESPOSTA À CRISE 

DE 2008 

 

We have to reinvent our capitalist economy, 
reestablish a genuine creative business spirit 
in people’s minds, and support their attitudes 
via institutions that really work and satisfy 
their definition of justice.  
Akerlof & Shiller, Animal Spirits 

 

Finalmente, passamos a analisar as respostas regulatórias que têm sido dadas à Crise de 

2008. Nosso intuito aqui será expor de uma maneira geral as leis e regulamentações principais 

que têm emergido da crise e demonstrar como continuam lastreadas, fundamentalmente na 

economia neoclássica, e ignoram as descobertas e estudos comportamentais que temos visto. 

Em suma, as “soluções” que têm sido propostas, que vão desde maiores requerimentos 

de capital para os bancos a uma maior supervisão sobre entidades financeiras e mais regras de 

transparência nos mercados, são essencialmente neoclássicas, e visam a corrigir problemas 

institucionais que levaram à crise, sem prestar maior atenção aos desafios cognitivo-

psicológicos apontados pelas ciências comportamentais (BARBERIS, 2013, 27-28).  

Muitas dessas sugestões, inclusive, são indiscutivelmente úteis, mas, certamente, 

insuficientes – “mais do mesmo” – , e, por se basear quase que estritamente na premissa 

comprovadamente falaciosa da racionalidade econômica neoclássica utilitarista – no delírio 

epistemológico do Homo economicus – , podem e devem ser melhoradas através da adoção da 

premissa de um modelo humano mais semelhante ao que existe na realidade, como 

pretendemos demonstrar.  

Começamos nossa exposição das respostas à Crise de 2008, como não poderia deixar 

de ser, em seu nascedouro, os Estados Unidos da América. Como o país que teve a duvidosa 

honra de ser o berço e epicentro da Crise de 2008 (assim como o foi com relação à Crise de 

29) tem reagido a seus males? 

O Financial Crisis Inquiry Commission, comissão designada pelo governo dos Estados 

Unidos para avaliar as causas da crise, produziu um volumoso – e muito elogiado (MADRICK, 

2011) – relatório do que ocorrera, e concluiu que (i) a crise poderia ter sido evitada, mas os 

reguladores foram excessivamente permissivos com relação aos ativos financeiros e hipotecas 
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tóxicas, (ii) “após mais de 30 anos de crescente desregulamentação”, a regulamentação 

financeira e a supervisão dos mercados pelos reguladores falharam em várias frentes, 

especialmente com relação ao shadow banking system e aos derivativos de balcão, (iii) falhas 

de governança corporativa e na administração de risco das instituições financeiras também 

foram importantes para engendrar a crise, (iv) o governo americano estava despreparado para 

enfrentar a crise e deu respostas erráticas aos problemas que surgiram, muitas vezes, 

agravando-os, (v) falhas de responsabilidade (“accountability”) e ética levaram à crise na 

medida em que se conferia crédito a tomadores de empréstimos sabendo-se de antemão que 

não poderiam honrar seus compromissos, ao mesmo tempo em que vários riscos financeiros 

eram ocultados, tanto dos próprios tomadores de empréstimos, quanto dos investidores que 

compravam tais empréstimos securitizados, (vi) a diminuição das exigências para se conferir 

créditos hipotecários e a securitização desses créditos iniciaram e espalharam a crise, (vii) 

derivativos e outros instrumentos financeiros de balcão contribuíram para a crise de modo 

significativo, em especial, CDSs, que permitiam a crescente securitização de hipotecas tóxicas, 

e CDOs sintéticos, que amplificaram a crise ao permitir inúmeras “apostas” nos mesmos 

ativos financeiros, e (viii) as agências de rating foram essenciais na destruição financeira, já 

que os ativos que levaram à crise não teriam sido vendidos sem seu “selo de aprovação” (THE 

FINANCIAL CRISIS INQUIRY COMMISSION, 2011). 

Fortemente influenciados por esse relatório, em resposta à crise, os Estados Unidos 

aprovaram, em 21 de julho de 2010, o Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act (“Dodd-Frank Act” ou, simplesmente, “Dodd-Frank”). A complexidade da lei é 

um de seus aspectos mais relevantes per se, e, como não poderia deixar de ser, será um dos 

objetos de nossas críticas mais específicas quando formos sugerir uma regulamentação que, a 

nosso ver, seria mais efetiva.  

Não está no escopo deste trabalho um estudo completo do Dodd-Frank, mas, para 

nossos fins, além de ressaltar sua complexidade, que salta aos olhos de quem se aventurar a 

estudar a normativa, convém, nesta altura, mencionar que a lei visa fundamentalmente a 

limitar riscos do mercado financeiro, garantir ao governo ferramentas para agir em casos de 

quebra real ou potencial de instituições financeiras “sistemicamente significativas”, e proteger 

melhor o consumidor de produtos financeiros, especialmente, de hipotecas e cartões de crédito. 

Também vale notar que o Dodd-Frank ainda criou novas normas de governança para as 
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agências de rating e obrigou os fundos de investimento e seus gestores a se registrar e 

submeter a um monitoramento mais rigoroso por parte dos reguladores do mercado (SKEEL, 

JR, 2010).  

Talvez com a exceção de sua abordagem protetiva aos consumidores de produtos 

financeiros (notadamente, dos produtos mais simples e populares, hipotecas e cartões de 

crédito), que são tratados de fato, propositalmente ou não, como sujeitos à racionalidade 

limitada que vimos em nossos estudos de economia comportamental, o Dodd-Frank adota 

fundamentalmente um paradigma neoclássico a fim de regular o mercado financeiro. Vale 

aqui observar que, apesar das proteções adicionais que o Dodd-Frank procura conferir aos 

consumidores, as premissas neoclássicas sobre as que a lei foi erigida se fazem sentir mesmo 

nas disposições que tratam da adequação (“suitability”) dos produtos financeiros a ser 

recomendados por consultores e corretores de valores mobiliários a seus clientes, uma vez que 

mantêm um sistema de suitability baseado na divulgação e publicidade (“disclosure”) das 

características dos produtos financeiros aos interessados, o que se fundamenta na premissa de 

que o investidor, uma vez devidamente informado, tem condições de racionalmente avaliar os 

produtos que lhe são oferecidos e decidir de modo ótimo o que lhe convém (COLUMBO, 

2014). 

Curiosamente, a abordagem de se promover o suitability de produtos financeiros aos 

investidores baseada em publicidade foi adotada pelos Estados Unidos em resposta à Crise de 

1929. Anteriormente, a abordagem era baseada em “mérito” (“ merit-based”), e a lei 

determinava que produtos financeiros deveriam ser submetidos ao regulador para revisão 

quanto a seu “valor intrínseco” (“intrinsic worth”) antes de serem oferecidos ao público. A 

abordagem fracassou em prevenir a Crise de 29, e foi alterada em resposta a essa crise. A 

adoção do sistema baseado em disclosures no pós-29, em vigor até nossos dias, foi 

expressamente fundamentada em premissas econômicas neoclássicas (COLUMBO, 2014, 4). 

Vale aqui observar que uma abordagem de adequação de produtos financeiros baseada 

em mérito também tem seus problemas; inclusive, talvez, insuperáveis, que vão desde checar e 

promover a capacidade e o expertise dos reguladores para avaliarem os produtos financeiros 

que surgem no mercado e todas consequências possíveis que poderiam deles emergir; até o 

fato de que, até mesmo por esta dificuldade, a revisão baseada em mérito tende a acabar, na 

prática, apenas procurando garantir uma qualidade mínima aos valores mobiliários, que pode 
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não ser capaz de efetivamente proteger os investidores ou o mercado – como vimos acontecer 

precisamente em 1929, quando a regulamentação em vigor era baseada em mérito e foi 

substituída justamente por ter sido, ipso facto, ineficiente. Finalmente, hoje em dia, em vista 

da enorme quantidade de produtos financeiros criados e oferecidos no mercado, tornou-se 

virtualmente impossível de um ponto de vista prático para a SEC ou qualquer regulador 

revisar todos esses ativos com base em mérito (COLUMBO, 2014, 9). 

Como regulamentação prudencial, a fim de limitar os riscos do mercado financeiro, o 

Dodd-Frank basicamente cria novos requerimentos de capital aos bancos, notadamente, aos 

“sistemicamente importantes”, e procura fazer com que derivativos sejam negociados e 

liquidados em mercados organizados e regulados, e que tenham termos mais transparentes e 

padronizados. Voltaremos à regulamentação dos derivativos mais à frente, até mesmo porque 

as sugestões que têm sido adotadas ao redor do mundo seguem diretrizes em comum que 

podem ser sistematizadas e tratadas conjuntamente, mas, quanto aos requerimentos de capital 

do Dodd-Frank, desde já vemos que se tratam basicamente das mesmas fórmulas de antes da 

crise recicladas de modo a materializar exigências mais rigorosas, que têm sido criticadas 

porque certamente se refletirão em maiores custos de financiamento por parte dos bancos.  

Como regulamentação sistêmica, o Dodd-Frank faz com que grandes conglomerados 

econômicos, bancos de investimentos e até mesmo seguradoras que sejam considerados 

“sistemicamente importantes” pelo Financial Stability Oversight Council105 – a quem a lei 

confere ampla margem para classificar uma instituição como tal106 – fiquem sujeitos a uma 

regulamentação especial: Se os reguladores americanos entenderem que uma instituição 

financeira sistemicamente importante está em risco de inadimplência (“default”), o Federal 

Deposit Insurance Corporation poderá tomar seu controle e liquidá-la “ordenadamente”, o que 

tem sido muito criticado por conferir excessivo poder discricionário ao governo, e implicar 

que, durante o processo de “liquidação ordenada” – que nada mais é do que um novo tipo de 

                                                 
105 Conselho colegiado que reúne várias agências federais e estaduais sob a liderança do Secretário do Tesouro 
dos Estados Unidos a fim de promover a estabilidade do sistema financeiro (U.S. DEPARTMENT OF THE 
TREASURY, 2016). 
106 A seção 803 (9) da lei define “systemically important” e “systemic importance” do seguinte modo aberto, o 
que também tem sido muito criticado: “The terms ‘systemically important’ and ‘systemic importance’ mean a 
situation where the failure of or a disruption to the functioning of a financial market utility or the conduct of a 
payment, clearing, or settlement activity could create, or increase, the risk of significant liquidity or credit 
problems spreading among financial institutions or markets and thereby threaten the stability of the financial 
system of the United States” (2010). 
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falência – a instituição possa contar com o suporte do governo, i.e., com recursos dos 

contribuintes para satisfazer seus credores. Assim, curiosamente, a despeito de a principal 

bandeira do Dodd-Frank durante sua longa gestação legislativa ter sido a de que acabaria com 

os bancos “grandes demais para falir”, a lei ao final nada fez neste sentido, uma vez que não 

ministra qualquer remédio para reverter o gigantismo dessas instituições: Ao contrário do que 

fora propagado, e também ao contrário do que ocorrera com a legislação passada pós-Crise de 

29, o Dodd-Frank Act não fragmentou a indústria financeira, e, na verdade, “oficializou” que 

conglomerados financeiros que tenham no mínimo US$ 50 bilhões em ativos ou que o 

Financial Stability Oversight Council considere “sistemicamente importantes” são mesmo 

importantes demais para quebrar segundo as regras comuns ao garantir-lhes tratamento 

especial do governo norte-americano em caso de novas crises (SKEEL, JR, 2010). Em outras 

palavras, ao lhes garantir um tratamento especial em caso de quebra ou risco de quebra, o 

governo tacitamente reconhece que tais instituições existem, continuarão existindo, e que não 

serão particionadas; portanto, a criação do regime especial. Voltaremos a este ponto no 

próximo subcapítulo do trabalho, quando discutirmos o Dodd-Frank em maiores detalhes.  

Vale notar, en passant, que, em 8 de junho de 2017, o House of Representatives norte-

americano aprovou uma nova proposta de lei para regular o mercado financeiro, “The 

Financial CHOICE Act”  (“CHOICE Act”) (HOUSE OF REPRESENTATIVES, 2017), que, 

inter alia, revoga a autoridade do Financial Stability Oversight Council de designar quais 

firmas seriam “sistemicamente importantes”, eliminando o conceito de “systemically 

important financial intermediaries”, o que, em tese, impediria seu resgate em caso de uma 

nova crise, mas o que, no arcabouço desta mesma lei, não é nem factível, nem desejável, na 

medida em que tampouco o CHOICE Act faz qualquer coisa para diminuir o tamanho dos 

conglomerados econômicos ou fragmentá-los, mantendo-os, portanto, grandes demais para 

falir: Infelizmente, o CHOICE Act, que tem recebido apoio de Trump e dos republicanos, é 

excessivamente libertário, claramente não responde adequadamente aos desafios de risco 

sistêmico do mercado financeiro, e tem sido entendido como um verdadeiro retrocesso da 

regulamentação prudencial bancária (COOLEY, 2017, 25; COFFEE, JR., J. C., 2017b; 

APPELBAUM, 2017). Agora que o CHOICE Act já foi aprovado pela câmara baixa norte-

americana, nas palavras de John Coffee Jr., “menos de uma década depois da Crise de 2008, 
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um contágio de amnésia coletiva está varrendo o Congresso, e apenas o Senado está em seu 

caminho” (COFFEE, JR., J. C., 2017b). 

Finalmente, como regulamentação consumerista, o Dodd-Frank criou o Consumer 

Financial Protection Bureau, um novo regulador cujo objetivo é proteger os consumidores, 

especialmente, em relação a cartões de crédito e hipotecas imobiliárias (CONSUMER 

FINANCIAL PROTECTION BUREAU, 2015), a fim de coibir práticas abusivas, como 

aumentos unilaterais de juros, propagandas agressivas voltadas a estudantes, e até mesmo 

cartões com limites baixos e taxas altas (SKEEL, JR, 2010). Como mencionamos, talvez seja a 

única parte da lei que, voluntária ou involuntariamente, acabou, de certo modo, respondendo 

ao diagnóstico comportamental de que o ser humano sofre de racionalidade limitada – mas 

apenas no escopo de produtos oferecidos aos consumidores, já há tempos vistos como 

hipossuficientes, “vulneráveis” (GRINOVER; VASCONCELLOS E BENJAMIN, 2017, 4-5). 

No entanto, o sistema de suitability promovido pelo Dodd-Frank a todo tipo de investidores 

(não só os de varejo), ou, pelo menos, os requerimentos exigidos por este sistema, continuam 

sendo fundamentalmente baseados na divulgação de informações dos produtos financeiros aos 

interessados, aparentemente, sem levar em conta que até investidores institucionais se 

enganaram ao aquilatar os riscos dos securities em que vinham investindo, e que “os 

instrumentos financeiros têm se tornado crescente (e incrivelmente) complicados” 

(COLUMBO, 2014, 6). 

Inclusive, a complexidade do próprio Dodd-Frank, per se, também exige um 

verdadeiro Homo economicus apenas para ler, compreender e integrar suas normas. Não é à 

toa que chegou a ser chamado, na grande mídia, de “Lawyers’ and Consultants’ Full 

Employment Act of 2010” (“Lei do Pleno Emprego de Advogados e Consultores de 2010”) 

(ZINGALES, 2012, 203). Assim, por sua extensão e complexidade, bem como, por ter sido a 

principal resposta do país que foi o centro da Crise de 2008 à calamidade, daremos especial 

atenção a alguns aspectos específicos do Dodd-Frank no próximo subcapítulo do trabalho, 

contextualizando-o e usando-o como pano de fundo para algumas de nossas mais contundentes 

críticas e mais importantes sugestões regulatórias. 

O Conselho de Estabilidade Financeira (o antigo “Financial Stability Forum”, em 2009 

sucedido pelo “Financial Stability Board”, uma organização internacional que monitora e faz 

recomendações sobre a gestão do sistema financeiro global, com vistas à promover a 
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estabilidade financeira) (FINANCIAL STABILITY BOARD, 2016), por sua vez, tem 

recomendado novos e mais rigorosos requerimentos de capital dos bancos, um maior 

monitoramento das instituições financeiras por parte de reguladores nacionais, mais 

obrigações de disclosure às instituições bancárias, maior transparência com relação aos 

produtos financeiros, maiores obrigações de reporte de special purpose vehicles e outras 

empresas “fora do balanço” (“off-balance”) de bancos, melhor governança e diminuição dos 

conflitos de interesses inerentes aos participantes de mercado, bem como, a criação de um 

órgão colegiado de supervisores de vários países para monitorar e regular a indústria 

financeira mundial de modo coordenado (FINANCIAL STABILITY FORUM, 2008); sendo 

que suas sugestões deram origem aos chamados “Acordos de Basileia III” (ou simplesmente 

“Basileia III”), do Comitê de Supervisão Bancária da Basileia (“Basel Committee on Banking 

Supervision”) (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2010; 2011)107, que têm 

sido efetivamente implementados por vários países em todo o globo, inclusive o Brasil 

(BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2011). 

Os Acordos de Basileia III reforçam a adoção de um paradigma macroprudencial 

(GALATI; MOESSNER, 2011, 5-6) de regulamentação e supervisão bancária, que visa 

primordialmente a resguardar a estabilidade do sistema financeiro como um todo; em oposição 

à mais tradicional regulamentação microprudencial do mercado, que visa a proteger, 

primordialmente, instituições e indivíduos – e , a partir daí, também o sistema (GOODHART, 

                                                 
107 O Comitê de Supervisão Bancária da Basileia, um grupo internacional voluntário formado por representantes 
de bancos centrais de vários países, com vistas a uniformizar a regulação bancária internacional e evitar crises, 
emitiu em 1988 o “Acordo Basileia I”, o primeiro grande marco da regulação prudencial bancária internacional. 
O acordo deu ênfase ao risco de crédito dos bancos, e procurou estabelecer-lhes um “capital regulatório” mínimo, 
uma razão entre o capital de cada banco e seu “ativo ponderado pelo risco”, inicialmente estabelecido no mínimo 
de 8%. No Brasil, o Basileia I começou a ser implementado em 1994, com o capital ajustado pelo risco dos 
bancos estabelecido em no mínimo 11% (o “patrimônio de referência”). O “Acordo Basileia II” de 2004 foi mais 
atento a riscos operacionais e de mercado. Incentivou os bancos a melhorar seus sistemas internos de controle, 
adaptando-os a suas realidades individuais. O padrão tutelar do primeiro acordo foi substituído por um modelo de 
incentivos aos bancos para controlar seus próprios riscos, com as autoridades de cada país encarregadas de 
supervisionar os modelos internos dos bancos. O Acordo Basileia II baseou-se em 3 pilares: (1) Capital mínimo 
requerido (para cobrir exposição a riscos), (2) revisão no processo de supervisão (autoridades bancárias 
supervisionam processos internos dos bancos), e (3) disciplina de mercado (transparência para o mercado). O 
Banco Central do Brasil (“Bacen”) estabelecera um cronograma de adoção do Basileia II até o final de 2012. A 
Crise de 2008 levou ao Acordo Basileia III em 2010, em que o enfoque microprudencial do Basileia II, nas 
instituições financeiras individualmente, foi substituído por um enfoque macroprudencial do Basileia III, que leva 
em conta todo o sistema financeiro. O Basileia III também procurou mitigar a “ciclicidade” da economia, 
exigindo que os bancos constituam reservas de capital na fase de expansão da economia para servir de “colchão 
de segurança” em momentos de contração (PINTO, 2015). 



226 

2008, 14; 2010, 183; LASTRA, 2011; 2015). Neste sentido, interessante mencionar que o 

sistema de proteções e salvaguardas bancárias recomendadas pelos “Acordos de Basileia II” 

era fundamentalmente estático, i.e., impunha requerimentos de capital e limites de 

alavancagem fixos às instituições bancárias; já Basileia III, por sua vez, além de criar 

exigências mais estritas aos bancos, tanto de capital quanto relativas à alavancagem108, impõe-

lhes uma administração dinâmica ao longo do ciclo econômico, de modo que, basicamente, os 

reguladores possam exigir dos bancos maiores requisitos de capital quando o crédito bancário 

aumenta muito em relação ao produto interno bruto de cada país, e diminuir-lhes tais 

requisitos em momentos de menor liquidez, de maneira sempre contracíclica, a fim de 

prevenir não somente crises, mas também, bolhas econômicas (BANK FOR 

INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2010; GOODHART, 2010, 167). 

Dentre as ferramentas macroprudenciais mais discutidas destacam-se, além dos já 

mencionados aumentos e diminuições dinâmicos dos requisitos de capital de instituições 

financeiras, a medição de riscos calibrada também dinamicamente conforme o momento do 

ciclo econômico; o condicionamento dinâmico dos ratings dos bancos sempre conforme o 

clico econômico; ajustes contábeis dinâmicos em balanços; a inclusão de disclosures de vários 

tipos de riscos, como riscos de crédito e de liquidez, e até sobre as incertezas quanto às 

próprias estimativas desses mesmos riscos em relatórios financeiros; o estabelecimento de 

limites dinâmicos de concentrações de risco e de alavancagem; compensação diferida de 

executivos, visando a conformar sua remuneração com os resultados de longo prazo de suas 

empresas e promover gestões responsáveis e sustentáveis; limites de distribuição de lucros e 

dividendos às instituições financeiras visando a aumentar seus “colchões” de capital (em 

detrimento dos acionistas); e condições mais objetivas para que ocorram intervenções 

preventivas de supervisores em entes regulados, mesmo em momentos de crescimento 

econômico, evitando-se assim, em tese, que tais intervenções ocorram apenas ex post, já 

durante as crises (GALATI; MOESSNER, 2011, 10). Vale ainda observar que o Banco 

Central Europeu, em particular, tem implementado muitas dessas políticas macroprudenciais, 

                                                 
108 Sendo que as novas e maiores exigências de capital têm sido alvo de duras críticas, por reduzir o acesso das 
pessoas em geral a financiamentos, deixando-os mais caros; por diminuir o crédito na economia, desacelerando-a; 
e por não levar em consideração as condições específicas de cada país em suas recomendações de requerimentos 
de capital, especialmente, aspectos legais e contábeis locais (GURREA-MARTÍNEZ; REMOLINA, 2017). 
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notadamente, com relação a requerimentos de capital (EUROPEAN CENTRAL BANK, 2016, 

13) e de liquidez109. 

A necessidade de se adotar políticas macroprudenciais emergiu justamente da 

observação de que, no ambiente financeiro que antecedeu a Crise de 2008, nem os reguladores, 

nem os entes regulados, haviam sido capazes de analisar adequadamente os riscos a que 

estavam expostos, especialmente em termos de alavancagem, devido a um excesso de 

confiança na capacidade do sistema financeiro de se auto-ajustar. Um dos problemas do 

paradigma macroprudencial, por outro lado, é justamente o fato de ele ser ainda muito recente 

(CONSTÂNCIO, 2016, 3; KENÇ, 2016; INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2013, p. 

1)110, não havendo sequer consenso sobre o que significa “estabilidade financeira” ou quais 

devem ser os objetivos mais específicos de políticas macroprudenciais111, e nem mesmo um 

conhecimento profundo ou, ao menos, modelos bem estabelecidos a respeito da interação do 

sistema financeiro com a macroeconomia, e, tampouco, uma clara concordância sobre como se 

devem distinguir e relacionar as políticas macro e microprudencias – sendo que estas, 

atavicamente lastreadas ao Homo economicus e à economia neoclássica, ainda são a principal 

base sobre a que aquelas têm sido desenvolvidas (CLAESSENS, 2014, 3), em mais uma bela 

orquestração regulatória essencialmente neoclássica – , além de que, as análises empíricas 

sobre a efetividade das ferramentas e políticas macroprudenciais já implementadas também 

são ainda bastante limitadas (INTERNATIONAL MONETARY FUND; FINANCIAL 

STABILITY BOARD; BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2016, 3; 

GALATI; MOESSNER, 2011, 13 e 21 et ss) e, pior, inquietantemente equívocas em suas 

conclusões (INTERNATIONAL MONETARY FUND; FINANCIAL STABILITY BOARD; 

BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2016, 22). Também a coordenação de 

                                                 
109 Goodhart critica requerimentos de liquidez como um verdadeiro paradoxo: Se uma instituição é obrigada a 
manter em seu balanço certo volume de ativos líquidos, ela não pode se desfazer deles, o que faz com que, na 
prática, deixem de ser líquidos (GOODHART, 2010, 175). 
110 Apesar de o termo “macroprudencial” ter surgido na década de 1970, suas feições atuais só transpareceram a 
partir da Crise de 2008 (GALATI; MOESSNER, 2011, 4).  
111 A título de exemplo da vaguesa do que implica “estabilidade financeira”, segundo o Banco Central Europeu: 
“The ultimate objective of macroprudential policy is to ensure financial stability. This includes strengthening the 
resilience of the financial system and limiting the build-up of vulnerabilities, in order to mitigate systemic risk 
and ensure the ongoing effective provision of financial services to the real economy.” Observe-se ainda que o 
Banco Central Europeu expressamente menciona o “comportamento de manada” como uma das causas de risco 
sistêmico no boletim (2016, 5). A própria definição conjunta de “política macroprudencial” do International 
Monetary Fund (IMF), Financial Stability Board (FSB) e Bank for International Settlements (BIS) é também 
bastante vaga, e inclui como seu propósito, simplesmente, “limitar o risco sistêmico” (2016, 4). 
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políticas macroprudenciais e política monetária também é um desafio cheio de 

questionamentos e incertezas (NIER; KANG, 2016; GALATI; MOESSNER, 2011, 23-24). 

Outra preocupação importante relacionada à adoção do paradigma macroprudencial é o 

aumento significativo da participação do governo nas decisões econômicas que sua adoção 

implica, aumentando o risco de corrupção (CLAESSENS, 2014, 4; TURNER, 2015b, 1), o 

que demonstra, por sua vez, que os riscos que emergem da ética limitada do ser humano, tão 

presente na Crise de 2008, foram aparentemente ignorados. Ademais, o paradigma 

macroprudencial gera o risco de tornar os controles dos bancos substancialmente mais 

sofisticados e custosos, o que seria refletido, por sua vez, em créditos bancários também mais 

caros (GOODHART, 2010, 173), e o que também parece desprezar os problemas que podem 

advir de nossa racionalidade limitada ao tratar de sistemas crescentemente complexos. 

Finalmente, a regulação macroprudencial não enfrenta adequadamente o risco das “fronteiras 

regulatórias” (GOODHART, 2010),  desconsiderando que, quanto mais pesada e rigorosa for a 

regulamentação sobre os bancos, em maior desvantagem competitiva eles estarão com relação 

a seus concorrentes pouco ou nada regulados do sempre esquivo shadow banking system. 

Vale notar ainda que o relatório de 2010 sobre instrumentos de política 

macroprudencial do Committee on the Global Financial System (COMMITTEE ON THE 

GLOBAL FINANCIAL SYSTEM, 2010, 19) do Bank for International Settlements (“BIS”) 112 

chegou a mencionar expressamente a possibilidade de se levar em conta também modelos do 

sistema financeiro que incluem elementos estudados pela economia comportamental – 

especificamente, no caso, a racionalidade limitada – no desenvolvimento e calibração de 

instrumentos mais efetivos para se prevenir crises no mercado financeiro. Infelizmente, o 

relatório ficou na menção genérica da possibilidade, sem sugerir nada de mais concreto a 

respeito (AVGOULEAS, 2015, 28)113.  

                                                 
112 O BIS foi fundado em 17 de maio de 1930, tem sua sede na Basileia, Suíça, e é uma instituição internacional 
que reúne 60 bancos centrais de todo o mundo, correspondentes a países que, juntos, somam 95% do produto 
interno bruto mundial. Sua missão é promover a cooperação internacional de bancos centrais ao redor do globo a 
fim de promover a estabilidade monetária e financeira mundial, bem como, funcionar como o banco de 
organizações internacionais e dos próprios bancos centrais (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 
2017). 
113 Ainda que, tanto nos Estados Unidos, quanto no Reino Unido, tenha havido iniciativas bastante positivas no 
sentido de se aplicar os insights da economia comportamental na prática: Cass Sunstein foi gestor do Office of 
Information and Regulatory Affairs de Barak Obama, onde aplicou a análise econômico-comportamental do 
direito ao prescrever políticas públicas (KAHNEMAN, 2011, 372), e David Cameron criou um Behavioral 
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Não só o setor bancário, mas também os mercados de balcão têm sido foco dos estudos 

e novas normatizações decorrentes da crise, já que, por ser pouco ou nada regulados e, assim, 

permitir operações financeiras não-padronizadas, negociadas diretamente pelos interessados 

(conferindo aos agentes econômicos maior flexibilidade), sem se apoiar em um sistema central 

de compensação e liquidação (propiciando aos agentes econômicos menores custos)114, foram 

compreensivelmente campo fértil para as inovações financeiras que ajudaram a engendrar a 

crise (YAZBEK, 2013, 124).  

Os temas recorrentes das propostas de regularização dos mercados de balcão que 

emergiram em resposta à Crise de 2008 tendem a se dividir em 4 tipos: (i) A padronização dos 

derivativos, (ii) o registo das transações em centrais de operações, (iii) a submissão das 

operações a sistemas de negociação centralizados, visando à maior transparência na 

precificação dos instrumentos financeiros envolvidos, e (iv) a compensação e liquidação 

também centralizada desses instrumentos, através de clearing houses (YAZBEK, 2013, 132). 

A padronização dos derivativos diminuiria os riscos operacionais dos agentes 

financeiros na medida em que é mais fácil controlar e administrar instrumentos idênticos do 

que instrumentos especialmente desenhados para cada operação. A padronização também lhes 

diminuiria a opacidade e complexidade, facilitando a supervisão do mercado pelas autoridades, 

bem como, a identificação de exposição a risco das contrapartes (tanto por elas mesmas 

quanto pelos reguladores). Ademais, é justamente essa padronização dos derivativos que 

também permitiria que fossem implementados os outros pilares das reformas propostas (i.e., 

registro, precificação, e compensação e liquidação centralizadas), que são virtualmente 

impossíveis de se fazer adequadamente se houver um verdadeiro glass menagerie de 

derivativos e outros instrumentos financeiros exóticos no mercado (YAZBEK, 2013, 133-134). 

                                                                                                                                                         
Insights Team em 2010 para contribuir na criação de políticas públicas informadas pela economia 
comportamental (SCHWARTZ, 2012). Também a Comissão de Valores Mobiliários, em 2014, “estruturou a 
COP [Coordenação de Estudos Comportamentais e Pesquisas] (...) para identificar insights em ciências sociais e 
comportamentais que subsidiem a formulação de políticas públicas” (COMISSÃO DE VALORES 
MOBILIÁRIOS, 2014). O exemplo de criar equipes voltadas a estudar e implementar políticas baseadas em 
economia comportamental também foi seguido por Alemanha, Austrália, Cingapura e Holanda, entre outros, e 
recente estudo sobre a efetividade e os custos de implementação dessas políticas demonstrou que, de um modo 
geral, elas são mais eficientes em termos de custo-benefício do que as políticas tradicionais (BENARTZI et al., 
2017). 
114 Em mercados com um sistema central de compensação e liquidação, há uma única contraparte central para 
todos participantes. Esta contraparte central, então, tem acesso à informação completa do que está ocorrendo no 
mercado, e administra o colateral dos participantes, bem como a compensação e liquidação de todas operações. 
Isso obviamente aumenta a segurança do sistema, mas também, o custo. 
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O registro das transações em entidades registradoras (“trade repositories” ou 

“warehouses”) contribuiria com uma maior transparência ao mercado, uma vez que, graças a 

esses registros, tanto os reguladores, quanto os próprios agentes de mercado, teriam pronto 

acesso às operações e informações relacionadas a tais transações. Desta estrutura, poderiam 

ainda decorrer outros benefícios, por exemplo, que os warehouses funcionassem como agentes 

de cálculo (“calculation agentes”) das liquidações (hoje, normalmente, a função é exercida por 

uma das partes da transação, o que suscita um conflito de interesses), ou como agentes 

administradores e supervisores da adequação das garantias depositadas pelas partes para 

honrar as operações (“collateral agents”) (função que, hoje, também costuma ser exercida por 

uma das partes envolvidas) (YAZBEK, 2013, 134-138). 

A submissão das operações a sistemas de negociação centralizados (que inclusive, 

poderiam ser as bolsas de valores mobiliários) conferiria maior transparência à precificação 

dos instrumentos financeiros graças às exigências de publicidade de mercados regulados ou 

bursáteis, sendo que, em mercados de balcão, como ocorre hoje, os ativos são negociados de 

modo bilateral e sigiloso entre as partes, gerando riscos de distorção de preços e falhas de 

mercado (YAZBEK, 2013, 139). 

Finalmente, a compensação e liquidação também centralizadas desses valores 

mobiliários, através de clearing houses, racionalizariam e diminuiriam os riscos relacionados a 

derivativos e instrumentos financeiros negociados em mercado de balcão na medida em que 

tais clearing houses, ao assumir a posição de contrapartes centrais obrigatórias nas 

compensações e liquidações de todos esses instrumentos, com todos participantes do mercado, 

consolidariam uma única exposição líquida para cada um deles (levando em conta o total de 

suas exposições), e administrariam as garantias necessárias para assegurar o adimplemento de 

cada contraparte de modo mais eficiente e seguro (YAZBEK, 2013, 140-141). 

As mudanças sugeridas com relação aos mercados de balcão – que parecem desenhadas 

para transformá-los em bolsas de valores, ou, mais provavelmente, para fazer com que as 

bolsas já existentes abracem mais este lucrativo filão da rica selva de valores mobiliários 

exóticos existentes – , também são tipicamente neoclássicas, e fortemente baseadas na 

suposição de que, com maior transparência e coordenação entre os agentes de mercado, 

assimetrias de informação e outras falhas tenderão a desaparecer naturalmente. Mais um vez, 

com base na premissa do Homo economicus, as reformas propostas assumem que, através da 
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padronização dos ativos financeiros, do registo das transações em centrais de operações, e da 

submissão das operações a sistemas de negociação centralizados, a falha de mercado causada 

pela assimetria de informações decorrente da opacidade desses instrumentos seria sanada, a 

precificação desses ativos seria corrigida e otimizada, e seu valor “real” poderia ser 

racionalmente aferido pelos agentes de mercado, então de posse de informações acuradas e 

suficientes a seu respeito; e, finalmente, a compensação e liquidação desses instrumentos, 

também centralizadas, encerrariam o ciclo de transparência necessário para que os agentes de 

mercado tivessem informações completas e suficientes para, sempre racionalmente, evitar os 

comportamentos que causaram a Crise de 2008. 

Naturalmente, este círculo virtuoso de transparência e divulgação de informações ao 

mercado também impactaria as agências de rating, que, de posse dessas informações todas, 

aquilatariam melhor o risco dos instrumentos financeiros analisados, permitindo que os 

investidores em geral e outros agentes de mercado – até os menos sofisticados – também 

analisassem (sempre racionalmente) os riscos e benefícios dos produtos financeiros que lhes 

fossem oferecidos, a fim de alocar seus recursos de maneira ótima para maximizar sua 

utilidade. Tudo conforme os melhores fundamentos da mais ortodoxa teoria financeira e 

econômica de que o mercado se move com base em expectativas racionais (FRIEDMAN, 

1957), sem qualquer necessidade de se levar em conta ou mencionar qualquer traço da 

economia comportamental ou do fato sabido e comprovado que o ser humano não age sempre 

racionalmente – ou seja, sem levar em conta a realidade. 

Convém ainda mencionar a regulamentação das agências de rating proposta pela 

Comissão Europeia (“European Commission”) 115, que emergiu em resposta à crise, e é 

paradigmática das mudanças que têm sido sugeridas e implementadas com relação à 

normatização do setor. A referida comissão sugeriu, em primeiro lugar, uniformizar os 

critérios de avaliação de instrumentos financeiros das agências de rating, a fim de prevenir 

conflitos de interesses e garantir a independência dessas agências, basicamente, através de 

reformas de governança nos controles internos das próprias empresas, da instituição de “linhas 

de reporte” (“reporting lines”) internas claras, capazes de segregar as áreas de avaliação dos 

                                                 
115 A Comissão Europeia é a instituição executiva da União Europeia, sendo responsável por propor leis, 
implementar decisões e administrar a União Europeia promovendo seus interesses gerais (EUROPEAN 
COMMISSION, 2017). 
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ativos das áreas de negócios, vinculando-se também a remuneração dos analistas 

primordialmente à acuidade, qualidade e integridade de suas análises – e não aos lucros que 

gerarem. Ademais, sugeriu também a referida comissão que as agências de rating tenham 

maiores obrigações de divulgação de seus métodos de avaliação, modelos de risco e 

estatísticas, a fim de conferir-lhes mais transparência, bem como, a fim de permitir ao 

mercado informar-se e criticar as agências metodologicamente, sempre que necessário. As 

agências de rating também devem submeter-se a um regime de registro junto às autoridades 

competentes, que assegurariam, por sua vez, o devido cumprimento da legislação aplicável 

(COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES, 2008, 1-10).  

Mais uma vez, encontramos uma abordagem fortemente lastreada na economia 

neoclássica, que visa primordialmente a atacar falhas de mercado típicas, notadamente, 

diminuindo assimetria de informações (uniformizando critérios de avaliação de produtos 

financeiros, promovendo a divulgação de seus métodos de avaliação) e os conflitos de 

interesses dentro das próprias agências (impondo maior governança às firmas, mais 

segregação de funções, tentando desvincular a remuneração de profissionais que têm o dever 

de conter riscos dos resultados das instituições em que trabalham, e outros). A despeito das 

“boas intenções” da nova regulamentação europeia neste sentido, em especial, o problema dos 

conflitos de interesses entre as agências de avaliação de risco de crédito e seus clientes, que é 

realmente nevrálgico em relação à Crise de 2008, obviamente, não foi satisfatoriamente 

resolvido – basta perguntar-se quem ainda remunera as agências de rating pelas notas que 

atribuirão aos valores mobiliários. 

Finalmente, vale aqui também mencionar que a mesma recomendação regulatória de 

base neoclássica, a de segregar e criar ou manter linhas de reporte distintas para áreas 

funcionais diversas de instituições financeiras, a fim de mitigar conflitos de interesses internos 

e melhorar sua governança, também tem sido feita – e implementada – com o propósito de se 

distinguir claramente as funções, responsabilidades e objetivos do front dessas instituições, 

que visam ao lucro, das funções, responsabilidades e objetivos de seus gestores de risco – 

notadamente, auditores, mas também, as áreas de compliance, crédito, avaliação de ativos, e 

jurídica – , que visam à proteção dessas instituições e ao gerenciamento responsável de seu 

risco. Em decorrência disso, enquanto que a remuneração do front deve ser vinculada aos 

resultados obtidos, incentivando seus funcionários a perseguir o lucro; a remuneração dos 



233 

gestores de risco deve ser, na medida do possível, desvinculada dos resultados das empresas 

em que trabalham, e decorrente apenas aos serviços prestados por essas áreas ao empregador, 

incentivando-os, desse modo, a fazer seu trabalho sem necessariamente visar ao lucro de suas 

instituições. A ideia é que os gestores de risco (e outras áreas não diretamente associadas ao 

front das instituições financeiras) sejam pagos com receitas próprias, como se fossem 

prestadores de serviços independentes do front e até mesmo, idealmente, do lucro das próprias 

empresas em que trabalham (BANK FOR INTERNATIONAL SETTLEMENTS, 2009b, 3 e 

6). 

A despeito de ser baseadas em premissas neoclássicas, a verdade é que a maior parte 

das propostas que temos discutido ao longo deste capítulo são positivas, e não contestamos, de 

um modo geral, sua importância e utilidade. No entanto, seu denominador comum é que 

seguem sendo insuficientes (DAVIDOFF, 2013b), incrementos a um arcabouço que já existe e 

fracassou, quando poderiam ser mais ousadas, completas e inovadoras, se levassem em conta a 

análise econômico-comportamental do direito (BANK FOR INTERNATIONAL 

SETTLEMENTS, 2009a, 9). Sua maior falha reside em manter o pressuposto dos agentes 

racionais de mercado, em acreditar que, sujeitos a incentivos diferentes e de posse de mais 

informações, os agentes econômicos racionalmente teriam agido de modo a evitar a crise. 

 

* * * 

 

Desse modo, podemos sistematizar brevemente as respostas regulatórias mais 

relevantes à Crise de 2008 dividindo-as em três grupos, dependendo da função principal que 

exercem: (i) Regulamentações prudenciais, que visam a prevenir que crises financeiras 

ocorram, (ii) regulamentações sistêmicas, que visam a normatizar as ferramentas de que 

autoridades podem dispor a fim de enfrentar crises financeiras quando já estão instaladas, e 

(iii) regulamentações protetivas a consumidores e investidores, que visam a resguardar estes 

grupos de comportamentos predatórios no mercado de produtos e serviços financeiros. Vale 

observar que as respostas regulatórias à crise, em sua maioria, têm sido prudenciais, o que 

denota a grande preocupação dos reguladores ao redor do mundo em se evitar uma nova 

reedição da Crise de 2008. 
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No entanto, como já comentado acima, praticamente todas respostas que têm sido 

sugeridas e implementadas mantêm intocados os mesmos pressupostos neoclássicos que 

orientaram a construção das normas que as precederam, conforme passamos a detalhar. 

 

• Regulamentações prudenciais: 

 

o Novos e mais rigorosos requisitos de capital e limites de alavancagem para as 

instituições financeiras, bem como, administração dinâmica desses requisitos e 

limites. 

 

� Pressuposto: As instituições financeiras, como agentes econômicos 

maximizadores de lucro, perseguirão lucros alavancando-se ao máximo se 

não forem impedidos de o fazer pela regulamentação. 

 

� Problema que a regulamentação visa a mitigar: Falha de mercado 

tradicional: Externalidade negativa da atividade financeira. 

 

� Aspecto cognitivo-psicológico importante que não foi levado em 

consideração: A racionalidade limitada do ser humano: A regulamentação 

proposta pelos Acordos de Basileia originais tinha 30 páginas. Em 

Basileia II, a regulamentação proposta somava 347 páginas. Em Basileia 

III, 616. O número de páginas de cada edição dos acordos é ilustrativo de 

sua crescente sofisticação. Pari passu, a complexidade dos requerimentos 

de capital e limites de alavancagem aumentaram drasticamente, assim 

como os custos decorrentes da regulamentação, o que seria justificado se, 

de fato, fossem prevenir novas crises – no entanto, isso é altamente 

improvável, uma vez que as medições de riscos dos bancos continuam 

seguindo fundamentalmente as mesmas estimativas e os mesmo modelos 

que fracassaram com relação à Crise de 2008, a despeito dos limites 

mais estritos e administração dinâmica dos requerimentos de capital 

(GIGERENZER, 2016, X). 
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o Novos requerimentos de governança aplicáveis aos agentes econômicos, 

notadamente, às agências de rating e instituições financeiras. 

 

� Pressupostos e ratio legis normativa:  

 

• Agências de rating procurarão maximizar os próprios lucros ao 

avaliar os produtos financeiros de seus clientes, em detrimento do 

público investidor, por isso, a legislação busca reforçar a 

governança interna dessas agências e separar a remuneração dos 

analistas dos resultados das agências de rating para as que 

trabalham, associando-os à qualidade de suas avaliações, 

realocando assim seus incentivos para que prestem um serviço 

melhor e mais técnico, ao invés de visar ao lucro de seus 

empregadores. 

 

• Os métodos e estatísticas usados pelas agências de rating na 

classificação dos produtos são arcanos e obscuros, por isso, a 

regulamentação demanda uniformização e publicidade desses 

métodos, para que possam ser analisados e criticados pelo 

mercado. 

 
• Instituições financeiras também abrigam tensões internas entre 

áreas que geram negócios (front) e seus gestores de risco, tensões 

estas que tenderão a ser resolvidas em favor dos primeiros para 

que as instituições maximizem sua utilidade (lucros); por isso, a 

regulamentação também procura reforçar-lhes a governança 

interna, distinguindo as áreas e criando linhas de reporte 

segregadas a fim de assegurar-lhes independência funcional. 
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� Problemas que a regulamentação visa a mitigar: Falhas de mercado 

tradicionais: Assimetria de informações e conflitos de interesses. 

 

� Aspectos cognitivo-psicológicos importantes que não foram levados em 

consideração: Ética limitada, força de vontade limitada, ilusão de 

objetividade, racionalidade limitada, viés da confirmação, viés da 

extrapolação, e viés do otimismo. Tendemos a medir riscos de modo 

otimista, com base em históricos e de modo que nos favoreça, sonhando 

que nossas análises são isentas e objetivas, e acreditamos ter mais 

condições de analisar problemas complexos do que de fato o temos. 

Ademais, mesmo de boa fé, ao tentar resolvermos conflitos de interesses, 

também tendemos a o fazer de modo que nos favoreça, sempre 

acreditando em nossa objetividade e isenção. 

 

o Algumas regulamentações procuraram antecipar a possibilidade de intervenção 

em instituições financeiras com problemas antes de que as crises efetivamente 

ocorram ou saiam do controle. 

 

� Pressuposto: Se houver risco de uma instituição sistemicamente 

importante quebrar e causar uma crise financeira, é melhor que o governo 

aja o quanto antes para impedir a crise de se materializar. 

 

� Problema que a regulamentação visa a mitigar: Falha de mercado 

tradicional: Externalidade negativa da atividade financeira. 

 

� Aspectos cognitivo-psicológicos importantes que não foram levados em 

consideração: Ilusão de objetividade, racionalidade limitada, viés da 

confirmação, viés do otimismo, viés do status quo, e ética limitada: O ser 

humano não é bom em antecipar problemas e riscos, é otimista, e tende a 

deixar as coisas como estão. Esse tipo de norma também confere 
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excessivo poder ao governo, sempre um risco em vista da ética limitada 

dos seres humanos. 

 

o Padronização de derivativos e outros valores mobiliários de mercado de balcão, 

registros em centrais, sistemas de negociação centralizados, compensação e 

liquidação também centralizados. 

 

� Pressuposto: A padronização e centralização da negociação dos 

derivativos e instrumentos financeiros exóticos aumentará a transparência, 

tanto de sua qualidade quanto de seu preço; e sua compensação e 

liquidação também centralizadas diminuirão conflitos de interesses no 

controle de margem e colateral, e riscos de inadimplência. 

 

� Problemas que a regulamentação visa a mitigar: Falhas de mercado 

tradicionais: Assimetria de informações e conflitos de interesses. 

 

� Aspectos cognitivo-psicológicos importantes que não foram levados em 

consideração: Falta de autocontrole, aversão à perda, heurística da 

disponibilidade, heurística do afeto, ilusão de objetividade, racionalidade 

limitada, contabilidade mental, viés da extrapolação, efeito de ancoragem, 

efeito de configuração, comportamento de manada, viés do otimismo, e 

todas outras “anomalias” psicológico-cognitivas típicas dos mercados 

financeiros bursáteis, que impelem o ser humano a manias e pânicos, a 

vender na baixa e comprar na alta, a investir em valores mobiliários que 

não compreende satisfatoriamente, e a fazer péssimos negócios achando 

que são excelentes, como vimos ocorrer em relação às crises de 1929 e de 

2008. 

 

• Regulamentações sistêmicas: 
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o As regulamentações sistêmicas que emergiram da Crise de 2008 procuraram 

“oficializar” diversas medidas tomadas por governos de todo o mundo em 

resposta à crise, notadamente, as consideradas por muitos como ad hoc, tomadas 

sem fundamento regulatório ou legal muito claro para responder à calamidade, e, 

assim, formalizar diversas ferramentas de resgate e injeção de liquidez no 

mercado financeiro para o caso de uma nova crise. Neste sentido, o Dodd-Frank 

até chegou a criar um novo tipo de liquidação ordenada para instituições 

financeiras sistemicamente importantes. 

 

� Pressuposto: Se ocorrer uma nova crise, é melhor que o governo tenha à 

disposição formalmente uma série de recursos para resgatar o sistema e 

evitar o colapso. 

 

� Problema que a regulamentação visa a mitigar: Falha de mercado 

tradicional: Externalidade negativa da atividade financeira. 

 
� Aspecto cognitivo-psicológico importante que não foi levado em 

consideração: A ética limitada do ser humano: De um lado, confere-se 

ainda mais poder de intervenção aos governos sem contrapartidas 

equivalentes em termos de governança pública; por outro lado, 

absolutamente nada foi feito no sentido de se favorecer uma fragmentação 

da indústria financeira, o que seria um passo importante para a eliminação 

de bancos grandes demais para falir e acabar de vez com a necessidade de 

resgates. O precedente de como governos de todo o mundo agiram 

durante a Crise de 2008 e a formalização dos instrumentos de resgate 

sistêmico utilizados deixam implícito que os estados virão ao socorro de 

instituições grandes demais para falir se uma nova crise ocorrer, e, desse 

modo, aumentam ainda mais o risco moral no mercado financeiro. 

 
• Regulamentações protetivas a consumidores e investidores: 
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o Normas voltadas a garantir-se a adequação dos produtos financeiros aos 

investidores – suitability – , notadamente, através de uma maior publicidade das 

características e riscos desses produtos. 

 

� Pressuposto: Se os investidores souberem no que estão investindo, terão 

condições de escolher os produtos financeiros que melhor lhes convêm, 

maximizando sua utilidade. 

 

� Problema que a regulamentação visa a mitigar: Falha de mercado 

tradicional: Assimetria de informações. 

 
� Aspecto cognitivo-psicológico importante que não foi levado em 

consideração: A racionalidade limitada do ser humano: Dada a crescente 

complexidade dos produtos financeiros, vimos que até mesmo 

investidores institucionais se enganaram  respeito de seus riscos. 

 
• Ressalve-se aqui que a regulamentação consumerista que 

emergiu da Crise de 2008 também parece ter levado em 

consideração a racionalidade limitada dos consumidores e 

investidores de varejo, mas segue sendo insuficiente, pois 

mesmo os mais sofisticados investidores estão sujeitos à 

racionalidade limitada e outras “anomalias” humanas, como 

vimos de modo claro e agudo durante a crise. 

 

o Normas voltadas à coibição de abusos perpetrados por instituições financeiras 

contra consumidores. 

 

� Pressuposto: Consumidores são vulneráveis, hipossuficientes, incapazes 

de se proteger dos comportamentos predatórios dos agentes econômicos 

profissionais, mais sofisticados e poderosos. 
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� Problemas que a regulamentação visa a mitigar: (i) Falha de mercado 

tradicional, i.e., assimetria de informações, (ii) racionalidade limitada dos 

consumidores, (iii) ética limitada dos agentes econômicos sofisticados e 

poderosos, e (iv) falta de autocontrole de ambos. 

 
� Neste tipo de regulamentação, pode-se dizer que, voluntariamente ou não, 

foram atendidas preocupações tipicamente apontadas pelas ciências 

cognitivo-comportamentais, a saber, a ética limitada dos agentes de 

mercado profissionais, vistos como poderosos e propensos a abusar de seu 

poder; e a racionalidade limitada dos consumidores, vistos 

hipossuficientes em muitos (senão todos) os sentidos; e a falta de 

autocontrole do ser humano em geral, refletindo-se nos profissionais do 

mercado em sua incapacidade de parar de vender produtos financeiros 

incompreensíveis ou enganosos (ou ambos) a seus clientes em vista dos 

lucros obtidos, e, nos consumidores, em sua incapacidade de parar de 

comprar esses produtos, que lhes conferiam ganhos ilusórios ou 

meramente de curto prazo. 

 

Com a sistematização acima, procuramos demonstrar que a regulamentação ora 

proposta para fazer frente às insuficiências normativas que criaram as condições para ocorrer a 

Crise de 2008 é quase que total e estritamente baseada no velho modelo econômico 

neoclássico que fracassou, e que, inexoravelmente, fracassará novamente por desconsiderar o 

mundo real (a única exceção, talvez até inconscientemente – no sentido de não 

propositalmente comportamental – residindo nas normas protetivas aos consumidores). 

A fim de evitarmos um novo desastre, precisamos repensar e redesenhar a 

regulamentação financeira levando em conta as “anomalias” do Homo economicus, que nada 

mais são do que os comportamentos “normais” do Homo sapiens. E é o que nos propomos a 

fazer no próximo capítulo, em que elaboraremos as críticas esboçadas acima e passaremos a 

sugerir a adoção de medidas normativas inspiradas em economia comportamental para 

efetivamente mitigar os riscos de uma nova crise financeira como a que vimos em 2008.  
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3.4. SUGESTÕES DE REGULAMENTAÇÃO EM RESPOSTA À CRISE DE 2008 

 
When Hercules heard that, he went to Tiryns 
and did as he was bid by Eurystheus. First, 
Eurystheus ordered him to bring the skin of the 
Nemean lion. 
Apollodorus, The Library, Book 2, V. 

 

O capitalismo, como sistema econômico, obviamente não está condenado, mas precisa 

de regras melhores, capazes de fomentar a criatividade, o crescimento econômico e o 

progresso social, satisfazendo a percepção de justiça da sociedade e, desse modo, se 

legitimando (SHILLER; AKERLOF, 2010, viii-ix). 

As forças do mercado são e devem continuar sendo o mecanismo fundamental de 

alocação de recursos na sociedade – foram justamente o mercado e o capitalismo que nos 

elevaram a um nível de riqueza e prosperidade sem precedentes na história da humanidade. 

Não é à toa que o capitalismo e o livre comércio têm sido creditados por tirar cerca de 1 bilhão 

de pessoas da pobreza nos últimos 20 anos (THE WORLD’S…, 2013).  

No entanto, conforme bem nos lembram Akerlof e Shiller: 

 

A história simples da mão invisível, apesar de fundamentalmente correta, 
está errada no nível de detalhes e aproximações que é necessário para 
explicar o que precisamos saber sobre macroeconomia, [e] o capitalismo não 
funciona como seu próprio policial se deixarmos de vigiá-lo e guiá-lo 
adequadamente (SHILLER; AKERLOF, 2010, xi). 

 

Assim, os mercados devem ser livres o bastante para permitir que os agentes 

econômicos promovam seus próprios interesses e, desse modo, aloquem seus recursos de 

modo razoavelmente eficiente, encorajando a livre iniciativa e a criatividade, e gerando 

riqueza. No entanto, precisam os mercados também ser regulados para que, inter alia, ciclos 

de excessivo otimismo e pessimismo não gerem bolhas e estouros que ponham em risco toda a 

sociedade e, no limite, o próprio sistema capitalista. O governo deve intervir o menos possível 

na economia, para favorecer seu dinamismo. Mas não deve deixá-la completamente solta, pois 

tem graves tendências maníaco-depressivas (SHILLER; AKERLOF, 2010, xxiii). E o mercado 

financeiro é essencial para o desenvolvimento econômico, especialmente, quando é acessível a 
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pessoas com talento, independentemente de sua capacidade econômica, e financia ideias que 

trazem progresso e inovação à sociedade (ZINGALES, 2012, 48). 

O ódio que a população tem voltado crescentemente aos banqueiros e ao mercado 

financeiro não é saudável, nem para a economia, nem para o capitalismo, nem para a 

democracia. Conforme encapsulado por Barack Obama em sua carta aberta ao sucessor – antes 

de saber quem o seria – , “a crise financeira de 2008 pareceu aumentar o isolamento das 

corporações e elites, que frequentemente parecem viver por leis diferentes das pessoas comuns” 

(OBAMA, 2016). Um arranjo tal é obviamente injusto e solapa a confiança da população no 

trabalho, na justiça, nas instituições, e no próprio sistema. E, mesmo que isso não ocorra de 

fato, a mera percepção por parte da sociedade de que isso estaria ocorrendo já é o suficiente 

para gerar sérias perturbações e riscos. 

A transformação das economias locais em uma única economia global está em seus 

primeiros passos. Esta transformação não será indolor. Precisamos minimizar as dores do 

crescimento de modo a encorajar o florescimento de um modelo econômico sustentável, que 

preserve o que há de melhor no capitalismo – a competição, a meritocracia, a criatividade, a 

geração de riqueza – , ao mesmo tempo em que fomente a igualdade de oportunidades e 

distribua os benefícios do sistema de modo a preservá-lo no longo prazo, afastando-o de 

tiranos e demagogos, forças do atraso, neoludistas e movimentos antiglobalização. Um novo 

arcabouço regulatório capaz de moldar as instituições para funcionar deste modo é uma 

verdadeira necessidade, sob pena de mergulharmos em uma nova idade das trevas de 

despotismos, obscurantismos e protecionismos semifeudais. 

Em vista da Crise de 2008, fica patente que as salvaguardas impostas às instituições 

financeiras até então foram insuficientes e que, portanto, uma regulamentação mais efetiva 

precisa ser criada; mas não apenas isso, precisa também ser devidamente implementada e seu 

cumprimento, adequadamente monitorado. Mas tal regulamentação deve também reservar 

espaço para a inovação financeira genuína e socialmente relevante (SHILLER; AKERLOF, 

2010, xvi). 

É nossa convicção que o governo foi estabelecido para preservar a liberdade das 

pessoas, e, por isso, não deve imiscuir-se em sua vida mais do que o necessário (FRIEDMAN, 

2002, 2). Ademais, governos em geral tendem a gastar muito e gastar mal, ou seja, tendem a 

ser economicamente ineficientes. Também não há qualquer garantia no sentido de que as 
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pessoas que trabalham para o governo seriam mais capazes do que as que vão regular 

(COLUMBO, 2014, 9). Portanto, assim como Thaler e Sunstein, miramos o estado com certa 

saudável dose de desconfiança, e “não somos a favor de um governo maior, mas de uma 

melhor governança” (THALER; SUNSTEIN, 2009, 14). Um dos maiores desafios deste 

trabalho é, justamente, sugerir como fazer com que o governo ministre o remédio – a 

regulamentação – na dose certa: O suficiente para curar o paciente, sem deixá-lo prostrado na 

cama, esvaziado do vigor e da energia de que a economia depende para se desenvolver 

saudavelmente (PFEFFER, 1994). Como Goodhart já ilustrara, se simplesmente ampliarmos 

os requerimentos de capital dos bancos, o sistema financeiro ficará mais seguro, mas o preço a 

se pagar por isso é a escassez de liquidez no mercado, o aumento do custo do crédito, e, em 

última análise, a desaceleração econômica; e não é isso o que queremos, e nem é esta a melhor 

opção do governo (GOODHART, 2010, 173). Mas, para fazer melhor, o governo precisa ser 

capaz de prescrever regulamentações equilibradas. 

Doravante, passamos a tecer e comentar algumas sugestões baseadas em análises 

econômico-comportamentais do direito, propondo reformas normativas visando a prevenir 

uma nova crise financeira como a de 2008. Naturalmente, os pontos sugeridos não são 

exaustivos, e tanto a análise econômico-comportamental do direito, quanto a análise economia 

do direito, certamente podem (e devem) inspirar e fundamentar outras melhorias normativas 

além das que vamos sugerir.  

Vale notar ainda que, propositalmente, procuramos evitar propostas puramente 

neoclássicas de reforma normativa por estarem fora do escopo da tese deste trabalho, o que 

não quer dizer que não existam ou que não sejam úteis ou desejáveis. Ademais, sempre que 

alguma sugestão regulatória neoclássica pareceu-nos coerente na linha narrativa desenvolvida 

ao longo do texto, incluímo-la e indicamos seu pedigree neoclássico, assim como também 

assinalamos quando propostas baseadas na análise econômico-comportamental do direito nos 

pareceram harmônicas com o que prescreveria uma análise baseada na economia neoclássica. 

Tomamos ainda a liberdade de fazer algumas sugestões econômico-comportamentais de 

caráter administrativo, não jurídico, sempre que nos pareceu oportuno. 

Tratamos o termo “regulamentação” em nosso trabalho em sentido lato, até mesmo 

porque, como já comentamos, nossas sugestões são de caráter geral, podendo ser aplicadas em 

múltiplas jurisdições, sem estar desenhadas especificamente para nenhuma em especial, o que 
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requer o uso do termo mais aberto na medida em que determinada norma poderia ter que ser 

imposta por lei, regulamentação infralegal, ou até mesmo constitucional, dependendo da 

jurisdição em que fosse ser eventualmente adotada. Desse modo, a fim de referenciar qualquer 

norma jurídica estatal, sejam leis propriamente ditas ou outras normativas de mesma 

hierarquia (normalmente, promulgadas pelo legislativo); bem como, regulamentações em 

sentido estrito, i.e., infralegais, emitidas, por exemplo, por agências reguladoras; ou até 

mesmo constitucionais, se for o caso em algum país, adotamos essa concepção ampla do termo 

“regulamentação”. Por outro lado, diferentemente do que entendia Kelsen por uma norma 

jurídica (1998, 36), nossa “regulamentação”, conforme usada neste trabalho, não precisa, 

necessariamente, estar respaldada por sanções; basta que se origine do estado. Assim, 

reservamo-nos também a possibilidade de sugerir regulamentações não impositivas, mas 

apenas sugestivas. Finalmente, não está incluída na concepção de regulamentação que usamos 

aqui normas emitidas eventualmente pelo poder judiciário, como ocorre, notadamente, nos 

países de common law, em que precedentes judiciais são vinculantes (FARNSWORTH, 2010, 

21-26). 

Finalmente, cumpre notar que procuramos sugerir regulamentações baseadas na análise 

econômico-comportamental do direito seguindo o procedimento inspirado na prática médica, 

conforme recomendado por Lambert, a saber: Reguladores devem (i) identificar os sintomas 

patológicos da sociedade, (ii) determinar a causa dos sintomas, (iii) catalogar os remédios 

disponíveis (i.e., as opções normativas), e (iv) selecionar aqueles que trarão os melhores 

benefícios com menos efeitos colaterais (2017a, 14-15). 

 

3.4.1. Proteger os consumidores e investidores do varejo 

 

Let us be thankful for the fools. But for them 
the rest of us could not succeed. 
Mark Twain, Following the Equator. 

 

Nesta primeira proposta, trataremos consumidores de produtos financeiros e 

investidores do varejo de modo conjunto. O tratamento se justifica porque ambas as classes 

guardam semelhanças fundamentais, notadamente, a de não ser sofisticados financeiramente 

ou profissionais em investimentos, ficando, portanto, em posição de certa vulnerabilidade ao 
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adquirir produtos e serviços financeiros de profissionais, o que lhes justifica uma adicional 

proteção especial por parte do estado116. 

Consumidores e investidores do varejo, bem como, tristemente, seus prestadores de 

serviços financeiros, foram alguns dos grandes protagonistas das Crise de 2008. E pudemos 

observar com clareza que houve muitos abusos perpetrados no mercado contra consumidores e 

investidores nos anos que antecederam a crise.  

A seção 917 do Dodd-Frank exigiu que a SEC fizesse um estudo do conhecimento 

financeiro (“financial literacy”) dos investidores americanos. A SEC realizou a pesquisa, e os 

resultados foram desanimadores: Identificou-se que investidores americanos do varejo não têm 

sequer conhecimentos básicos de finanças, sendo que, inter alia, 69% dos entrevistados 

reprovaram em um teste para medir conhecimentos financeiros simples, e 43% também 

demonstraram estar suscetíveis a fraudes financeiras (LIBRARY OF CONGRESS, 2011, 9 e 

21; U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, 2012). 

De um modo geral, as pessoas são inteligentes o bastante para compreender os 

produtos que compram e reagir a falhas do mercado envolvendo as assimetrias de informações 

tipicamente presentes nas compras e vendas de bens e mercadorias. Quantas vezes precisamos 

comprar uma porcaria para, da próxima vez, escolher um produto similar melhor? No entanto, 

conforme a referida pesquisa bem indicou, há uma área em que é inegável a necessidade de 

proteção aos consumidores e investidores não-profissionais, e em que é particularmente difícil 

de o fazer: A área de produtos financeiros (SHILLER; AKERLOF, 2010, 27).  

Se uma abordagem baseada em economia neoclássica sugeriria que convém proteger-

se consumidores e investidores não-profissionais devido à assimetria de informações entre eles 

e os prestadores de serviços financeiros (GOODHART, 2010, 167), favorecendo, assim, um 

tipo de solução em que a divulgação acurada e completa de informações sobre os produtos 

oferecidos deveria ser suficiente para corrigir o problema (como temos visto ocorrer, a 

propósito) (COLUMBO, 2014), a análise econômico-comportamental do direito agrega ao 

fundamento da proteção a racionalidade (extremamente) limitada destes grupos – afinal, no 

contexto da Crise de 2008, vimos que até mesmo investidores sofisticados fizeram péssimos 

                                                 
116 Interessante artigo sobre a retórica política a favor e contra a proteção de investidores nos Estados Unidos: 
WALSH, 2008. 
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investimentos, apesar dos disclosures dos securities (COLUMBO, 2014, 8); quanto mais, 

simples consumidores e investidores de varejo117. 

Outro aspecto atávico do ser humano que a economia comportamental – e, portanto, 

também a análise econômico-comportamental do direito, mas não a economia neoclássica – 

leva em conta é o autocontrole limitado das pessoas:  E o antediluviano problema da tentação 

é particularmente difícil de se resolver. Como lidar com a incapacidade das pessoas de se 

autocontrolar? E estudos preocupantes ainda sugerem que, a despeito de que planejar é 

normalmente benéfico para aumentar o autocontrole das pessoas em geral em várias áreas –  

inclusive, por exemplo, com relação a economizar e fazer dieta – , há um grupo de indivíduos 

para quem, ao contrário, planejar é ainda pior do que não o fazer: Justamente aqueles que têm 

mais dificuldades de se autocontrolar e tendem a ficar aquém de suas metas pré-determinadas. 

Em outras palavras, precisamente para quem tem pouco autocontrole, planejar prejudica ainda 

mais, possivelmente, em virtude da ansiedade que o próprio planejamento gera nessas pessoas 

(TOWNSEND; LIU, 2012, 688). 

Como vimos, a evolução nos programou para nos preocuparmos com o presente; e 

temos dificuldade de nos planejarmos e fazermos sacrifícios imediatos para um bem maior no 

incerto futuro (MATHER, 2012, 339). No pleistoceno, em que a comida era escassa e não 

havia geladeira para armazenar o que sobrasse, mais valia aproveitar tudo no momento do que 

tentar provisionar para o amanhã. Possivelmente por isso, benefícios imediatos são tão 

atrativos e, apenas a título de exemplificação, adquirir um bem agora, pagando-o em parcelas 

acrescidas de altos juros por um longo período, frequentemente, nos parece mais interessante e 

tentador do que adiar a compra até juntar o dinheiro todo e fazer apenas um só pagamento, 

talvez até com desconto, e seguramente sem juros (LEUNISSEN; DE CREMER; FOLMER, 

2012). 

Também somos excessivamente otimistas com relação a nossas finanças. Acreditamos 

que somos melhores investidores do que de fato somos, que vamos conseguir economizar mais 

do que efetivamente economizamos, e que teremos mais oportunidades financeiras do que de 

fato ocorrerá. Esta e outras limitações humanas não deveriam ser exploradas sistemática e 

                                                 
117 Em Economic Analysis of Law, o próprio Posner reconhece a necessidade de se proteger consumidores e 
investidores de fraudes com base nas descobertas empíricas da economia comportamental e de análises 
econômico-comportamentais do direito, bem como, que disclosures não funcionam bem com consumidores, 
também por razões econômico-comportamentais (POSNER, 2014, §§14.4 e 16.5). 
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propositalmente. No entanto, cartões de crédito são desenhados para encorajar as pessoas a 

gastar mais do que podem e lhes cobrar juros altíssimos (ZINGALES, 2012, 153). 

Propagandas e técnicas de marketing visam a explorar nossas fraquezas (LINDSTROM; 

SPURLOCK, 2011; CIALDINI, 2008)118, o que se torna socialmente ainda mais perigoso na 

medida em que consumidores e até mesmo investidores menos sofisticados são empiricamente 

mais suscetíveis à publicidade de massa do que os mais sofisticados (KALAY, 2015).  

O próprio Posner reconhece a crescente habilidade dos profissionais de marketing de 

impelir as pessoas ao consumo e a fazer dívidas, exacerbando seus problemas econômicos 

92009a, 109-110)119. Inclusive, vale notar que os profissionais de marketing têm recorrido 

crescentemente a estudos comportamentais para prestar seus serviços, com excelentes 

resultados – como não poderia deixar de ser (DOOLEY, 2011; LINDSTROM; SPURLOCK, 

2011). Tais técnicas de marketing são utilizadas com frequência também no mercado 

financeiro, que explora, através de corretores, gerentes de contas, consultores de investimentos 

e outros, por exemplo, o chamado “princípio da escassez”, que nos impele a investir ou 

comprar imediatamente um ativo oferecido com a alegação de que “são os últimos” ou que o 

prazo para o fazer está no fim, sob o risco de que, se não o fizermos, perderemos a 

oportunidade de realizar o investimento; bem como, o fato de que, como não gostamos de 

                                                 
118 Ainda neste sentido, apenas como exemplo, a Anheuser Busch desenhou uma propaganda de cerveja baseada 
especificamente em pesquisas comportamentais visando a atingir consumidores suscetíveis a beber como forma 
de escapismo, e a Johnnie Walker foi investigada pela Federal Trade Commission por práticas semelhantes 
(HANSON; KYSAR, 1999a, 748) No seguinte artigo, encontramos fartos exemplos do uso de técnicas de 
marketing baseadas em estudos comportamentais para ser usadas, por exemplo, no mercado de carros usados 
(1440-1441), em cartões de crédito (1441), em postos de gasolina (1441-1442), no supermercado e lojas em geral 
(1447-1450), relativas a alimentos (1451-1455), a produtos farmacêuticos (1455-1459), voltadas a pessoas 
preocupadas com ecologia (1459-1461), a pessoas inclinadas a esportes radicais e a assumir riscos (1461-1462), 
explorando medos dos consumidores, inclusive para vender armas de fogo e sugerindo que a amamentação 
materna seria insuficiente para os bebês (1462-1465), e a fim de encorajar o tabagismo (1467-1553), inclusive 
voltadas especificamente ao público menor de idade (1479-1482) (HANSON; KYSAR, 1999b). Estudos de 
economia comportamental também podem ser usados em sentido contrário ao tipicamente adotado por 
profissionais de marketing, por exemplo, para desencorajar o tabagismo (CHERUKUPALLI, 2010). 
119 Curiosamente, estímulos eróticos deixam os homens impacientes para receber recompensas, mesmo em 
domínios não-sexuais (VAN DEN BERGH; DEWITTE; WARLOP, 2008). Conforme outro estudo, a mera 
adição da foto de uma mulher bonita em um prospecto de empréstimos seria suficiente para aumentar o aceite da 
oferta por parte de homens (a recíproca não funcionou com mulheres) (BERTRAND et al., 2005). A conclusão 
desses e outros estudos semelhantes é a de que os homens aumentam o desconto temporal (i.e., aumentam o valor 
que dão aos bens presentes em relação aos bens futuros) que aplicam em diversas situações quando expostos a 
imagens de mulheres atraentes (o mesmo efeito não se produziu quando homens foram expostos a mulheres “não-
atraentes” (“unattractive”)). Neste sentido, vale ainda lembrar que estímulos eróticos estão associados à ativação 
de áreas no cérebro associadas com recompensas de curto prazo (WILSON; DALY, 2004). Homens também são 
mais altruístas quando expostos a imagens de mulheres bonitas (MILLER, 2001, 377). 
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demonstrar nossa ignorância, tendemos a concordar com (e confiar em) experts (no caso, os 

profissionais do mercado financeiro), deixando-nos enganar por eles com certa facilidade 

(LANGEVOORT, 1996). 

Como se não bastasse, nem mesmo mercados competitivos podem proteger os 

consumidores e investidores do varejo destes problemas: Ao contrário, o equilíbrio econômico 

de um mercado, ainda que perfeitamente competitivo, com consumidores e investidores 

“irracionais”, se fixa justamente na exploração de suas fraquezas (GABAIX; LAIBSON, 2006, 

505). 

Assim, a legislação precisa responder a este problema, que nem sempre é facilmente 

resolvido. É relativamente fácil proibir “teaser rates”, juros que são baixos no começo, mas 

disparam no médio-longo prazo (tal prática é razoavelmente comum nos Estados Unidos em 

relação a hipotecas; no Brasil, temos visto alguns bancos que oferecem 10 dias de 

financiamento “gratuito” no cheque especial, seguidos de juros – mas que incidem desde o 

primeiro dia, ex ante, no caso de o cliente não devolver o crédito tomado dentro do prazo), 

especialmente, quando a publicidade induz os consumidores a erro (por exemplo, não os 

advertindo adequadamente sobre o aumento ou cobrança dos juros), como já se tem feito, 

tanto nos EEUU, pelo Consumer Financial Protection Bureau, criado pelo Dodd-Frank, 

quanto no Brasil – aqui, não poucas vezes, pelo judiciário. No entanto, coibir outras atividades, 

como determinadas práticas de marketing – inclusive, baseadas em economia comportamental 

e voltadas ao mercado financeiro (ADAMS; SMART, 2017) – , é muito mais complexo, tanto 

prática quanto filosoficamente: De um ponto de vista prático, como vamos traçar o limite do 

que é “abusivo” em termos de conteúdo marketing (que não seja o óbvio, fraudes e 

estelionatos)? Filosoficamente, até onde o governo pode ir para proteger as pessoas de suas 

próprias vontades ou, até mesmo, de sua própria estupidez? 

Cabe aqui, pois, indagar: Seria aceitável alguma forma de paternalismo para enfrentar 

o problema das irracionalidade e limitações dos consumidores e investidores de varejo? 

O paternalismo ocorre, grosso modo, quando uma autoridade toma uma medida 

visando a beneficiar ou proteger terceiros. Há várias concepções alternativas de paternalismo 

(DWORKIN, 2017); para os fins deste trabalho, adotaremos a versão proposta por Matteucci:  

 

Paternalismo indica uma política social orientada ao bem-estar dos cidadãos e 
do povo, mas que exclui sua direta participação: é uma política autoritária e 
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benévola, uma atividade assistencial em favor do povo, exercida desde o alto, 
com métodos meramente administrativos (MATTEUCCI, 1998, 908).  

 

Baseados em evidências históricas, somos profundamente desconfiados de qualquer 

autoridade (especialmente, do estado e da suposta benevolência de seus funcionários – mas 

também, de potestades particulares) e, portanto, contrários a qualquer paternalismo coercitivo. 

No entanto, como pudemos ver ao longo deste estudo, há muitas situações em que, deixado à 

própria sorte, o ser humano cairá vítima de outrem ou até de si mesmo, ou melhor, de suas 

próprias fraquezas e limitações; sendo que, muitas vezes, isso poderia ser evitado a um custo 

irrisório ou até mesmo sem qualquer custo para o próprio indivíduo ou a sociedade. Não seria 

desejável, nestes casos, que o estado ajudasse discreta e suavemente as pessoas; de modo não-

coercitivo, induzindo-as a certo caminho, mas lhes reservando, ainda, o direito de “errar”, i.e., 

escolher outra opção, se assim o quiserem? E nos casos em que o estado ou qualquer 

autoridade não tem alternativa senão efetivamente escolher uma opção padrão (vale aqui 

lembrar da influência do viés do status quo e da ancoragem nas pessoas) – não seria 

socialmente desejável que se escolhesse como padrão a alternativa comprovadamente ou, ao 

menos, comumente entendida como mais adequada, e que se reservasse o direito às pessoas de 

optar por outra, ao invés de deixar que o padrão seja determinado aleatoriamente? 

Entendemos que a resposta para as duas indagações acima é um sonoro “sim”, e 

abraçamos, portanto, a proposta pragmática de Thaler e Sunstein, do que chamaram de 

“paternalismo libertário” (“libertarian paternalism”). Thaler e Sunstein defendem que 

posturas a priori contrárias ao paternalismo se baseiam fundamentalmente na premissa 

econômica neoclássica de que as pessoas sempre (ou, no mínimo, de um modo geral) tomam 

decisões em seu próprio melhor (e egoístico) interesse (POSNER, 2005, 384-385) – mas tal 

premissa é comprovadamente falsa (THALER; SUNSTEIN, 2003a, 175-179). 

Assim, tendo em vista que, muitas vezes, fazer uma escolha é inevitável (por exemplo, 

se determinada escola só pode distribuir frutas ou doces a seus alunos, colocar frutas ou doces 

na prateleira da frente do refeitório é uma opção inescapável, tem que ser uma ou outra, 

assumindo-se, claro, que ambas opções sejam as únicas disponíveis), e que nem sempre o 

paternalismo implica coerção (em nosso exemplo, os estudantes sempre podem escolher entre 

frutas ou doces, qualquer que seja sua disposição na prateleira), entendemos que convém, 

nestes casos, optar-se de modo suavemente paternalista pelo arranjo que for mais socialmente 
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desejável (frutas na frente, em nosso exemplo), fazendo uma verdadeira “arquitetura de 

escolha” (“choice architecture”) (ASIC, 2016, 49), como também se costuma chamar a 

técnica, baseada em análises de custo-benefício entre as opções disponíveis e em estudos 

psicológicos que demonstrem de modo realístico quando as pessoas tenderão a ser mais 

beneficiadas por tais arranjos. Tais análises de custo-benefício e pesquisas psicológicas devem 

ser essenciais à construção da política pública em análise, na medida em que serviriam 

também como salvaguardas contra um planejador “maléfico” (ou simplesmente incompetente 

ou obtuso), que poderia abusar de sua autoridade (possibilidade esta que, inclusive, tem sido 

usada como argumento contrário ao paternalismo libertário (SALVAT, 2008), mas que não se 

sustenta, na medida em que, se a mera possibilidade de haver abusos por parte de burocratas 

ou legisladores fosse uma restrição válida contra qualquer iniciativa normativa do governo, 

não se poderia normatizar mais nada, com base no paternalismo libertário ou não). 

Tal é, portanto, a proposta do paternalismo libertário, uma forma fraca e não intrusiva 

de paternalismo, em que não se proíbem ou impõem escolhas, apenas se desenham as opções 

de modo a, aproveitando as “anomalias” estudadas pela economia comportamental (e outras 

ciências cognitivas), induzir levemente as pessoas a tomar melhores decisões (THALER; 

SUNSTEIN, 2003b)120. Tal abordagem também é chamada de “paternalismo assimétrico” 

(“asymetric paternalism”), na medida em que cria grandes benefícios para as pessoas 

inclinadas a tomar decisões sub-ótimas, ao mesmo tempo em que impõe apenas um pequeno 

custo – ou nenhum – aos demais (CAMERER et al., 2003). 

Nesta linha de se adotar um paternalismo não coercitivo, Thaler e Sunstein fazem as 

seguintes sugestões aplicáveis ao mercado financeiro: (i) Exigir que credores potenciais 

demandem que potenciais devedores já tenham alguma reserva econômica para conceder-lhes 

crédito; (ii) fazer com que se criem mecanismos aptos a desencorajar os constantes 

refinanciamentos que vimos eclodir no bojo da Crise de 2008 – por exemplo, demandando-se 

que o prazo para o repagamento seja diminuído sempre que um empréstimo for refinanciado (e 

                                                 
120 Vale observar brevemente que Posner não concorda com Thaler e Sunstein de que “libertarian paternalism” 
não seria um paradoxo. Sua argumentação, grosso modo, é simples: O libertarianismo, conforme exposto por 
John Stuart Mill em “On Liberty” (1989), é a doutrina de que o governo somente deveria intervir no setor privado 
para impedir atos que prejudicassem terceiros. O paternalismo, por sua vez, sustenta que o governo deveria 
intervir para impedir que um indivíduo se prejudicasse. Tendo em vista que as posições são contrárias, para 
Posner, “libertarian paternalism” é, sim, paradoxal, e a mistura dos termos, um expediente retórico (2009c, 150).  
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não o contrário, como costuma ocorrer); e (iii) reintroduzir-se a antiga norma social121 de se 

tentar sempre antecipar ao máximo a devolução de qualquer empréstimo (THALER; 

SUNSTEIN, 2008). 

A primeira sugestão de Thaler e Sunstein acima, a de que as instituições financeiras 

demandem que potenciais devedores já tenham alguma reserva para conceder-lhes crédito, 

poderia ser facilmente efetivada por lei ou regulamentação, bastando se demandar que os 

bancos exijam um certo percentual de potenciais devedores como entrada ou depósito 

compulsório para lhes estender qualquer financiamento, inclusive, financiamentos via cartão 

de crédito e cheque especial. Estamos de acordo com tal sugestão; trata-se de um tipo de 

saudável aplicação de margem a consumidores comuns querendo empréstimos com outras 

finalidades que não investir no mercado financeiro; entretanto, discordamos de que se trate de 

paternalismo assimétrico: Há, no caso, a criação de uma restrição (i.e., uma coerção negativa) 

aos consumidores, que ficarão impedidos de tomar empréstimos se não tiverem alguma 

reserva, e cujo custo, ainda mais agregado na sociedade, não deve ser pequeno, nem para os 

próprios consumidores, nem para os credores, que, a propósito, também sofrem uma coerção 

negativa, já que não poderão estender linhas de crédito a tomadores potenciais sem reservas. 

Em nossa opinião, a fundamentação (não-paternalista) desta regulamentação encontra-se, na 

verdade, na externalidade de permitir-se financiar pessoas sem condições de honrar 

compromissos: Obviamente, tal prática gera uma externalidade negativa à sociedade, e o 

governo tem o dever de coibi-la. Não se visa aqui a proteger primordialmente os consumidores 

(i.e., os tomadores de empréstimo), mas todo o resto da sociedade, que será chamado a 

resgatar os maus credores quando sua prática insustentável ruir. A exigência do depósito de 

uma margem por parte dos consumidores poderia mitigar este risco. 

Discordamos da segunda sugestão de Thaler e Sunstein, ou seja, não somos favoráveis 

à exigência de que refinanciamentos impliquem obrigatoriamente uma diminuição de prazo 

                                                 
121 Normas sociais normalmente surgem espontaneamente, sem necessidade de positivação estatal, a fim de 
organizar a cooperação entre os seres humanos, de modo que os mais cooperativos possam sinalizar sua 
confiabilidade a seus pares (POSNER; 2000, 55). Hart já havia notado a similaridade de normas jurídicas com 
normas morais e outras normas sociais. Como bom positivista, defendera Hart que o que distingue normas 
jurídicas – elas também um tipo de normas sociais – das outras seria justamente seu pedigree estatal, e que 
normas morais e normas sociais tradicionais não podem ser alteradas pela simples vontade humana imediata (“by 
human fiat”), diferentemente das normas jurídicas, que podem mudar através de legislação (HART, 1994, 176). 
A análise econômica do direito também pode ser aplicada a normas sociais (ELLICKSON, 1998). 
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para quitar a dívida, pois, nestes termos, refinanciamentos realmente necessários, impelidos 

por uma incapacidade legítima de honrar os pagamentos momentaneamente, talvez não fossem 

possíveis, e propeliriam pessoas em situação tal diretamente ao inadimplemento, com todas 

consequências econômicas, sociais e até psicológicas negativas que decorrem disso, o que, 

muitas vezes, poderia ser evitado se não houvesse a exigência sugerida por Thaler e Sunstein. 

Uma proposta mais ajustada à ratio legis que Thaler e Sunstein parecem aqui perseguir seria 

proibir refinanciamentos meramente especulativos, mas, em vista da dificuldade prática de se 

distinguir este tipo de refinanciamento na vida real, tampouco favorecemos a adoção de uma 

norma assim. 

Finalmente, a terceira proposta de Thaler e Sunstein, a de reintroduzir a velha norma 

social de se repagar qualquer empréstimo o quanto antes, esbarra na dificuldade de se fazer 

uma repristinação de norma social não positivada. Acreditamos que o fazer seria uma tarefa 

extremamente árdua, para não dizer, impossível (HART, 1994, 176); portanto, tampouco 

favorecemos esta proposta. Entretanto, conquanto fazer renascer uma norma social seja 

bastante difícil ou impossível, poderíamos ao menos combater a ignorância financeira. 

A fim de o fazer, deveria ser instituído normativamente no currículo da escola primária 

ou secundária (cumpre aos pedagogos identificar o melhor momento para isso) um curso 

básico de finanças (KAISER; MENKHOFF, 2016)122. No mínimo, juros simples e compostos, 

compras a prazo, como usar cartões de crédito responsavelmente, o poder da poupança, e 

outros elementos verdadeiramente básicos de finanças – inclusive, títulos de renda fixa e ações, 

bem como, os principais vieses e heurísticas comportamentais a que estamos todos sujeitos e 

que nos levam, frequentemente, a decisões ruins de investimento e consumo – precisam ser 

compreendidos pela população para o bem da nação (qualquer nação). Esta sugestão, no 

entanto, é neoclássica – a educação financeira é desejável, inter alia, porque diminui a 

assimetria de informações entre o público e os profissionais financeiros – , portanto, não a 

incluiremos em nosso rol de recomendações baseadas na análise econômico-comportamental 

do direito. 

                                                 
122 Curiosamente, os autores notaram que a educação financeira tem menos impacto em países de renda baixa e 
média do que em países de alta renda; e que também tem menor impacto em pessoas de baixa renda. Ou seja, 
justamente os que mais precisam de educação financeira são os que menos aprendem com ela. Ademais, a 
educação financeira mandatória também é menos efetiva do que a eletiva, e demover as pessoas de pedir 
empréstimos é particularmente difícil (KAISER; MENKHOFF, 2016).  
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Ademais, técnicas fortemente calcadas em estudos comportamentais e psicológicos, 

como o “modelo transteorético de mudança” (“Transtheoretical Model of Change”) de 

comportamento, também devem ser utilizadas e adotadas para melhorar os hábitos financeiros 

das pessoas, neste caso, especialmente, de pessoas com problemas de comportamentos que são 

financeiramente destrutíveis – notadamente, consumir compulsivamente, fazer dívidas 

excessivas e investir no mercado financeiro como se fosse jogar em um cassino. Este modelo 

de mudança comportamental foi desenvolvido por cientistas sociais na década de 1970 para 

combater o tabagismo, o alcoolismo e o abuso de drogas, mas tem sido aplicado com sucesso 

para modificar comportamentos insalubres de finanças também (XIAO et al., 2004). Claro que 

esta sugestão não é imponível à sociedade normativamente; fica apenas a recomendação 

“terapêutica” de estudar a conveniência de sua aplicação, sujeita ainda, é claro, à averiguação 

caso-a-caso da adequação do tratamento aos sofrentes por um profissional devidamente 

qualificado a o fazer, psicólogos ou médicos devidamente habilitados, conforme a praxe. 

Outras possibilidades normativas para se proteger o público do varejo incluem uma 

responsabilização mais rigorosa das empresas quando há abusos, uma vez que está 

comprovado por estudos de economia comportamental que a leniência nas punições, na prática, 

estimula os comportamentos ilícitos. Discorreremos mais sobre este assunto, que será 

razoavelmente recorrente em nossas sugestões – pois a aplicação condescendente ou errática 

das normas, tanto empírica, quanto deontologicamente, nunca é recomendável 

(TENBRUNSEL; MESSICK, 1999; HANSON; KYSAR, 1999b) – no capítulo sobre ética, 

mais abaixo.  

Ainda nessa linha de punições rigorosas, sugerimos também a instituição ou 

aprimoramento (dependendo da jurisdição) de institutos semelhantes aos das ações 

indenizatórias coletivas norte-americanas (“class actions”), em que uma classe de pessoas 

(normalmente, consumidores) prejudicadas no mercado (em qualquer mercado, não só no 

financeiro) se reúnem e movem uma ação civil coletiva contra o suposto perpetrador do dano 

que sofreram, pedindo seu ressarcimento, acrescidos de vultosos danos morais (“pain and 

suffering damages”) e punitivos (“punitive damages”), que devem ser estabelecidos pelo juiz 

ou júri em um patamar bastante elevado (i.e., tendo caráter verdadeiramente punitivo, e não 

meramente ressarcitório), a fim de que a empresa que tiver que pagar realmente sinta o peso 

do castigo monetariamente, de modo a efetivamente desencorajar-se a conduta que deu ensejo 
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à ação. Essas ações, pelo potencial prejuízo que podem causar às firmas envolvidas – 

tipicamente, resultam na exigência de pagamentos “indenizatórios” astronômicos das 

empresas que são condenadas – , têm forte apelo dissuasivo à adoção de práticas lesivas ao 

público. Esse tipo de litígio ainda têm a vantagem de que, porque o prêmio de se ganhar uma 

ação assim é potencialmente altíssimo, atrai bons advogados para a causa da classe 

prejudicada; profissionais de um nível tal que, via de regra, por serem muito caros, costumam 

estar disponíveis ou ser acessíveis apenas às grandes empresas, e não ao público em geral 

(ZINGALES, 2012, 10; ALEXANDER, 2000).  

Acreditamos que as duas sugestões sobre as que acabamos de discorrer, apesar de as 

fundamentarmos, nós, na análise econômico-comportamental do direito, com base nas 

evidências empíricas da economia comportamental no sentido de que punições devem ser 

severas (TENBRUNSEL; MESSICK, 1999), também podem ser aceitas e promovidas em um 

arcabouço tipicamente neoclássico, uma vez que nada mais estamos fazendo do que criando 

incentivos para direcionar o comportamento dos agentes de modo a desencorajar fraudes e 

abusos. Ao menos em princípio, isso está plenamente de acordo com uma análise baseada em 

economia neoclássica também. 

Tendo em vista os vieses comportamentais a que estamos todos sujeitos, que nos 

tolhem a objetividade e distorcem nossa autoimagem irrealisticamente em nosso favor, 

também recomendamos exigir-se uma melhor segmentação do mercado de consumidores e 

investidores não-profissionais de produtos e serviços financeiros conforme sua sofisticação 

psíquica (“psychographic segmentation”), em uma forma aprimorada de “suitability”, voltada 

a avaliar a adequação desses produtos e serviços financeiros aos consumidores e investidores 

de varejo de modo mais objetivo, levando-se também em conta sua capacidade cognitiva de 

processar informações, seu estilo de vida, valores e objetivos – o que, à primeira vista, pode 

parecer excessivamente difícil (ironicamente, uma empreitada digna do Homo economicus, 

que temos criticado), mas que, com o advento de estudos analíticos de “big data”, torna-se 

mais factível e descomplicado a cada dia (BAHGA; MADISETTI, 2016)123.  

                                                 
123 Até mesmo conversas online podem ser usadas para coletar big data e traçar perfis crescentemente mais 
acurados (TIRUNILLAI; TELLIS, 2014). A crescente capacidade de, através de computadores e algoritmos, 
utilizar-se big data, tem tido impactos profundos em praticamente todas áreas da experiência humana, inclusive, 
no direito (CASEY; NIBLETT, 2015). 
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O sistema atual de suitability, notadamente, no que ser refere a conhecimento e 

experiência dos consumidores e investidores com relação ao que lhes é ofertado, é baseado em 

questionários a serem respondidos pelos próprios investidores, de modo que, na verdade, mede 

o que eles acreditam que sabem ou o que eles gostariam de saber ou gostariam que seus 

profissionais acreditassem que eles sabem, ao invés de efetivamente medir seu conhecimento 

e experiência reais. Um novo sistema, como o proposto, anularia esse problema. Naturalmente, 

os resultados obtidos por big data quanto ao perfil de risco dos consumidores e investidores 

poderiam ser por eles ajustados em entrevistas com seus profissionais financeiros, mas as 

mudanças devem ser devidamente fundamentadas, e o profissional que as autorizar deve se 

responsabilizar pela modificação. Obviamente, eventuais descobertas de modificações 

baseadas em fundamentações fraudulentas devem ser também rigorosamente apenadas, a fim 

de que possamos desencorajá-las. 

Desse modo, resumindo, nossas primeiras recomendações regulatórias baseadas na 

análise econômico-comportamental do direito, conforme exposto neste capítulo, podem ser 

resumidas em quatro sugestões: (i) Implementar políticas públicas com base em descobertas 

da economia comportamental visando a proteger o público através de uma abordagem 

paternalística libertária, i.e., suavemente induzindo as pessoas a decisões consideradas 

melhores, com base em rigorosas análises de custo-benefício e através da exploração de vieses 

comportamentais e heurísticas, sem coerção e com pouco ou nenhum custo aos que forem 

afetados, (ii) promover uma responsabilização mais rigorosa dos prestadores de serviços 

quando abusos são identificados, (iii) promover tal responsabilização severa inclusive 

civilmente, através do recurso a ações indenizatórias coletivas semelhantes a class actions 

norte-americanas, que devem ser instituídas ou aprimoradas pela regulamentação, dependendo 

da jurisdição, e (iv) substituir os métodos atuais de se medir o suitability dos produtos e 

serviços financeiros aplicados aos consumidores e investidores de varejo que, atualmente, são 

baseados em questionários a ser respondidos por estas mesmas pessoas, por um novo método 

mais objetivo, baseado em segmentação psicométrica realizada através da análise de big data. 

 

Diagnóstico e prescrições: 
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• Sintoma que invoca necessidade de regulamentação: Abusos cometidos por 

profissionais do mercado contra consumidores de produtos e serviços 

financeiros e investidores de varejo. 

 

• Principal causa do sintoma para a economia neoclássica: Assimetria de 

informações. 

 

• Regulamentação tipicamente prescrita pela economia neoclássica: Maior 

publicidade dos termos, condições e riscos dos produtos e serviços financeiros 

prestados. 

 

• Problema da abordagem tradicional: A causa diagnosticada pela economia 

neoclássica é apenas parcial e, em vista de outras causas apontadas pela 

economia comportamental, secundária – portanto, o remédio tradicionalmente 

prescrito não curará a sociedade da patologia: O sintoma identificado não 

decorre majoritariamente da falta de disclosures: Consumidores e investidores 

de varejo não são capazes de compreendê-los, e tendem a ceder a tentações e 

confiar em experts. Alimentar-lhes com mais informações sobre os produtos e 

serviços que lhes são oferecidos não basta para coibir abusos. 

 

• Principais causas do sintoma para a economia comportamental: Ética limitada 

dos prestadores de serviços (que enganam os consumidores e investidores para 

se beneficiar), falta de autocontrole dos prestadores de serviços (que não 

conseguem evitar de se locupletar) e dos consumidores e investidores de varejo 

(que não conseguem deixar de ceder às ofertas em busca de supostos benefícios 

imediatos, rápidos ou extraordinários), ilusão de objetividade dos consumidores 

e investidores de varejo (que acham que analisam o que lhes é ofertado 

objetivamente), bem como, a racionalidade limitada e o viés do otimismo 

desses grupos todos (que não conseguem compreender corretamente os 

produtos e investimentos, mas são entusiásticos quanto ao resultado que 

obterão, sua própria capacidade, sua sorte, etc). 
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• Remédios regulatórios propostos pela análise econômico-comportamental do 

direito: 

 

o A fim de proteger consumidores e investidores de varejo de terceiros e 

de si mesmos, a regulamentação deve se inspirar em descobertas da 

economia comportamental para tutelar o público através de uma 

abordagem paternalística libertária, balizada por análises rigorosas de 

custo-benefício, e aproveitando nossas “anomalias” comportamentais 

em nosso favor. 

 

� Observação: Esta é uma sugestão genérica, não específica; no 

próximo subcapítulo, daremos exemplos específicos de como a 

arquitetura de escolha libertário-paternalística pode ajudar as 

pessoas a tomarem melhores decisões de investimentos. 

 

o Para coibir abusos por parte dos prestadores de serviços, a lei deve 

responsabilizá-los de modo intransigentemente rigoroso quando abusos 

são identificados (mais detalhes abaixo, no capítulo sobre ética). 

 
o A responsabilização exigente por malfeitos e abusos, inclusive, deve ser 

feita na esfera cívil, através de ações indenizatórias coletivas, que 

devem ser instituídas ou aprimoradas pela regulamentação. 

 
� Observação: As duas sugestões acima são possivelmente 

coincidentes com o que também consideraria recomendável uma 

análise baseada na economia neoclássica, já que, basicamente, 

visam a criar incentivos para os agentes econômicos agirem 

conforme o desejado.  

 

o Como não somos objetivos quanto a nossa capacidade em geral, e 

somos excessivamente otimistas quanto ao que fazemos e ao que 
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acreditamos que somos e sabemos, em vista dos avanços tecnológicos e 

a quantidade de informação atualmente disponível e analisável sobre 

cada um de nós, a regulamentação deveria adotar standards de 

suitability para produtos e serviços financeiros baseados na 

segmentação psicométrica dos consumidores e investidores de varejo 

realizada através da análise de big data, sendo que os perfis dos 

consumidores e investidores traçados por este método poderiam ser 

ajustados em entrevistas entre eles e seus assessores financeiros, desde 

que mudanças de perfil sejam implementadas apenas 

fundamentadamente. Mudanças fraudulentas eventualmente 

identificadas devem ser implacavelmente punidas. 

 

3.4.2. Encorajar a poupança popular 

 

Iro pauperior. 
Erasmus, Adagia. 

 

A poupança é essencial para a economia. O montante que a sociedade poupa influencia 

determinantemente a riqueza das nações e as perspectivas de enriquecimento dos indivíduos124. 

E a falta de poupança da população, substituída pelo crédito fácil e barato – ou seja, por dívida 

– , foi uma das causas da Crise de 2008 (SZYSZKA, 2011, 122). 

A economia neoclássica tem dificuldade de explicar adequadamente porque em alguns 

países (ou áreas culturais) se economiza muito mais do que em outros, uma vez que, sujeitos 

                                                 
124 Está muito bem documentada a importância de uma cultura que enfatize o acúmulo de riqueza e a poupança 
como elementos fundamentais para o desenvolvimento econômico das nações (outros elementos culturais 
favoráveis ao desenvolvimento são o fomento à independência intelectual, o secularismo, o respeito aos contratos 
e a vedação à expropriação) (MADSEN; YAN, 2013). A propósito, recente estudo parece corroborar a existência 
de uma weberiana “ética protestante” do trabalho, na medida em que, inter alia, o desemprego afeta 
psicologicamente de modo negativo mais os protestantes do que membros de outras religiões (VAN HOORN; 
MASELAND, 2013). Trabalho clássico de Weber sobre o tema: 2005. A despeito de quaisquer diferenças que 
possa haver em termos de impacto psicológico nos diversos grupos sociais, o desemprego é empiricamente 
antitético ao bem estar, o que, a propósito, também contraria a visão neoclássica sobre o tema, que vai no sentido 
de que o desemprego não causaria qualquer perda em termos de utilidade (no sentido econômico) porque 
resultaria de uma troca (i.e., uma verdadeira opção), por parte do desempregado, do que receberia como 
remuneração se estivesse trabalhando, por mais horas livres. Ciente dos males que causa o desemprego, Turner 
critica esta concepção do problema e propõe uma reavaliação radical dos objetivos da atividade econômica, a fim 
de realinhá-los com “objetivos fundamentais” do ser humano (2012, 28-32).  
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aos mesmos incentivos, indivíduos deveriam poupar ou gastar também igualmente – mas não é 

o que se observa empiricamente125. Entretanto, para melhor compreender o fenômeno de que 

os mesmos incentivos para a sociedade poupar não funcionam de modo idêntico em países 

diversos, é preciso incluir, além de diferenças culturais que são imensuráveis para a economia 

tradicional, também o poder das histórias das pessoas na teoria econômica – o que não é 

facilmente quantificável (se o for). É fundamentalmente a cultura (no sentido antropológico) e 

a história de vida de cada um, aliados a suas perspectivas para o futuro, que orientam, em 

grande medida, o quanto cada pessoa está disposta a gastar ou poupar em cada momento de 

sua vida (SHILLER; AKERLOF, 2010, 26-40 e 173).  

Ademais, as pessoas, normalmente, têm parcas noções básicas de finanças, não 

visualizam bem o valor da poupança ou o poder dos juros compostos – e, sem essa capacidade, 

como poderiam tomar boas decisões sobre poupar? (SHILLER; AKERLOF, 2010, 116-130) 

Segundo a teoria do ciclo de vida (“life-cycle theory”) baseada na economia neoclássica, as 

pessoas deveriam consumir e poupar de modo ótimo, a fim de garantir um fluxo estável de 

consumo ao longo da vida – mas não é o que ocorre na prática (LOEWENSTEIN; CHATER, 

2017, 39). Como resolver o problema? 

Eis que um plano extremamente simples de estímulo à poupança, coerente com o 

paternalismo libertário, e baseado no viés do status quo, que meramente permitia às pessoas 

escolher uma fração de seu salário para ser poupado antes de o receber (combatendo, assim, as 

tendências humanas a procrastinar, a ser excessivamente otimista com relação a quanto 

conseguirá poupar no fim do mês ou ao longo da vida, e a ceder a tentações e gastar seus 

recursos), dobrou os valores que os participantes economizavam mensalmente (THALER; 

BENARTZI, 2004). 

Outra arquitetura de escolha bem sucedida e simples, também fundamentada no viés 

do status quo, que meramente incluía empregados automaticamente no plano de pensão da 

empresa (ao invés de fazer com que a inclusão não fosse automática), mesmo reservando a 

                                                 
125 Por exemplo, recente estudo do Banco Central Europeu que indicou que, na Suíça, um país linguística e 
culturalmente dividido, onde a maior parte das políticas e leis econômicas, financeiras e de impostos que afetam a 
poupança são nacionais, mas diferentes grupos culturais concentram-se em diversos cantões, tais grupos 
linguístico-culturais se comportam diferentemente quanto ao que poupam, sendo que os lares de baixa e média 
renda nas localizações de língua alemã são mais de 11% mais propensas a economizar do que os mesmos grupos 
nas localizações de língua francesa, o que sugere uma razão cultural para tal diferença de comportamento (GUIN, 
2017). 
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opção de não participar do plano aos que não o quisessem e se manifestassem expressamente 

neste sentido, aumentou de 75% para 85%-95% a quantidade de inscritos nas empresas 

estudadas (GALE; IWRY; ORSZAG, 2005). Vale enfatizar que, conforme prescrito pelo 

paternalismo assimétrico, as pessoas ficavam livres para, se desejassem, não adotar o plano de 

pensão; só o que mudou foi a presunção inicial de que a maioria dos funcionários desejaria 

participar – uma mudança simples, nada impositiva, e com ótimos resultados. 

Assim, em vista dos resultados práticos narrados nos parágrafos supra, com base na 

análise econômico-comportamental do direito, sugerimos a adoção de uma norma simples que 

recomende às organizações em geral que a oferta de planos de poupança ou aposentadoria, 

quando oferecidos aos funcionários, tanto por parte de entes estatais quanto particulares, sejam 

desenhados conforme o disposto acima: A opção padrão deve ser a de que o funcionário 

adotará o plano, mas, se quiser, poderá rejeitá-lo. Tal sugestão encapsula vários aspectos 

extremamente desejáveis do que se propõe a fazer a análise econômico-comportamental do 

direito: Criar regras simples, não invasivas, que não obriguem as pessoas a nada, mas apenas 

as induzam suavemente a tomar o caminho socialmente mais desejável, reservando-lhes 

inclusive o direito de optar por não o seguir. 

 

Diagnóstico e prescrições: 

 

• Sintoma que invoca necessidade de regulamentação: A falta de poupança 

popular. 

 

• Principal causa do sintoma para a economia neoclássica: Falta de incentivos 

para que as pessoas poupem ao invés de consumir, fazer dívidas, ou ambos. 

 

• Regulamentação tipicamente prescrita pela economia neoclássica: Aumento de 

incentivos para estimular a poupança racionalmente. A técnica mais 

comumente adotada é a concessão de benefícios fiscais para os poupadores – 

por exemplo, isenção ou diferimento de impostos cobrados sobre valores 

poupados, principalmente, em planos de aposentadoria – , que não são 

persuasivos justamente àqueles que mais precisam poupar (i.e., aos menos 
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abonados) (WOOLLEY, 2017), e ainda geram uma diminuição de receita para 

o estado. 

 

• Problema da abordagem tradicional: Incentivos fiscais para se estimular a 

poupança não aumentam significativamente o quantum total que é poupado e 

não estimulam a poupança justamente daqueles que mais precisariam poupar 

(os que poupam menos); de modo que o que tende a ocorrer em resposta a esses 

incentivos é apenas que as mesmas pessoas que naturalmente já poupariam 

passam a se beneficiar adicionalmente de incentivos fiscais (COGGAN, 2017). 

 

• Principal causa do sintoma para a economia comportamental: A falta de 

autocontrole das pessoas em geral, que não resistem à tentação de consumir, e 

gastam e se endividam ao invés de economizar. 

 

• Remédio regulatório proposto pela análise econômico-comportamental do 

direito: A adoção de uma norma simples que recomende às organizações em 

geral que a oferta de planos de poupança ou aposentadoria oferecidos aos 

funcionários sejam arquitetados de modo que a opção padrão seja a de que os 

funcionários adotarão o plano, reservando-lhes, no entanto, o direito de rejeitá-

lo se assim o desejarem. 

 

3.4.3. Conferir inteligibilidade aos disclosures dos produtos financeiros 

 

Publicity is justly commended as a remedy for 
social and industrial diseases. Sunlight is said 
to be the best of disinfectants; electric light the 
most efficient policeman. 
Louis D. Brandeis, Other People’s Money. 

 

Nos anos que antecederam à Crise de 2008, também a crescente complexidade dos 

instrumentos financeiros fora negligenciada pelos reguladores do mercado, a tal ponto que, 

mesmo investidores extremamente sofisticados, contando com a ajuda profissional de 

economistas e advogados, muitas vezes, encontram grande dificuldade em entender seus 
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termos e projetar corretamente todas consequências que deles podem decorrer (THALER; 

SUNSTEIN, 2008). Desnecessário dizer, isso jamais aconteceria com o Homo economicus. 

Uma resposta possível à racionalidade limitada do ser humano seria uma 

regulamentação que demandasse simplicidade nos termos dos ativos financeiros. No entanto, 

sem entrar no mérito da dificuldade que seria identificar um padrão para considerar como o 

divisor do que seria “excessivamente complexo” ou não, essa solução teria outro grave 

problema, pois seria limitante, pelo fato de que inibir a complexidade também inibiria a 

inovação, que, como temos visto ao longo da história, tem sido um grande propulsor do 

desenvolvimento econômico (COHAN, 2012). As próprias ações de companhias, por exemplo, 

foram uma inovação financeira socialmente muito positiva, que possibilitou empreendimentos 

de uma grandeza e em uma escala nunca vistas, justamente porque auxiliou os 

empreendedores a amealhar recursos e distribuir o risco entre investidores desejosos de 

arriscar determinada parte de seu patrimônio sem ir pessoalmente à bancarrota se o 

investimento desse errado. Mesmo os tão vilipendiados derivativos têm um lado socialmente 

muito relevante, pois podem ser usados para proteger investidores de perdas ou reduzir a 

exposição dos agentes de mercado a variáveis como juros, preços de ações, de bonds, 

diferenças cambiais, preços de commodities, etc (CHISHOLM, 2004, 2). Em suma, coibir 

complexidade refrearia inovação e destruiria riqueza; portanto, rejeitamos a defesa de uma 

regulamentação tal. 

No entanto, há também inovações financeiras que poucos benefícios agregam ao 

mercado ou à sociedade em relação aos riscos que geram. A fim de desencorajar o surgimento 

deste tipo de inovação, já se sugeriu exigir-se pré-aprovação governamental para produtos 

financeiros complexos (OMAROVA, 2012). Isso já implica, de pronto, a dificuldade de as 

agências governamentais adquirirem, treinarem e terem mão-de-obra suficientemente 

qualificada e numerosa para revisar tudo o que se cria de valores mobiliários atualmente 

(COLUMBO, 2014, 9). O maior problema, no entanto, é ser extremamente difícil, senão 

impossível, identificarem-se inovações e produtos financeiros complexos que sejam 

perniciosos per se, que não tenham utilidade social alguma em qualquer circunstância, tão 

malignos a ponto de ser proibidos aprioristicamente. Um procedimento burocrático de análise 

e aprovação tampouco responderia adequadamente às necessidades e à dinâmica do mercado 

moderno, além de atentar gravemente contra a liberdade das partes contratantes e ainda 
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colocar os agentes de mercado que ficassem sujeitos a tal regulamentação em posição de 

desvantagem competitiva no mercado internacional, onde competidores poderiam inovar 

livremente. Ademais, mesmo inovações que podem servir a propósitos importantes e 

socialmente desejáveis em determinado contexto podem também se transformar em perigosos 

instrumentos especulativos quando usados de outro modo. Uma resposta melhor, portanto, 

seria aumentar a transparência dos instrumentos financeiros e de seus riscos (THALER; 

SUNSTEIN, 2008).  

Assim, regular quais ativos financeiros podem existir não é a solução, mas, sim, 

conferir mais transparência e clareza aos termos dos produtos financeiros e assegurar-se de 

que investidores e seus consultores de investimentos tenham melhores condições de 

efetivamente compreendê-los. Nossa sugestão já mencionada de traçar melhor o perfil dos 

investidores com base em um sistema de suitability mais sofisticado, lançando mão inclusive 

de big data, já seria um passo nesta direção. 

Reconhecemos que se trata de uma sugestão harmônica com o que se tem proposto 

com  base na economia neoclássica tradicional; são as fundamentações da análise econômica 

ortodoxa e da análise econômico-comportamental do direito que divergem: Para aquela, a 

recomendação visa a sanar assimetrias de informação tout court; para esta, em que pese a 

assimetria de informações poder ser também um problema, o mais grave é a racionalidade 

limitada do ser humano, que, muitas vezes, efetivamente o impede de compreender 

corretamente os termos e consequências de produtos complexos. A Crise de 2008 evidenciou 

de forma contundente a insuficiência dos disclosures de produtos financeiros (SCHWARCS, 

2004). Assim, se, para a economia neoclássica, a divulgação completa das informações sobre 

os produtos em questão deveria sanar o problema ao acabar com a assimetria de informações a 

seu respeito entre seus emissores ou vendedores e seus investidores ou compradores; para a 

economia comportamental, a divulgação total e ampla de todas informações não é o bastante 

(e, na verdade, pode até atrapalhar), já que o que se visa não é a publicidade mais ampla 

possível dos termos dos produtos, mas que esses termos sejam efetivamente compreendidos 

pelos investidores. 

Desse modo, não basta uniformizar os derivativos e outros produtos financeiros – a 

verdade é que podemos bem ter, afinal, vários produtos uniformes, mas igualmente 

incompreensíveis aos investidores. Em vista da racionalidade limitada do ser humano, é 
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preciso que os prospectos aos investidores (e outros documentos) venham com explicações 

realmente claras e diretas – efetivamente compreensíveis – a respeito de seus riscos e 

benefícios. Qualquer um que já tenha lido um programa de colocação de securities, term 

sheets e até mesmo confirmations de determinados ativos financeiros saberá que, apesar de 

eles tipicamente virem com disclosures de incomensuráveis riscos (idealmente, todos riscos 

possíveis e imagináveis), bem como, com explicações sobre como “funcionam” tais ativos, 

esses documentos não soem ser de fácil cognição, nem mesmo para os advogados e 

banqueiros que os prepararam. 

Estudos demonstram que, não só na indústria financeira, mas em várias outras, 

governos por todo o mundo têm exigido disclosures de riscos para melhor informar os 

consumidores sobre os mais diversos tipos de produtos, mas, frequentemente, as informações 

disponibilizadas são incompletas, irrelevantes ou incompreensíveis (ou todas anteriores), e as 

normas a respeito também frequentemente têm brechas habilmente exploradas pelas indústrias 

a que se aplicam (FUNG; GRAHAM; WEIL, 2007). Ademais, como o próprio Posner bem 

nos lembra, esses disclosures tendem a ser excessivamente longos e, por isso, consumidores os 

ignoram ou não prestam atenção neles, em mais um fenômeno comportamental, o chamado 

“ tune-out effect” ou “efeito dessintonização” (2014, §14.4). Recente pesquisa do Financial 

Conduct Authority do Reino Unido, ao analisar disclosures dados por consultores de 

investimentos a seus clientes, concluiu que apenas em 52,9% dos casos esses disclosures eram 

“aceitáveis” (“acceptable disclosure”), isto é, em conformidade com o que o regulador espera. 

E um dos problemas encontrados foi justamente o da publicidade excessivamente verborrágica 

e complexa (FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY, 2017, 4). Tais materiais informativos 

precisam ser feitos de modo a ser verdadeiramente compreendidos pelos investidores. A 

razoável clareza desses documentos é um requisito que pode ser imposto por lei ou 

regulamentação (em que pese a sempre desafiadora noção do que seria “razoável clareza”). 

Mas como efetivar uma regulamentação assim? 

Ao invés de se criar um sistema de pré-aprovação de instrumentos financeiros e 

documentos, que, na melhor das hipóteses, não responderia adequadamente ao dinamismo do 

mercado moderno, os reguladores poderiam criar uma ouvidoria para que investidores 

pudessem submeter para análise documentos que, em sua opinião, não atendessem ao requisito 

da clareza. Desse modo, o controle deste quesito seria feito ex post, e não atrapalharia o 
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mercado em termos de tempestividade. O nível de clareza necessário a cada instrumento 

financeiro dependeria, por sua vez, do tipo de investidor a que o tal instrumento seria 

oferecido: Obviamente, o nível de clareza necessário a investidores sofisticados é menor do 

que o que se deveria exigir para oferecer-se um ativo a investidores de varejo ou consumidores. 

O essencial é que os termos dos produtos e serviços financeiros sejam, afinal, adequados e 

compreensíveis a seu público-alvo. 

 

Diagnóstico e prescrições: 

 

• Sintoma que invoca necessidade de regulamentação: A incompreensibilidade 

dos termos de muitos valores mobiliários. 

 

• Principal causa do sintoma para a economia neoclássica: Assimetria de 

informações: Se investidores foram surpreendidos com o prejuízo que sofreram 

ao investir em determinados valores mobiliários, é porque a informação não 

estava completa, ou porque não havia incentivos o bastante para que os 

investidores efetivamente investissem recursos (tempo e dinheiro) o bastante 

para compreender os termos do que estavam comprando. 

 

• Regulamentação tipicamente prescrita pela economia neoclássica: Publicidade 

(disclosure) mais completa dos termos dos ativos financeiros, e maior 

checagem da adequação (suitability) desses produtos aos investidores, levando-

se em conta seu perfil, conhecimento e experiência sobre os ativos, e objetivo 

ao investir. 

 

• Problema da abordagem tradicional: Mais publicidade não é o suficiente, nem 

mais checagens de adequação tradicionais. Mais publicidade incompreensível e 

volumosa não ajudará investidores com racionalidade limitada a efetivamente 

compreender os produtos; e a checagem de adequação tradicional, atualmente 

em vigor, por adotar um sistema de perguntas diretas ao investidor sobre o que 
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ele conhece dos valores mobiliários, mede mais o que o investidor acredita que 

conhece do que o que ele efetivamente conhece. 

 

• Principal causa do sintoma para a economia comportamental: A racionalidade 

limitada das pessoas, que as impede de entender coisas excessivamente 

complexas. 

 

• Remédio regulatório proposto pela análise econômico-comportamental do 

direito: A regulamentação deve exigir clareza dos termos e condições dos 

produtos financeiros. A fim de se verificar que a determinação está sendo 

cumprida, o regulador do mercado financeiro deve criar uma ouvidoria para que 

investidores possam submeter para sua análise documentos de produtos 

financeiros que, em sua opinião, não atendem ao requisito da clareza. Esse 

controle ex post da clareza teria a vantagem de economizar recursos do 

regulador (para quem seria excessivamente custoso analisar a adequação da 

publicidade de cada produto financeiro a ser lançado ex ante) e não atrapalharia 

o mercado em termos de tempestividade (afinal, uma avaliação ex ante do 

regulador, de cada produto financeiro a ser lançado, não se coaduna com o 

dinamismo exigido pelo mercado financeiro). Finalmente, o nível de clareza 

necessário à documentação de cada instrumento financeiro deve depender do 

tipo de investidor a que o instrumento em questão será ofertado, a fim de que o 

quesito possa ser avaliado vis-à-vis seu público-alvo, sendo a exigência tanto 

maior, quanto menos sofisticado for o investidor. 

 

o Observação: Também esta sugestão é coincidente com o que 

recomendaria (e, inclusive, já tem sido implementado em várias 

localidades, mesmo no Brasil) uma análise econômica neoclássica, 

porém, a fundamentação desta disciplina para a regulamentação é 

corrigir assimetrias de informação, enquanto que, para a análise 

econômico-comportamental do direito, mitigar problemas decorrentes 

da racionalidade limitada. A implicação é que o standard recomendado 
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pelas diferentes abordagens também diverge, sendo o proposto pela 

análise econômico-comportamental do direito mais exigente, na medida 

em que visa a assegurar a efetiva compreensão dos produtos financeiros 

pelo investidor, e não a mera disponibilização de informações, sendo 

que estas, ainda que completas e acuradas, poderiam não ser suficientes 

para o standard da análise econômico-comportamental do direito se não 

fossem também compreensíveis ao público a que se destinam. 

 

3.4.4. Adotar uma regulamentação (lato sensu) mais simples 

 

It will be of little avail to the people, that the 
laws are made by men of their own choice, if the 
laws be so voluminous that they cannot be read, 
or so incoherent that they cannot be understood. 
James Madison, The Federalist # 62. 

 

Em um mercado perfeito, pode não haver necessidade (ou pode haver pouca 

necessidade) de regulamentação; tipicamente, uma abordagem neoclássica sugere que a 

intervenção regulatória econômica deve circunscrever-se a situações em que ocorre alguma 

falha de mercado, como já vimos – mas sabemos que nosso mundo não é assim, e precisa, 

portanto, ser regulado. No entanto, em resposta às sabidas imperfeições de nossos mercados, 

leis e regulamentos têm caminhado rumo à mais alta complexidade, sem que legisladores ou 

juristas levem em conta que a nossa capacidade de conhecer, compreender e cumprir normas 

ultrassofisticadas e detalhadas é limitada, como nossa racionalidade.  

Mas por que isso acontece? 

Infelizmente, como Coase já havia denunciado, é frequente que, ao minutar uma norma, 

pensemos em como a regulamentação funcionaria em um mundo ideal, não na realidade. 

Coase batizou o fenômeno de “falácia do Nirvana” (“Nirvana fallacy”) (COASE, 1981, 183-

187). De certo modo, qualquer regulamentação baseada no Homo economicus parece emergir 

de uma falácia do Nirvana, devido ao pressuposto do mercado perfeitamente competitivo 

composto por agentes econômicos infalivelmente racionais.  

Além disso, o processo político do que emerge a dogmática frequentemente favorece o 

surgimento de normas ineficientes e equivocadas, sendo que os políticos e seus assessores 
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comumente não têm sequer condições de discutir e compreender em sua plena extensão os 

mais diversos assuntos a que são chamados a regular (DRUTMAN, 2011, 4) (rigorosamente, 

quem realmente teria condições tais?), e, pior, muitas vezes, são cooptados por interesses 

pouco republicanos ou até mesmo pela corrupção, e aprovam leis que visam a favorecer uns 

em detrimento de outros, muitas vezes concedendo benefícios acobertados justamente por 

complexidades jurídicas e brechas (“loopholes”) legais, o que, per se, já milita 

inequivocamente em favor de uma legislação e uma regulamentação mais simples e 

transparentes, que possam ser melhor compreendidas e, por conseguinte, fiscalizadas pela 

sociedade (ZINGALES, 2012, 189 e 221)126.  

O Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act, que foi proposto na 

sequência da Crise de 2008 em resposta à indignação popular contra o resgate de Wall Street 

(SCHOLES, 2011, xii), e cujo título completo é “An Act to promote the financial stability of 

the United States by improving accountability and transparency in the financial system, to end 

‘too big to fail’, to protect the American taxpayer by ending bailouts, to protect consumers 

from abusive financial services practices, and for other purposes” (UNITED STATES OF 

AMERICA, 2010), é excessivamente complexo, tem 2.319 páginas, 67 estudos congressionais 

(ZINGALES, 2012, 204), 33 relatórios e estudos da SEC (U.S. SECURITIES AND 

EXCHANGE COMMISSION, 2017b), e não responde adequadamente aos desafios a que se 

propôs – aliás, não responde adequadamente nem mesmo ao que se propõe em seu 

exageradamente longo título. 

Em comparação, o Glass-Steagall Act de 1933, que emergiu em resposta à Crise de 29 

e, inter alia, prescrevia a separação entre bancos comerciais e bancos de investimento para 

proteger o público de abusos – e cujas disposições foram sendo mitigadas e alteradas a partir 

dos anos 60s do século passado, até sua completa revogação em 1999 pelo Financial Services 

Modernization Act (também chamado “Gramm-Leach-Bliley Act”) (MANASFI, 2013, 181) – , 

era relativamente simples e funcionou bem por mais de 60 anos (YEAGER; YEAGER; 

                                                 
126 Em 8 de junho de 2017, o House of Representatives aprovou uma nova proposta de lei que visa a revogar 
várias partes do Dodd-Frank, The Financial CHOICE Act. Inter alia, a proposta almeja simplificar o Dodd-Frank 
em vários aspectos, e reconhece na exposição de motivos que “a simplicidade deve substituir a complexidade, 
porque complexidade pode ser manipulada pelos bem relacionados e abusada pelos poderosos de Washington” 
(HOUSE COMMITTEE ON FINANCIAL SERVICES, 2017). 



269 

HARSHMAN, 2007)127. No entanto, em resposta à Crise de 2008, nada comparável ao Glass-

Steagall em termos de simplicidade e eficiência foi aprovado (SLOAN, 2012), mesmo em 

vista do renovado apoio que o Glass-Steagall ostensivamente recebeu, mesmo na indústria 

financeira, na sequência da crise (DAVIS, 2009, 11). 

O “Volcker Rule”, que consta da seção 619 do Dodd-Frank e fundamentalmente visa a 

proibir entidades bancárias de realizar “transações proprietárias” (“proprietary trading”) – isto 

é, de investir por sua própria conta e risco (em oposição a por ordem, conta e risco de seus 

clientes) – , a fim de prevenir que se arrisquem demasiadamente e criem riscos sistêmicos 

(MANASFI, 2013, 181), é tão complexo que talvez jamais venha a ser completamente 

implementado, e segue sendo, quase oito anos depois de sua promulgação, objeto de acirrados 

debates, controvérsias e interpretações divergentes (KRAWIEC; LIU, 2015, 522) – havendo 

inclusive denúncias de que a excessiva complexidade da regulamentação e a efetiva 

impossibilidade de aplicá-la na prática teriam sido parte da barganha política para se conseguir 

aprovar a lei (ZINGALES, 2012, 204-205), e que a referida complexidade ainda teria sido 

encorajada por lobistas e visaria a encobrir brechas a fim de possibilitar e disfarçar os modos 

de os entes regulados conseguirem legalmente evitar o efetivo cumprimento das regras gerais 

(SANJOUR, 2012).  

A feitura das leis é um processo histórico em que a complexidade é crescente em 

virtude, justamente, dos interesses envolvidos – precisamente o que podemos ver nas 

discussões políticas que levaram ao desenho atual do Volcker Rule (KRAWIEC; LIU, 2015): 

Os interessados (ou melhor, seus representantes legislativos), visando a insculpir na lei 

disposições que lhes favorecem (ou favorecem seus eleitores), vão ajustando o texto da 

proposta de lei de modo a atingir seus objetivos, acrescentando normas a seu favor através da 

criação de exceções a regras gerais e detalhes cada vez mais numerosos e pormenorizados. Na 

medida em que leis e regulamentações novas vão surgindo em resposta a leis e 

regulamentações anteriores, naturalmente, aumentam ainda mais os detalhes que lhes são 

acrescentados – por todos os envolvidos, em um processo verdadeiramente dialético com cada 

parte procurando avançar seus próprios objetivos – , e, assim, continuam os ajustes para 

                                                 
127 Minsky, de modo presciente, lamentou o que entendera já em 1995 como a revogação do Glass-Steagall, e 
previu, acertadamente, que a autorização de que se criassem bancos universais – prestadores de todo tipo de 
serviços bancários, anteriormente, segregados em instituições diversas – levaria a uma consolidação do setor, que 
acabaria por ter menos, mas maiores, instituições (MINSKY, 1995, 16-17 e 25).  
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favorecer este ou aquele interessado, o que, por sua vez, vai aumentando irrefreavelmente a 

complexidade das normas, que está, a seu turno, empírica e positivamente associada a brechas 

que possibilitam evitar seu cumprimento (VANDENBURGH, 2012, 347; GELL, 2012).  

Ademais, na medida em que vai se tornando cada vez mais importante ampliar a 

complexidade da lei e da regulamentação, e ajustá-las para atender propósitos específicos e, 

muitas vezes, não republicanos, os agentes econômicos passam a dedicar progressivamente 

mais recursos e esforços socialmente improdutivos à manipulação legislativa e regulatória, 

recursos estes que, em vista de normas mais simples, possivelmente seriam redirecionados a 

atividades socialmente mais produtivas (AIKMAN et al., 2014, 22; TURNER, 2017). Neste 

sentido, os gastos com lobby nos Estados Unidos hoje superam os US$ 3 bilhões anuais, e, 

significativamente, as indústrias que mais gastam com lobby, a indústria da saúde (que 

investiu US$ 515 milhões em lobby em 2016) e a indústria financeira (que investiu US$ 493 

milhões em 2016) (LOBBYING..., 2017), recentemente passaram a ser reguladas com leis de 

complexidade monumental, aquela pelo “The Affordable Care Act”, de 2.400 páginas, e esta 

pelo Dodd-Frank, com suas mais de 2.300 páginas (DRUTMAN, 2011, 4). 

Legislar, assim, é semelhante a um jogo em que as partes vão aprendendo a jogar e 

reformulando as regras na medida em que progridem, cada qual adicionando complexidade 

para ajustar detalhes cada vez mais granulares, e visando a manipular as regras de modo a se 

favorecer (POLLACK, 1994, 347; ZINGALES, 2012, 226). Dessa maneira, por óbvio, a 

simplificação normativa não é tarefa fácil, já que tende a desagradar a todos que lhe são 

diretamente interessados (desde lobistas a advogados, políticos, entes regulados e até mesmo 

reguladores) e, fatalmente, implica diminuir minúcias que, uma vez regulamentadas, tornam-

se difíceis de desregulamentar (deixar de regular um detalhe fatalmente parece gerar um vácuo 

normativo, se não ficar claro que os casos específicos devem voltar a se submeter à regra 

geral). No entanto, em que pese a dificuldade de se simplificar leis e regulamentos que é 

inerente ao modus operandi descrito acima, temos exemplos históricos concretos em que a 

simplificação normativa efetivamente ocorreu – mas, especialmente em uma democracia, tais 

mudanças demandam uma extraordinária coesão de objetivos do legislador, o que é tão raro 

quanto difícil de se obter (POLLACK, 1994, 352). E, finalmente, ainda que seja patente, vale 

lembrar que, ao simplificarmos as normas, precisamos também estar atentos às mudanças 
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promovidas, pois nem sempre a simplificação promove os valores socialmente mais desejáveis, 

como vimos ocorrer com a própria paulatina revogação do Glass-Steagall. 

Mais uma vez, convém ressaltar que encontramos as premissas da economia 

neoclássica sob o espesso manto do Dodd-Frank Act: O Homo economicus não tem 

dificuldade de lidar com a complexidade; para ele, tanto faz uma lei com 60 páginas, como o 

Glass-Steagall; ou outra, com mais de 2.300 laudas, como o Dodd-Frank. Na verdade, quanto 

mais informações e detalhes, para o Homo economicus, tanto melhor o resultado a ser obtido, 

já que, ao menos em tese, a complexidade possibilitaria otimizar cada minúsculo aspecto de 

uma norma. Aqui, mais uma ironia da economia neoclássica: Uma das defesas de sua adoção, 

como vimos, é a de que os modelos econômicos neoclássicos seriam mais simples do que os 

da economia comportamental. Mas de que valem modelos econômicos mais simples – isto é, 

com menos variáveis – se eles nos levam efetivamente a regulamentações mais complexas? A 

simplicidade teórica dos pressupostos é mais relevante do que o resultado de sua adoção, 

manifesto em leis muito mais complicadas? 

O impacto deste paradigma no direito é uma legislação crescentemente mais 

sofisticada e de difícil cognição, buscando incansavelmente uma improvável otimização de 

cada detalhe de cada operação. No entanto, como o Homo sapiens não é o Homo economicus, 

a verdade é que regras cada vez mais complexas, a partir de certo ponto, passam a ser 

incompreensíveis em todas suas nuances e possíveis implicações, e começam a aumentar a 

incerteza do sistema ao invés diminuí-la. 

Os benefícios da simplicidade, por sua vez, têm sido claramente apontados e estudados 

em diversas pesquisas empíricas – apenas para citar alguns exemplos diretamente relacionados 

aos bancos e à Crise de 2008, foi-se observado que métodos simples tendem a funcionar 

melhor do que métodos complexos para o cálculo de requerimentos de capital de instituições 

financeiras; durante a própria crise, indicadores simples foram mais eficientes para prever 

quebras bancárias do que indicadores complexos; e métodos de decisões simples referentes a 

riscos também se mostraram mais eficientes do que os métodos complexos baseados em 

regressões matemáticas sofisticadas (AIKMAN et al., 2014).  

Ademais, regras complexas acabam por drenar energia e recursos para atividades de 

compliance a respeito do cumprimento das próprias regras, cada vez mais exigentes e 

rebuscadas, desnecessariamente complicando atividades que poderiam ser mais bem geridas, 
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com resultados melhores, em um cenário de regras mais simples. Regras simples e claras 

otimizam procedimentos administrativos em geral, uma vez que, em vista da clareza, o Homo 

sapiens pode tomar melhores decisões. Regras simples ainda favorecem processos de 

governança, bem como, aumentam os controles e a transparência, na medida em que também 

tornam mais fácil identificarem-se erros e violações (AIKMAN et al., 2014). 

Finalmente, uma legislação e uma regulamentação mais simples são mais facilmente 

cognoscíveis a juristas, legisladores, reguladores, regulados e à sociedade em geral, podendo, 

por isso mesmo, ser mais facilmente cumpridas, e, seu cumprimento, monitorado. A 

simplicidade também aumenta a transparência do processo legislativo, dos fins almejados 

pelos legisladores e grupos de interesses, fomentando assim a capacidade de controle 

democrático das instituições estatais por parte da sociedade. Ao simplificarem-se as normas, 

reduzem-se os custos de transação, diminuindo-se ainda a possibilidade de corrupção e de se 

criarem brechas normativas, bem como, reduzindo-se os custos para supervisionar seu 

cumprimento (ZINGALES, 2012, 206). Daí, nossa sugestão baseada na análise econômico-

comportamental do direito de simplificar as leis e regulamentos em geral, e do mercado 

financeiro em particular. 

 

Diagnóstico e prescrições: 

 

• Sintoma que invoca necessidade de regulamentação: A excessiva complexidade 

das leis, que dificulta sua compreensão pelos regulados, o monitoramento de 

seu cumprimento por reguladores e pela sociedade, e facilita a criação de 

brechas e vantagens legais ou regulatórias pouco (ou nada) republicanas. 

 

• Principais causas do sintoma para a economia neoclássica: Falta de incentivos 

para se compreender a regulamentação (lato sensu) e para coibir atitudes 

antirrepublicanas ou corruptas, bem como, a assimetria de informações:  

 
o Se os interessados – sejam legisladores, reguladores, entes regulados ou 

o público – não compreendem as leis e regulamentos que criam e a que 

estão sujeitos, é porque não há incentivos adequados para que o façam. 
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Do mesmo modo, lobby e corrupção devem ser administrados ou 

contidos através de uma melhor alocação de incentivos.  

 

o Além da alocação inadequada de incentivos, também a assimetria de 

informações compõe o problema, já que interesses escusos são 

frequentemente ocultados da sociedade. 

 

• Regulamentação tipicamente prescrita pela economia neoclássica:  

 

o É preciso criar incentivos para que as partes interessadas efetivamente 

compreendam as normas que criam e a que estão sujeitos, bem como, 

para que o público preste mais atenção e exija maior republicanismo dos 

legisladores.  

 

o Tipicamente, para combater assimetria de informações, prescreve-se 

maior transparência e divulgação de dados. 

 

• Problemas da abordagem tradicional:  

 

o Não se trata de alocação de incentivos, nem para fomentar uma melhor 

compreensão da lei ou regulamentação, nem para coibir atitudes não-

republicanas. Já vimos que incentivos não melhoram o desempenho 

cognitivo das pessoas, e que o ser humano é frequentemente antiético 

até inconscientemente.  

 

o Quanto à assimetria de informações, uma maior disponibilização de 

dados pode ajudar no monitoramento das atividades de governos, 

lobistas e agentes econômicos, mas, especialmente com relação a 

comportamentos sinistros, eles não constam sequer das bases de dados 

oficiais, e uma maior transparência institucional não resolverá o 

problema. 
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• Principais causas do sintoma para a economia comportamental: A racionalidade 

limitada, que impede o ser humano de entender coisas excessivamente 

complexas; e a ética limitada, que impele o ser humano a buscar vantagens 

indevidas. 

 

• Remédio regulatório proposto pela análise econômico-comportamental do 

direito: Faz-se mister simplificar a regulamentação (lato sensu), a fim de 

aumentar a transparência e o republicanismo na feitura e cumprimento das leis, 

o controle da sociedade sobre os legisladores, reguladores e entes regulados, a 

governança das empresas, e se redirecionarem recursos e esforços hoje 

dedicados a lobby e ao cumprimento de regras cada vez mais complicadas para 

atividades mais socialmente produtivas. 

 

3.4.5. Mudanças de desenho institucional das agências regulatórias 

 

We are not for bigger government,  
just for better governance.  
Thaler & Sunstein, Nudge 

 

O que vimos no preâmbulo da Crise de 2008, bem como, o que temos observado 

emergir em resposta à crise, é um emaranhado de agências e reguladores supervisionando o 

mercado financeiro, muitas vezes, com mandatos excessivamente complexos e até mesmo 

contraditórios, eivados de conflitos de interesses, e almejando atingir objetivos confusos e mal 

definidos, com relação aos que o sucesso da gestão, no final das contas, é extremamente difícil 

de se avaliar. 

Inter alia, a Crise de 2008 colocou em cheque a função principal dos bancos centrais: 

Originalmente, ela deveria ser assegurar a estabilidade de preços, um objetivo claro, fácil de 

quantificar e de avaliar, e para o qual há fundamentalmente um instrumento principal e 

inequívoco, a política monetária. Depois da crise, ficou no mínimo subentendido que os 

bancos centrais também devem precipuamente zelar pela estabilidade financeira do sistema, 

uma tarefa muito mais complexa, já que até a definição da própria função – diferentemente do 
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que ocorre com “assegurar a estabilidade de preços” – é bastante controversa, implica várias 

responsabilidades, e demanda uma multitude de instrumentos, leis e regulamentações, 

processos para prevenção e gestão de crises – alguns dos quais, contraditórios com outros – , 

administração da condição de emprestador de último recurso, levando-se em conta inclusive 

riscos morais, etc (LASTRA, 2009, 66). 

Os vários órgãos reguladores do mercado financeiro também precisam de uma melhor 

coordenação, a fim de se evitar tanto a sobreposição quanto o vácuo de responsabilidades 

(LASTRA; GARICANO, 2010). A criação do Financial Stability Oversight Council nos 

Estados Unidos, que reúne várias agências federais e estaduais na missão conjunta de 

promover a estabilidade do sistema financeiro, foi um passo positivo nesta direção (U.S. 

DEPARTMENT OF THE TREASURY, 2016); o tempo dirá se a iniciativa revelar-se-á 

também suficiente. Adicionalmente, há também que se levar em conta que mandatos 

excessivamente complexos, envolvendo várias agências, repletos de conflitos de interesses, 

bem como, comitês excessivamente numerosos, simplesmente não funcionam bem, e tornam 

extremamente difícil, se não, impossível, de se avaliar o desempenho individual das várias 

agências (ZINGALES, 2012, 229). 

Neste cenário, mais uma vez enfatizamos que a racionalidade limitada do ser humano 

nos impele a defender que é preciso simplificar e reestruturar as funções das múltiplas 

agências regulatórias que supervisionam os mercados, em favor de uma maior clareza quanto a 

suas responsabilidades e melhor coordenação de seus objetivos. Esta é uma de nossas 

propostas em linhas inevitavelmente gerais. 

Outro problema que se tornou evidente com a crise foi a fragilidade dos reguladores e 

instituições governamentais para defender os interesses de longo prazo da sociedade, tanto em 

contraposição a interesses de curto prazo de políticos eleitos, dados que estes frequentemente 

estão inclinados a promover medidas demagógicas de todo tipo, especialmente, algumas das 

mais perigosas, as econômicas; quanto em contraposição aos interesses dos próprios entes 

regulados, que, comumente, têm objetivos desarmônicos com os mandatos dos reguladores. 

Pois um modo de se evitar esse outro problema é ampliar a independência dos reguladores, 

tanto dos políticos, quanto dos regulados. 
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Se o disposto acima são nossas sugestões de um modo amplo, passamos a conferir-lhes 

maior granularidade usando como pano de fundo, especificamente, a autoridade monetária e o 

regulador mais importante dos mercados financeiros, os bancos centrais. 

O modo como os bancos centrais em todo o mundo estão estruturados hoje não foi 

fruto de uma arquitetura perfeitamente integrada e oriunda de uma visão monolítica e 

consistente das funções que devem ter as autoridades monetárias; ao contrário, o desenho atual 

foi se desenvolvendo casuisticamente, ao sabor das marés econômicas do mar da história, 

conforme as mais variadas necessidades imediatas dos diversos momentos pelos que as nações 

passaram, e as especificidades bastante contingentes de cada época e país. Uma análise 

histórica nos mostra que a maior parte dos bancos centrais surgiu com o objetivo de financiar 

guerras; posteriormente, em momentos de alta inflação, passaram a agregar a função de contê-

la; nos momentos de recessão que se seguiram, assumiram a responsabilidade de tentar 

reaquecer a economia; no tempo do padrão-ouro, passaram a garantir a convertibilidade de 

papel moeda pelo metal precioso; durante crises, a ajudar a administrar políticas fiscais, 

auxiliar o governo a promover o pleno emprego, e a funcionar como emprestador de último 

recurso (SIKLOS, 2002, 8-13). Precisamos desemaranhar essa teia desconexa e muitas vezes 

contraditória de funções, repartindo-as em agências e órgãos mais simples e especializados 

(ainda que devam agir de modo coordenado em muitos casos; por exemplo, a política fiscal, 

que em grande medida dependente dos juros básicos pagos pelo governo, é indissociável de 

política monetária, bem como, de política cambial). A especialização de funções simplifica as 

instituições reguladoras e evita conflitos de interesses. Funções e mandatos claros são mais 

facilmente avaliáveis e monitoráveis pelo público. 

Assim, em termos de especialização, favorecemos a solução de que bancos centrais – 

como autoridades monetárias – deixem de ter a função de supervisor das entidades bancárias, 

que, como vimos na Crise de 2008, é fonte de conflitos de interesses consequentes da 

composição dessas funções, havendo evidências empíricas no sentido de que não 

supervisionar o setor bancário aumenta a independência dos bancos centrais como autoridades 

monetárias (SIKLOS, 2002, 23), além de, por serem funções muito diferentes, agregam 

também complexidades à instituição que não existiriam, se tais funções fossem devidamente 

divididas em órgãos diversos.  
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Estritamente como autoridade monetária, os bancos centrais devem ter a função clara e 

precípua de conter a inflação, sendo que o enfoque neste objetivo bem específico está 

associado ao desenvolvimento social e econômico das nações (DI TELLA; MACCULLOCH; 

OSWALD, 2001), além de ser facilmente monitorável e avaliável pela sociedade. As 

estratégias de controle de preços da autoridade monetária devem ser também comunicadas de 

modo simples e transparente ao público, e as informações devem ser disponibilizadas para fins 

de monitoramento, controle e responsabilização (“accountability”) do órgão regulador 

(SIKLOS, 2002, 19). Secundariamente, parece-nos inevitável (ainda que não seja desejável) 

que a autoridade monetária continue responsável também pelo regime cambial dos países e 

por parte de sua política fiscal128, notadamente, no que diz respeito aos juros básicos de cada 

nação. 

Além da simplificação de objetivos e melhor definição de funções dos bancos centrais, 

evitando-se, inclusive, que mandatos contraditórios ou que impliquem conflitos de interesses 

sejam alocados no mesmo regulador, uma diretriz importante seria isolar tais agências 

regulatórias de influências políticas e econômicas, devido à ética limitada do ser humano. E 

não somente a autoridade monetária deve ser protegida de influências indevidas: Além dos 

bancos centrais, também as comissões de valores mobiliários, agências de defesa do 

consumidor e órgãos antitruste precisam de independência para funcionar adequadamente – 

tanto dos regulados, quanto do próprio governo. É verdade que o Federal Reserve, apesar de 

razoavelmente independente do governo, fracassou em evitar a Crise de 2008. No entanto, isso 

não significa que tolher-lhe a independência evitaria a crise. Ao contrário, pelo que vimos, foi 

precisamente insuficiência na independência do Fed e de outras instituições, como a Fannie 

Mae e o Freddie Mac, que geraram as condições para a crise (SHILLER; AKERLOF, 2010, 

155). 

Especificamente sobre o Federal Reserve, de fato, ele foi originalmente desenhado para 

ser independente do corpo político da nação norte-americana. No entanto, tal independência, 

atualmente, na prática, não corresponde totalmente ao que foi almejado por seus idealizadores 

– o que pode também ter contribuído para a Crise de 2008, já que, como vimos, o Fed manteve 

                                                 
128 Conforme Adair Turner, atribuindo a ideia a Milton Friedman, a função principal da autoridade monetária 
deveria ser “a criação de dinheiro para suprir os deficits do governo e seu enxugamento quando o governo tiver 
superavits”, assim funcionando como um estabilizador fiscal capaz de evitar crises financiando o governo 
“ inteiramente (ênfase no original) através de fiat money” (TURNER, 2013a, 7).  
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os juros básicos muito baixos por tempo demais no preâmbulo da crise (SZYSZKA, 2011, 

121-122), assim, agradando aos políticos eleitos e todos que de qualquer modo se 

beneficiavam da política de juros baixos e crescimento econômico acelerado que fomentavam.  

Os 7 membros (“governors”) do Board of Governors do Federal Reserve são 

nomeados pelo presidente dos Estados Unidos e confirmados pelo senado. O mandato de cada 

um deles é de 14 anos, e as nomeações, idealmente, devem ocorrer de uma em uma, e apenas 

em anos ímpares. Tanto o longo prazo do mandato, quanto a distribuição periódica das 

nomeações, visam a assegurar a independência de seus membros dos poderes executivo e 

legislativo, devendo suas escolhas ser distribuídas de modo que, idealmente, nenhum 

presidente ou composição senatorial aprove mais do que, no máximo, 2 e 3 governors do Fed, 

respectivamente, já que o mandato eletivo nos EEUU é de 4 anos para o presidente, e de 6 

anos para os senadores. No entanto, historicamente, praticamente nenhum dos governors do 

Federal Reserve serve pelos 14 anos prescritos de mandato; ao contrário, normalmente, todos 

costumam deixar o cargo bem antes disso – a tal ponto que, em 2016, todos os 7 membros do 

Board of Governors que estavam servindo haviam sido apontados por Barack Obama 

(MCGINNIS, 2016). Como fica a independência do Federal Reserve em relação ao poder 

executivo em vista deste quadro, em que a totalidade dos membros foi escolhida por um único 

presidente? Neste sentido, vale lembrar que o novo presidente dos Estados Unidos, Donald 

Trump, durante a campanha presidencial, acusou Yellen, presidente do Fed, de manter os juros 

baixos para aquecer a economia e favorecer politicamente a Hillary Clinton, a candidata 

democrata da situação, apoiada por Obama (TORRY, 2016). 

Sem entrar no mérito do caso específico, infelizmente, é fato que os interesses dos 

políticos frequentemente visam mais às eleições do que ao aprimoramento institucional ou o 

crescimento econômico sustentável de médio e longo prazo, e, justamente por mitigar o risco 

de que esses interesses mesquinhos tenham preponderância sobre as melhores decisões 

técnicas, a independência de bancos centrais tem sido positivamente correlacionada com o 

desenvolvimento econômico (CUCKIERMAN, 1992; ELSTER, 2000, 195).  

Um banco central independente deve agir sem levar em conta as paixões e interesses 

políticos meramente momentâneos, superando, assim, ao menos em tese, a inconsistência 

temporal de interesses e as limitações éticas a que estão submetidos políticos eleitos, não raras 

vezes mais interessados em garantir emprego e crédito fácil à população no curto prazo que 
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antecede às eleições (GIAMBIAGI, 2007, 26), do que inflação baixa e crescimento sustentável 

no médio-longo prazo (BLINDER 1997; 1999, 69-97; GOODHART, 2003; BOONE; 

JOHNSON, 2010)129. Interessante notar que há alguma evidência empírica no sentido de que 

os conflitos entre autoridades monetárias e políticos eleitos se tornam mais agudas em 

momentos de recessão do que de expansão (SIKLOS, 2002, 73). 

Quanto à independência do banco central em relação aos entes regulados (LASTRA, 

2009, 56), para a autoridade monetária, como já vimos e sugerimos no contexto de se 

promover maior especialização dos reguladores, o caminho comprovadamente mais seguro é 

também certamente alocar a responsabilidade pela regulamentação e supervisão dos bancos à 

outra autoridade, uma autoridade com essa função reguladora específica, desprovida de 

funções monetárias, como já ocorre em alguma medida em diversos países, inclusive, talvez 

até inevitavelmente, na União Europeia, em que o Banco Central Europeu cuida da política 

monetária da União, e os bancos centrais de cada país regulam seus bancos, em mais um 

desenvolvimento institucional que advém mais de circunstâncias históricas do que da 

ponderação teórica ou do desenvolvimento técnico per se (SIKLOS, 2002, 8-25). 

Outro ponto importante a ser mencionado no que tange ao desenho institucional das 

agências regulatórias é a necessidade de se estabelecer uma coordenação internacional da 

atuação das agências nacionais. A globalização dos mercados financeiros e da economia não 

permite mais que pensemos em regulamentações nacionais de modo estanque (GOODHART; 

LASTRA, 2010), e a internacionalização da Crise de 2008 deixou isso claro. Assim, o 

                                                 
129 Um banco central tecnocrático e independente do poder político democraticamente eleito gera indagações 
quanto a seu controle democrático (ROCHA, 2004). Em sentido contrário à autonomia do Banco Central: 
ARESTIS; PAULA; FERRARI-FILHO, 2007. Ainda com relação ao déficit democrático dos bancos centrais em 
geral, vale indagar se o mesmo não ocorreria com relação a outros cargos não-eletivos, como o poder judiciário, 
no Brasil, por exemplo (FERREIRA FILHO, 2011, 290). Sobre a importância da democracia, no sentido de que 
iria além do mero controle do estado pela população, e simbolizaria uma dignidade egalitária, autonomia e 
autodeterminação, Nozick (1989, 286). Vale lembrar que Schopenhauer denunciava a tal “dignidade da pessoa 
humana” como meramente retórica e vazia de conteúdo e fundamento (2012, 116). Para posição no sentido de 
que o direito de votar não deveria ser julgado mais valioso do que o direito de “exercer a profissão de 
encanador”, Brennan (2016). De qualquer modo, a maior eficiência de um banco central autônomo, aliada à 
crescente transparência do órgão, com metas estabelecidas por um corpo democraticamente eleito (normalmente, 
o parlamento), maior “accountability” de seus funcionários para com a sociedade em geral e aos poderes políticos 
constituídos em particular, e cujo presidente é indicado pelo chefe de estado e sabatinado pelo legislativo – 
ambos, democraticamente eleitos – , parece-nos conferir a um banco central independente legitimidade 
democrática suficiente, ainda mais em vista do caráter profundamente técnico de sua atuação e da necessidade de 
rapidez na tomada de decisões em momentos de crise, o que não se coaduna com a delonga dos debates 
parlamentares em geral (BLINDER, 2004, 5-64). 
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paroquialismo das regulamentações nacionais precisa ceder espaço ao cosmopolitanismo 

internacionalizante que os mercados globais de hoje demandam. Não há mais como um país 

regular seu mercado financeiro independentemente do que acontece no mundo. Faz-se mister, 

portanto, a instituição de um regulador global dos mercados financeiros (FARIA, 2011, 52-61), 

e uma nova estrutura regulamentar financeira mundial precisa substituir a atual, fragmentada 

que está em um confuso mosaico de pequenos estados nacionais (LASTRA; GARICANO, 

2010) 130 . Naturalmente, tal sugestão não é baseada em uma análise econômico-

comportamental do direito; portanto, não nos alongaremos no tema, que, inclusive, mereceria 

uma tese por si só131. De qualquer modo, vale mencionar que os desafios para se estabelecer 

uma regulamentação comum internacional na área de finanças são enormes e, a bem da 

verdade, intransponíveis no curto-médio prazo: Além de organizações internacionais 

geralmente não poderem lançar mão de mecanismos coercitivos para efetivamente impor 

padrões comuns a seus membros, os participantes dessas organizações internacionais são 

muito numerosos, muito diferentes, e têm interesses frequentemente conflitantes; ademais, 

empiricamente, quando interesses nacionais estão em jogo, os reguladores nacionais 

privilegiam seus países, em claro detrimento de diretivas internacionais (KARMEL, 2012). 

Finalmente, como já mencionamos anteriormente, os reguladores em geral precisam 

adotar políticas de “tolerância zero” para evitar a corrosão dos padrões éticos dos entes 

regulados, o que a economia comportamental demonstrou que invariavelmente ocorre quando 

há leniência (TENBRUNSEL; MESSICK, 1999). Discutiremos este tópico em detalhes mais à 

frente, no capítulo dedicado exclusivamente à ética. 

Assim, sumarizando, ficam neste capítulo nossas sugestões de que a regulamentação ou 

a lei estabeleça mandatos mais claros às agências reguladoras e reforce sua coordenação, 

fundamentalmente, a fim de responder à racionalidade limitada a que estamos sujeitos, 

melhorando com isso o desempenho dos reguladores e possibilitando um melhor controle por 

parte da sociedade na avaliação de seus desempenhos; bem como, a sugestão de se reforçar a 

                                                 
130 Outra questão correlata, e sem resposta satisfatória, é a de quem regula os reguladores,– o proverbial “quis 
custodiet ipsos custodes?” – no sentido de que, apesar de que reguladores financeiros nacionais são auditados de 
tempos em tempos por organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e a 
OECD, na prática, tal monitoramento não é nem regular (no sentido de periódico), nem consistente 
(JABOTINSKY; SIEMS, 2017). 
131 Para uma visão do funcionamento da regulamentação do mercado financeiro mundial, bem como, dos desafios 
de se criar um arcabouço mais homogêneo: BRUMMER, 2010. 
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independência dos reguladores em geral do corpo político, a fim de mitigar a ética limitada e 

as inconsistências temporais de preferências em termos de políticas públicas a que políticos 

em geral estão comumente sujeitos. 

 

Diagnóstico e prescrições: 

 

• Sintomas que invocam necessidade de regulamentação: A complexidade e os 

conflitos de interesses que emergem dos mandatos das várias agências 

reguladoras do mercado financeiro, que geram políticas contraditórias e 

erráticas, bem como, influências políticas e econômicas indevidas na gestão dos 

reguladores do mercado financeiro. 

 

o A complexidade dos mandatos dos reguladores faz com que se torne 

difícil avaliar seu desempenho, e gera sobreposições e vácuos de 

responsabilidade entre eles.  

 

o Os conflitos de interesses entre os diversos reguladores e até mesmo 

interna corporis também geram dificuldades gerenciais e a persecução 

de objetivos conflitantes pelo mesmo órgão.  

 
o Outros conflitos de interesses que geram políticas equivocadas e abusos 

e que, portanto, precisam ser mitigados são aqueles que ocorrem:  

 
� Entre os reguladores como corpo técnico e seus objetivos 

socialmente responsáveis de longo prazo e os políticos eleitos e 

seus interesses demagógicos de curto prazo, e  

 
� Entre os reguladores e os entes regulados, o chamado “risco de 

captura”. 

 

• Principal causa dos sintomas para a economia neoclássica: Assimetria de 

informações entre os reguladores (para cada um saber o que o outro pretende 
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fazer e tomar coordenadamente as ações que maximizam a utilidade do 

conjunto) e por parte da sociedade (para avaliar o desempenho dos reguladores), 

associada à falta de incentivos aos reguladores e à sociedade para buscar as 

informações que geram tal assimetria de informações. Também faltariam 

incentivos para a sociedade melhor compreender, monitorar e se mobilizar para 

impedir a demagogia dos políticos e a cooptação dos reguladores pelos 

regulados. 

 

• Regulamentação tipicamente prescrita pela economia neoclássica:  

 
o Criação de incentivos para os agentes econômicos corrigirem os 

sintomas descritos acima, que, conforme a visão ortodoxa, decorrem, 

fundamentalmente, de assimetria de informações.  

 

o O aumento de transparência dos reguladores – i.e., o aumento da 

quantidade de informações que disponibilizam – também é 

recomendado por uma abordagem neoclássica para combater o 

problema.  

 
o Finalmente, também a independência dos bancos centrais tem sido 

recomendada por evitar os conflitos de interesse mencionados. 

 

• Problema da abordagem tradicional: Além de ser bastante difícil criar 

incentivos que façam a sociedade, os políticos, os reguladores e os entes 

regulados a responderem aos problemas narrados, suas causas não serão 

corrigidas através da alocação de incentivos. Como criar incentivos para que os 

reguladores (ou os políticos, que desenham os mandatos dos reguladores) 

estabeleçam metas mais claras, com menos conflitos, e mais facilmente 

avaliáveis pela população? Ou incentivos para políticos eleitos deixarem de 

favorecer políticas que os beneficiarão nas próximas eleições em favor de 

opções muitas vezes impopulares, mas benéficas no médio-longo prazo? Ou 

para os regulados não cooptarem ou tentarem cooptar reguladores, e 
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reguladores a não ceder às investidas dos regulados? Ainda mais em vista de 

todos nossos vieses comportamentais, que nos levam a efetivamente acreditar 

que nossas escolhas são sempre as melhores, e que somos mais honestos, 

objetivos e imparciais do que de fato somos? 

 

o Observação: A independência do banco central fica isenta das críticas 

acima, voltadas às abordagens que envolvem incentivos e maior 

transparência. 

 

� Assegurar a independência do banco central é mais uma 

sugestão coincidente que pode emergir tanto de uma análise 

econômica neoclássica, quanto de uma análise econômico-

comportamental do direito, mas com fundamentos diversos 

(aquela, conflitos de interesses; esta, não só conflitos de 

interesses, mas também, a ética limitada). 

 

• Principais causas dos sintomas para a economia comportamental:  

 

o A racionalidade limitada, que gera problemas de gestão e coordenação 

em atividades complexas; e  

 

o A ética limitada, que faz com que favoreçamos o que nos beneficia no 

curto prazo em detrimento de terceiros ou de benefícios de médio-longo 

prazo. 

 

• Remédios regulatórios propostos pela análise econômico-comportamental do 

direito: 

 

o Simplificar os mandatos das agências reguladoras, e melhorar sua 

coordenação, a fim de responder a nossa racionalidade limitada, 
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otimizando o funcionamento dos reguladores e possibilitando um maior 

controle de seu desempenho pela sociedade; 

 
o Reforçar a independência dos reguladores em relação aos políticos 

eleitos, para mitigar sua ética limitada e as inconsistências temporais a 

que estão sujeitos e que os levam a preferir benefícios pessoais 

imediatistas a políticas responsáveis de médio-longo prazo; e  

 
o Segregar a função regulatória bancária da autoridade monetária em 

outra agência reguladora, com esta função específica, a fim de eliminar 

os conflitos de interesses decorrentes da ética limitada a que ficam 

sujeitos reguladores e regulados quando aqueles amalgamam ambas as 

funções, além de diminuir a complexidade e as contradições de um 

mandato dual, respondendo assim também à racionalidade limitada. 

 

3.4.6. Reduzir conflitos de interesses inconscientes dos especialistas 

 

In the beginner’s mind there are many 
possibilities. In the expert’s mind there are few.  
Shunryu Suzuki, Zen Mind, Beginner’s Mind. 

 

Como vimos ao longo deste trabalho, conflitos de interesses estão no âmago da Crise 

de 2008, mas há uma grande dificuldade de as pessoas reconhecerem quando estão sujeitas a 

conflitos de interesses, e de, até mesmo, simplesmente admitirem que conflitos de interesses 

possam afetar seu julgamento (CHUGH; BANAJI; BAZERMAN, 2005). E há um tipo de 

conflito de interesses que, além de dar asas aos males típicos, solapa até mesmo o avanço da 

ciência, a saber, os conflitos de interesses que emergem inconscientemente nas maiores 

autoridades intelectuais de nossa sociedade: Os especialistas. 

Neste sentido, é amplamente sabido que a maioria dos economistas fracassou em 

perceber a bolha imobiliária que se formara nos anos que antecederam a Crise de 2008. 

Mesmo estudos específicos feitos por alguns dos maiores expoentes da disciplina falharam ao 

não apontar riscos que, ex post, deveriam ter sido considerados o óbvio ululante (ainda mais 

em vista do viés da retrospectiva, para sermos honestos). Por exemplo, em 2002, o prêmio 
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Nobel de economia, Joseph Stiglitz, comissionado pela Fannie Mae, fez um estudo e publicou 

um artigo defendendo que o parco capital da própria Fannie Mae, assim como de seu “irmão” 

Freddie Mac, seriam adequados para responder aos riscos que vinham assumindo (STIGLITZ; 

ORSZAG; ORSZAG, 2002), o que, aos olhos de hoje, parece um verdadeiro absurdo. 

Acreditamos não se tratar, de um modo geral, de corrupção ou má-fé, seja Stiglitz ou 

outros, mas de vieses inconscientes aos próprios economistas (ZINGALES, 2012, 94), que os 

impediram de aquilatar adequadamente os conflitos de interesses a que estão sujeitos, e que 

também afetam outros profissionais e até mesmo reguladores em favor de suas indústrias e de 

posições que lhes são simpáticas: Quaisquer profissionais de determinada indústria tendem a 

ser favoráveis a ela, até mesmo por conhecê-la bem e lhe ser familiar, o que afeta seus 

julgamentos, de modo que tais profissionais tendem a lhe ser benignos, inclusive em situações 

em que deveriam criticá-la, em mais uma encarnação da heurística do afeto (que os induz a um 

parecer favorável a sua indústria), do viés da confirmação (que os leva a inconscientemente 

procurar e levar em conta apenas as informações que reforçam suas posições em seus estudos), 

e da ilusão de objetividade (que os impede de perceber que não estão sendo isentos em seus 

julgamentos, de modo que seguem acreditando que são justos e imparciais em suas 

conclusões), o que sugere haver, nestes casos, virtualmente sempre, um conflito de interesses 

inconsciente difícil de ser detectado e praticamente impossível de ser evitado ou eliminado 

(CHUGH; BANAJI; BAZERMAN, 2005). 

Some-se a isso, no sentido de reforçar o conflito de interesses, que as melhores 

oportunidades profissionais de quaisquer especialistas emergem justamente da indústria que 

melhor conhecem, e pode ser até arriscado posicionar-se contra ela132. Tal problema é tanto 

mais grave quanto maior a especialização profissional do indivíduo, pois, o quanto mais 

especializado um indivíduo, menor a quantidade de empregadores que poderão efetivamente 

usufruir de seus conhecimentos mais especializados e estarão dispostos a pagar um prêmio por 

eles. Por exemplo, qualquer escola, faculdade, ou instituto de física simples pode contratar um 

físico recém formado sem ter que pagar um prêmio adicional por qualquer conhecimento 

específico, já que estamos falando de profissionais que acabaram de sair da faculdade; já um 

                                                 
132 Como sou advogado de um conglomerado financeiro, poder-se-á dizer que mesmo eu devo estar sujeito a estes 
vieses e conflitos de interesses ao escrever esta tese, uma possibilidade que, em vista das pesquisas estudadas, 
não posso descartar. 
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físico altamente especializado em desenvolver usinas termonucleares tem muito menos 

empregadores dispostos a pagar por seu conhecimento especial – para ser claro, ele também 

pode dar aulas de física em escolas primárias se quiser, mas, para essas escolas, não faz 

sentido pagar-lhe o mesmo que lhe pagaria uma usina nuclear por seu expertise adicional – e 

isso vale para todas profissões (ZINGALES, 2012, 94-96).  

Acrescente-se a isso que nosso círculo de amizades em geral, e de relacionamentos 

profissionais em particular, também tendem a vir majoritariamente dos mesmos nichos em que 

atuamos, de modo que criticar sua especialidade também costuma implicar críticas a 

conhecidos e amigos. Pesquisadores têm ainda a dificuldade adicional de que, frequentemente, 

precisam da cooperação das instituições que estudam para poder coletar dados e fazer 

entrevistas para suas pesquisas – logo, não convém desagradá-las, sob pena de não mais poder 

obter essas informações com elas e, eventualmente, tampouco serem contratados por essas 

mesmas instituições para emitir pareceres, desenvolver pesquisas, atuar como assistentes 

técnicos, etc. E reguladores também têm suas dificuldades específicas: Não só conhecem 

profundamente (e, normalmente, conforme mencionado acima, também são emocionalmente 

apegados a) a indústria em que atuam, mas seus interlocutores profissionais mais próximos 

frequentemente são os próprios entes regulados – os mesmos que, provavelmente, também 

serão seus melhores empregadores quando deixarem seus cargos (ZINGALES, 2012, 94-96)133.  

Enfim: Mesmo assumindo que a maioria dos profissionais – economistas, advogados, 

pesquisadores, reguladores – são pessoas honestas, esforçadas, inteligentes e preocupadas em 

manter os mais altos níveis de integridade profissional e ética, ainda assim, não por má-fé ou 

corrupção, mas por vieses e inclinações naturais, a economia comportamental e estudos 

empíricos nos mostram que tendem a ser favoráveis a sua especialidade, profissão e indústria, 

porque, conscientemente ou não, gostam e dependem de seu nicho, e está muito bem 

documentada nossa tendência de ignorar conflitos de interesses e ser favorável ao que nos 

favorece, acreditando piamente em nossa própria, ainda que improvável, objetividade 

(THOMPSON; LOEWENSTEIN, 1992). 
                                                 
133 Em favor da contratação de ex-funcionários de agências reguladoras para posições de senioridade pela 
iniciativa privada – que cresceram 24% no período de 2001 a 2015 nos Estados Unidos – estudo recente indicou 
que tais contratações estão positivamente correlacionadas com melhor desempenho das empresas contratantes (e 
também, com maiores salários), bem como, com uma redução de riscos dessas empresas, tanto em seus balanços, 
quanto no mercado. A pesquisa também não encontrou evidência de quid pro quo entre essas empresas e seus 
reguladores em termos de resultados de auditorias ou multas aplicadas (SHIVE; FORSTER, 2016). 
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Se, no pleistoceno, havia fundamentalmente duas atividades nas sociedades humanas – 

caçadores e coletores – , conforme abandonamos o nomadismo e nos tornamos sedentários, os 

excessos econômicos passaram a nos possibilitar uma diversificação de ocupações e, 

consequentemente, especializações das mais diversas. E foi essa crescente especialização das 

sociedades humanas o motor que impulsionou seu desenvolvimento, ampliou seus horizontes, 

e enriqueceu seu conhecimento. Hoje, obviamente, especialistas são absolutamente essenciais 

em nossa economia complexa, mas eles precisam estar cientes de que seus vieses psicológicos 

geram conflitos de interesses nem sempre conscientes, mas importantes, e devem também 

procurar minimizá-los, encorajando o pensamento dissonante e o debate independente, bem 

como, a receptividade a críticas e a determinação de levá-las a sério para pelo menos 

reconsiderar suas posições à sua luz (ZINGALES, 2012, 103-107). 

Reconhecemos a dificuldade de se implementar qualquer mudança neste sentido via 

regulamentação; aqui, nossa sugestão é de uma mudança que seja efetivada por via das 

associações profissionais, bem como, das faculdades, empresas e instituições públicas e 

privadas que congregam ou contratam especialistas, através da introjeção de valores como 

independência em seus códigos de ética profissional, com especial ênfase em evitar-se 

situações de conflito de interesses. É verdade que a maioria dos códigos de conduta 

profissionais já preveem a independência de opinião como uma exigência ética, mas o valor 

precisa ser efetivamente encorajado134, caso contrário, perde o significado e a importância, 

podendo até funcionar de modo contrário ao esperado, como bem nos mostra a economia 

comportamental (STEVENS, 2008). 

De um ponto de vista prático, a economia comportamental também pode ajudar na 

implementação de mudanças culturais no sentido de deixar especialistas e profissionais mais 

conscientes sobre os conflitos de interesses a que podem estar sujeitos e a ensiná-los a evitar 

ou mitigar tais conflitos em sua atuação profissional, agindo com maior independência em 

suas análises e julgamentos. Estudos demonstram que, a fim de que princípios éticos – a 

independência de opinião, no caso em tela – sejam adotados por grupos de modo mais eficaz, 

eles devem ser (i) amplamente divulgados, (ii) repetidos por longo período, e (iii) sempre de 

modo uniforme, inclusive, sem degradação linguística (i.e., sem corrupção da forma original). 

                                                 
134 Alta proatividade tem estado associada a funcionários que se recusam a seguir líderes antiéticos; e baixa 
proatividade, com baixa resistência a tais líderes (JOHNSON et al., 2017). 
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Além disso, tais princípios, a fim de ser mais facilmente introjetados pelas pessoas, devem (a) 

ser simples, (b) memoráveis, (c) amplamente aplicáveis e, (d) se possível, evocar emoções, 

além de (e) ser materializados em histórias exemplares (CAMERER; MALMENDIER, 2007, 

257-258). 

 

Diagnóstico e prescrições: 

 

• Sintoma que invoca necessidade de regulamentação: Conflitos de interesses 

inconscientes de especialistas, que os “cegam” até mesmo para problemas que, 

ex post, eram óbvios, em favor de posições favoráveis a suas especialidades e à 

indústria em que atuam. 

 

• Principal causa dos sintomas para a economia neoclássica: Conflitos de 

interesses. 

 

• Regulamentação tipicamente prescrita pela economia neoclássica: Dar 

publicidade aos conflitos de interesses e criar incentivos para mitigá-los.  

 

• Problema da abordagem tradicional: A economia comportamental demonstra 

empiricamente que dar publicidade a conflitos de interesses não os mitiga; ao 

contrário, os agrava devido ao mecanismo psíquico chamado de “moral 

licensing” através do qual o disclosure dos conflitos acaba funcionando 

psicologicamente ao conflitado como uma verdadeira licença para agir mal 

(CAIN; LOEWENSTEIN; MOORE, 2011). Ademais, frequentemente, o 

conflito de interesses é completamente inconsciente, como no caso do 

regulador que, sem perceber, é simpático à indústria que regula simplesmente 

porque a conhece bem, sem má-fé, porque o conhecimento profundo de uma 

disciplina, indústria ou profissão costuma andar junto com a estima. 

 

• Principais causas do sintoma para a economia comportamental:  
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o A heurística do afeto, que nos induz a ser favoráveis a nossas áreas de 

expertise; 

 

o O viés da confirmação, que nos impele inconscientemente a procurar e 

considerar somente informações e dados que reforçam nossas posições 

predeterminadas; e 

 

o A ilusão de objetividade, que faz com que desconsideremos os conflitos 

de interesses a que estamos sujeitos em favor da quimera de que 

seríamos sempre objetivos e isentos em nossos julgamentos. 

 

• Remédio normativo135 proposto pela análise econômico-comportamental do 

direito: Ajustes nos códigos de conduta de associações profissionais, faculdades, 

empresas e instituições públicas e privadas que congregam ou contratam 

especialistas, a fim de inculcar nos profissionais valores como independência, 

com especial ênfase em evitar-se situações de conflito de interesses, lançando 

mão, inclusive, em sua implementação e divulgação, de descobertas das 

ciências cognitivo-comportamentais comentadas que favorecem a introjeção de 

valores. 

 

3.4.7. Encorajar uma conduta efetivamente ética 

 

Und auch diess Gleichniss gebe ich euch: nicht 
Wenige, die ihren Teufel austreiben wollten, 
fuhren dabei selber in die Säue. 
Nietzsche, Also sprach Zaratustra. 

 

                                                 
135 Vale aqui ressaltar-se nossa opção do uso de “normativo” no lugar de “regulatório”, como temos feito nos 
capítulos anteriores, uma vez que nossa proposta ora materializada, efetivamente, visa a alterar apenas códigos de 
conduta, que são textos normativos, mas, nem sempre, textos legais ou regulatórios. Para profissões cujos códigos 
éticos são estabelecidos em lei, como advogados, médicos e contadores, tratar-se-ia de uma sugestão 
efetivamente regulatória (lato sensu), mas “normativo” foi por nós preferido neste capítulo por ser mais 
abrangente, e incluir até códigos de conduta de empresas e universidades, que não estão dispostos em lei. 
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Conquanto Posner não veja uma falta moral específica no comportamento dos 

banqueiros em geral, mesmo no contexto que levou à Crise de 2008 (2009a, 284), há fortes 

indícios objetivos da existência de problemas éticos em Wall Street (SORKIN, 2013), 

conforme sugere pesquisa realizada 5 anos após a crise, que indicou que 23% dos 

entrevistados – todos empregados da indústria financeira estadunidense – “observaram ou têm 

conhecimento direto de infrações no serviço”, 24% “realizariam ‘insider trading’ para lucrar 

US$ 10 milhões se pudessem ficar impunes” (e este número sobe para 38% entre os 

funcionários com menos de 10 anos de experiência no mercado), 28% “sentem que a indústria 

de serviços financeiros não coloca o interesse de seus clientes em primeiro lugar”, e 52% 

“acreditam que é provável que seus competidores tenham realizado atividades ilegais ou 

antiéticas para ser bem sucedidos” (SUCHAROW, 2013).  

Adicionalmente, outra pesquisa, esta conduzida com executivos do mercado financeiro 

nos Estados Unidos e no Reino Unido, indicou que, segundo 30% dos entrevistados, o plano 

de remuneração a que estavam sujeitos lhes pressionava no sentido de comprometer seus 

valores éticos ou violar a lei; 26% afirmaram já ter observado ou ter tido conhecimento de 

infrações no serviço; 24% disseram acreditar que profissionais do setor financeiro podem 

precisar agir de modo antiético ou ilegal para ser bem sucedidos; e 16% confessaram que 

cometeriam insider trading se não fossem ser pegos ou punidos (LA CAPRA, 2012). 

As leis que procuram moldar as condutas dos executivos nas empresas foram 

elaboradas sobre as premissas típicas do Homo economicus e, assim, procuram criar incentivos 

para que executivos racionalmente – i.e., a fim de maximizar sua própria utilidade – optem por 

agir eticamente, e até mesmo em favor de acionistas e da sociedade (JONES, 2017, 715-716). 

No entanto, como temos visto ao longo deste trabalho, a presunção da racionalidade não tem 

sustentação empírica, e os incentivos visando a fomentar racionalmente a ética ou têm sido 

insuficientes, ou simplesmente não funcionam tão bem quanto esperaríamos que funcionassem. 

O problema se torna ainda mais grave quando nos lembramos de que o comportamento 

antiético frequentemente emerge inconscientemente (BANAJI; BAZERMAN; CHUGH, 2003; 

TENBRUNSEL; MESSICK, 2004), de modo que raro é um verdadeiro Ricardo III, que diz a 

si mesmo, “I am determined to prove a villain” (SHAKESPEARE, 1988, 185) – a despeito do 

que indicaram as pesquisas mencionadas acima, que sugerem um grau relativamente alto de 

comportamentos antiéticos conscientes por parte dos entrevistados no mercado financeiro. 
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Estudos sugerem ainda que a maior parte dos comportamentos antiéticos em 

corporações decorrem menos da falta de valores morais dos executivos envolvidos do que de 

uma tendência humana a distorcer e racionalizar suas ações em vista de stress (HARDIN, 

1996, 342). Isso traz implicações importantes para qualquer profissão estressante136, inclusive, 

a advocacia (SCHLITZ, 1999). Infelizmente, estudos também têm apontado no sentido de que 

o stress – mesmo no trabalho – é fortemente determinado geneticamente (JUDGE; ILIES; 

ZHANG, 2012).  

Estudos sugerem que pessoas menos competitivas e mulheres relutam mais em usar 

táticas negociais antiéticas, como mentir ou fazer promessas falsas, do que pessoas mais 

competitivas e homens – ambos, bastante comuns na indústria financeira – , que, por sua vez, 

têm maior tendência de praticar e até mesmo aceitar táticas tais (KRAY; HASELHUHN, 

2012; ROBINSON; LEWICKI; DONAHUE, 2000; LEWICKI; ROBINSON, 1998). Pessoas – 

e grupos – poderosos buscam menos informações para tomar decisões do que pessoas – e 

grupos, enfatize-se – com menos poder (FISKE; DÉPRET, 1996). E, em mais um reflexo do 

efeito de configuração, observou-se que, quando discussões são construídas exclusivamente 

em termos negociais, elas estimulam mais o comportamento antiético do que quando o são em 

termos éticos também (TENBRUNSEL; MESSICK, 1999). Tem-se observado ainda que a 

reflexão tende a diminuir tanto o comportamento ético quanto o altruísmo (ZHONG, 2011). 

Um curioso estudo sugeriu que, em mercados em que prevalecem relações impessoais 

entre os participantes, as pessoas têm a tendência de flexibilizar ou até mesmo ignorar seus 

padrões morais (FALK; SZECH, 2013). Uma possível explicação para o fenômeno é que a 

desonestidade decorreria da anonimidade, típica desses mercados, em que nos relacionamos 

com desconhecidos, conforme também sugerido por outras pesquisas, por exemplo, uma que 

demonstrou que o simples uso de óculos escuros já seria o suficiente para provocar alterações 

comportamentais antiéticas devido justamente à sensação de maior anonímia provocada pelas 

lentes escuras (ZHONG; BOHNS; GINO, 2010; BANERJEE; CHATTERJEE; SINHA, 2012). 

Interessante notar também que, além da anonimidade, outros “processos desinibitórios”, como 

                                                 
136 Curiosamente, os profissionais com mais educação e oportunidades “voluntariamente” trabalham mais, ficam 
à disposição do trabalho mesmo fora do horário, e até mesmo resistem a trabalhar menos (“voluntariamente” 
porque, conforme a pesquisa, apesar de a carga de trabalho ser um tipo de escolha do professional, ele também a 
faz, em grande medida, por pressão dos pares e empregadores), com importantes consequências para si mesmos e 
suas organizações (MICHEL, 2011). 
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o poder (no sentido de ter poder, ser poderoso) e o consumo de álcool, têm sido fortemente 

correlacionados com comportamentos antissociais (HIRSCH; GALINSKY; ZHONG, 2011). 

De um lado positivo, curiosa, mas compreensivelmente, a sensação de não ter que obedecer 

regras, que está associada tanto a processos desinibitórios quanto à desonestidade, está 

também positivamente correlacionada com a criatividade (GINO; WILTERMUTH, 2014). 

Também está comprovado o quão suscetíveis somos a superestimar nossa capacidade 

de agir corretamente, racionalizar nossas más ações, e nos convencermos de que estamos 

agindo eticamente quando não estamos (BAZERMAN; TENBRUNSEL, 2011). Ademais, as 

pessoas tendem ainda a acreditar que agirão – no futuro – de modo mais ético do que 

efetivamente agem, bem como, a acreditar que agiram – no passado – eticamente mesmo 

quando também não o fizeram (TENBRUSEL et al., 2010). Quando estamos psicologicamente 

próximos a uma pessoa que se comporta de modo egoístico ou antiético, aumenta também 

nossa própria tendência a agir da mesma maneira (GINO; GALINSKY, 2012). Adotar 

comportamentos antiéticos também está positivamente correlacionado com esquecer regras 

morais: Ou seja, depois de ter tido um comportamento antiético, tendemos a esquecer as regras 

morais que teriam prevenido tal comportamento (e não o contrário!) (SHU; GINO, 2012). Tais 

tendências se agravam quando se tem em vista o curto prazo (SALTER, 2012). O 

estabelecimento de metas irrealística ou excessivamente altas está também positivamente 

associado com um aumento do comportamento antiético (STEVENS, 2009), e o foco em 

resultados, ao invés de em riscos, também induz tal tipo de comportamento (GINO; 

MARGOLIS, 2011). 

Neste sentido, vale mencionar um interessante caso que, de certo modo, ilustra vários 

problemas típicos associados à Crise de 2008, envolvendo derivativos, complexidade, 

opacidade, conflitos de interesses, falta de ética, e ganhos de curto prazo: Em 2007, um grande 

conglomerado financeiro lançou um fundo de alto risco e complexidade cujo portfólio 

basicamente consistia de CDSs que referenciavam CDOs colateralizados por ativos 

financeiros lastreados em hipotecas subprime. As quotas do fundo foram distribuídas aos 

clientes de seu criador, mas, no mesmo ano em que foi lançado – 2007 – , o fundo quebrou. 

Entretanto, o grupo econômico vendia quotas do fundo ao mesmo tempo em que comprava 

ativos financeiros que, fundamentalmente, o protegiam de perdas dos mesmos ativos que eram 

referenciados pelo fundo, “apostando”, assim, contra eles, de modo que, apesar de o fundo ter 
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ido à bancarrota, o conglomerado que o promoveu lucrou, tanto em sua colocação no mercado, 

quanto com sua quebra, e o executivo responsável pela estruturação do negócio recebeu mais 

de US$ 1 milhão de bônus por seu desempenho em 2007, apesar de que o fundo havia falido 

neste mesmo ano – o mesmo ano de seu lançamento, enfatize-se. Em outubro de 2011, o 

conglomerado fez um acordo com a SEC para pagar US$ 285 milhões por não ter divulgado 

adequadamente os riscos do fundo e sua exata participação no negócio aos investidores, 

notadamente, que estava “apostando” na quebra do fundo. Em vista do acordo, como costuma 

acontecer nestes casos, não ficou determinado se o comportamento do grupo econômico ou de 

seus executivos teria sido criminoso; de qualquer modo, reconheceu-se negligência do grupo 

com relação à divulgação de informações, e não divulgar adequadamente informações a 

investidores, ainda mais no contexto deste caso, é um comportamento no mínimo antiético 

(SALTER, 2012). 

Em vista de casos como o descrito acima, que não foi uma exceção nos anos 

preambulares à Crise de 2008, como encorajar a “ecologização da governança corporativa”, 

entendida não simplesmente como uma nova ética administrativa, mas como uma verdadeira 

transformação na estrutura interna das empresas do mercado financeiro, que limite suas 

compulsões de crescimento irrefreado, balizando-o pela necessidade de que seja sustentável no 

longo prazo? A regulamentação atual tem se mostrado claramente incapaz de responder 

adequadamente ao desafio, tendo sido construída com base no modelo do ser humano racional 

que escolheria entre violar ou não normas jurídicas ou éticas estritamente com base em 

análises de custo-benefício, de modo reducionista e insatisfatório, sem levar em conta aspectos 

comportamentais da psique humana ou elementos culturais das organizações (DI LORENZO, 

2017). 

Pesquisas sugerem que comportamentos antiéticos aumentam quando existe a 

possibilidade de se escapar facilmente à regulamentação, de modo que uma regulamentação 

facilmente burlável não só é pior do que uma regulamentação mais difícil de ser evitada, mas 

também, até mesmo do que a total ausência de regulamentação (GINO; KRUPKA; WEBER, 

2012). Punições podem auxiliar o controle da criminalidade e comportamentos socialmente 

indesejáveis (BECKER, 1990, 39-86), mas tais punições têm que ser severas e efetivamente 

aplicadas – se forem punições indulgentes, ou se não forem rigorosamente aplicadas, têm 

efeito contrário: Ao invés de prevenir tais comportamentos, passam a estimulá-los 
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(TENBRUNSEL; MESSICK, 1999; SHILLER; AKERLOF, 2010, xiii). Desse modo, é 

inescapável a conclusão de que políticas de “tolerância zero” são, no final das contas, as mais 

efetivas no combate à violação da lei – e devem ser, portanto, preferidas a alternativas, 

inclusive, como já se verificou empiricamente, à auto-regulamentação (LASTRA; 

GARICANO, 2010). 

Infelizmente, o modo como os reguladores puniram os bancos e seus executivos por 

sua parte na Crise de 2008 foi errática, ineficiente e equivocada. Por exemplo, em um lado do 

espectro, os bônus da Goldman Sachs, que foram diferidos como “punição” em 2008, 

acabaram sendo pagos em 2015, e, devido à melhora da firma desde a crise até então, as 

opções que os executivos receberam como bônus de 2008 se valorizaram amplamente, de 

modo que a suposta punição acabou se tornando, na prática, uma verdadeira recompensa 

(YANG, 2015). No outro lado do espectro, a dura penalidade aplicada ao Deutsche Bank 

apenas em 2016 pelos Estados Unidos por práticas do banco anteriores à Crise de 2008 acabou 

gerando, ela mesma, uma outra crise no sistema bancário – o que, de certo modo, tal sanção 

deveria, idealmente, prevenir – , em razão das dificuldades de o Deutsche Bank para pagar a 

multa que lhe foi imposta (US$ 14 bilhões por vender ao público americano securities 

lastreados a hipotecas nos anos que antecederam a crise). Além disso, no final das contas, de 

um modo geral, foram os acionistas e investidores do Deutsche e de outros bancos e 

instituições penalizadas que sofreram as principais punições, na medida em que suas ações se 

desvalorizaram e receberam menos dividendos devido às multas impostas aos bancos, e não os 

executivos responsáveis por seus produtos e investimentos, nem os reguladores negligentes ao 

supervisionar o mercado, ou os políticos que afrouxaram a lei e encorajaram as políticas 

econômicas demagógicas de estímulos a financiamentos imobiliários que muitos apontam 

como o principal fator gerador da crise (WOLF, 2016). 

Acreditar que incentivos ditam a conduta das pessoas é tentador. Se isso fosse verdade, 

todos comportamentos humanos poderiam ser corrigidos através de incentivos (JONES, 2017, 

715-716). Infelizmente, trata-se de mais uma falácia do Nirvana. A Crise de 2008 deixou claro 

que os incentivos econômicos de inspiração neoclássica têm-se demonstrado insuficientes para 

assegurar condutas éticas, e devem ser substituídos ou no mínimo reforçados por mudanças 

culturais nas instituições (LASTRA; GARICANO, 2010; PALMITER, 2017). Aqui, vale 

lembrar que a adoção de códigos de ética por empresas e instituições ajudam a encorajar a 
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integridade de seus membros, mas desde que sejam divulgados adequadamente e que seus 

valores passem efetivamente a fazer parte da cultura organizacional – de outro modo, se forem 

meramente pro forma, não são eficazes (STEVENS, 2008).  

Precisamos de uma regulamentação que faça sentido e puna os verdadeiros culpados 

pelos danos que causam através de sua efetiva responsabilização, e que também seja difícil de 

ser burlada, bem como, de reguladores e autoridades exigentes e severos, e punições rápidas e 

duras (SHILLER; AKERLOF, 2010, xiii). Uma sociedade de anjos não precisaria de governo 

(MADISON, 2003a), assim como uma sociedade de Homines economici poderia não precisar 

de muitas regras para atuar no mercado. Mas não é o que ocorre em nosso mundo real 

(SHILLER; AKERLOF, 2010, 173). 

A verdade é que, como vimos ao longo deste trabalho, os estudos comportamentais 

têm demonstrado robustamente que, se não houver punições efetivas, o ser humano preferirá, 

consciente ou inconscientemente, racionalizar suas ações mais antiéticas e continuar 

promovendo até mesmo comportamentos verdadeiramente criminosos sem sequer sofrer 

grandes dilemas de consciência. E a leniência não é o melhor caminho para se coibir o crime; 

ao contrário, encoraja-o.  

É reconhecidamente difícil responsabilizar-se criminalmente (e até mesmo civilmente) 

executivos por atos como cultivar culturas institucionais nocivas ou ser indulgentes com 

funcionários antiéticos (ou até mesmo por premiá-los!), bem como, por falhas no 

monitoramento de seus subordinados (desde que não constituam negligência) – ou, ainda mais, 

simplesmente, por receber salários e bônus que ex post sejam considerados excessivos. E 

também é no mínimo questionável se seria cabível ou desejável alterar este quadro 

radicalmente. A responsabilidade pessoal e a culpabilidade normalmente exigidos pelo direito 

penal, em praticamente todo o mundo, dificultam a responsabilização criminal dos chefes por 

atos criminosos cometidos por subordinados, bem como, por encorajar valores e práticas 

socialmente irresponsáveis difusas na organização (que são, a propósito, bastante difíceis de se 

tipificar); entretanto, situações tais não só estiveram no âmago da Crise de 2008, mas também, 

podem ser encontradas, em maior ou menor grau, em praticamente quaisquer organizações 

burocráticas hierarquizadas, desde o governo até corporações. Em vista da dificuldade de se 

provar a culpabilidade dos superiores hierárquicos em situações como as descritas, a lei penal 

passou, em várias jurisdições (notadamente, nos Estados Unidos, mas também em outros 
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lugares, por exemplo, no Brasil; aqui, com relação a crimes ambientais) (BRASIL, 1998), a 

visar a responsabilização das próprias instituições – daí os paradigmas mais recentes de 

responsabilidade criminal corporativa, que fazem com que as empresas, e não seus executivos, 

sejam punidas (i.e., multadas, já que não é possível encarcerar-se uma empresa) (BUELL, 

2017; STEINBERG; ROBERTS, 2017)137. 

Isso tudo, per se, já enfraquece os meios de que o estado dispõe para efetivamente 

reprimir condutas antiéticas das altas hierarquias institucionais (SRIVAS, 2017), mas, como se 

não bastasse, a punição das próprias empresas, ao menos nos Estados Unidos, têm caminhando 

no sentido de ser cada vez menos severas, devido à percepção de que uma punição à pessoa 

jurídica acaba recaindo, na prática, não sobre os executivos que eventualmente tenham 

participado dos atos lesivos ou seus supervisores, mas, majoritariamente, sobre completos 

inocentes, que não tiveram qualquer culpabilidade associada aos eventos, notadamente, como 

já observamos, os acionistas das empresas, e também, no limite, seus credores (que correm o 

risco de não receber seu crédito de volta se a empresa quebrar), empregados sem poder de 

decisão (que, frequentemente, não cometeram os ilícitos, nem tiveram sequer influência nas 

decisões que levaram aos ilícitos, e podem perder seus empregos se as companhias para que 

trabalham tiverem dificuldades econômicas), e, ao final das contas, até a própria sociedade 

(que depende das empresas para gerar negócios, empregos e crescimento econômico). A 

tendência de se punir corporações levando-se em conta as consequências da punição à 

sociedade tornou-se ainda mais pronunciada depois de que a Arthur Andersen, uma das 

maiores firmas de auditoria do mundo, em 2002, teve sua licença de contabilidade cassada 

pelo governo dos Estados Unidos por fraudes contábeis perpetradas por alguns de seus 

executivos no contexto da escândalo que envolveu a Enron, o que, efetivamente, levou-a a 

fechar as portas definitivamente, e demonstrou aos reguladores quem são os maiores 

prejudicados nestes casos: Os referidos acionistas, credores, empregados e a própria sociedade 

(KEEFE, 2017). 

Atualmente, nos Estados Unidos, a tendência com relação a malfeitos envolvendo 

corporações, como vimos na sequência da Crise de 2008, caminha no sentido de as 

autoridades fecharem acordos com as empresas, impondo-lhes multas, muitas vezes chamadas 

                                                 
137 Historicamente, o direito penal não se aplica a pessoas jurídicas, mas apenas a pessoas físicas (SALAMA, 
2014, 369), conforme epitomizado no brocardo “societas delinquere non potest”. 
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de “penais”, mas sem envolver encarceramento ou condenação penal dos executivos; resultado 

do reconhecimento de que, em instituições complexas, em que os controles são 

necessariamente difusos, a alta gerência não tem condições de microgerir a empresa em grau 

suficiente para ter responsabilidade criminal por tudo o que ocorre em tese sob sua supervisão 

(i.e., devido ao reconhecimento de que instituições podem ser, em alguma medida, “too-big-

to-manage” – “grandes demais para gerir” – , o que muitas vezes é pejorativamente alcunhado 

na grande mídia de “too-big-to-jail” – “grandes demais para prender” – , em claro trocadilho 

com “too-big-to-fail” – “grandes demais para falir”) (BUELL, 2017, 7; EAGLESHAM; DAS, 

2016).  

Esses acordos acabam sendo bem aceitos tantos pelos promotores públicos quanto 

pelos executivos das empresas condenadas: Aqueles conseguem multas altas e 

responsabilizações rápidas em casos em que haveria altas chances de não se chegar a uma 

condenação penal dos altos executivos por ausência da responsabilidade pessoal exigida na 

esfera criminal; enquanto que estes mantêm seus negócios funcionando e se livram de longos e 

custosos processos e eventuais, ainda que raras, condenações – enquanto que as empresas para 

que trabalham, seus acionistas, e até mesmo o governo, no contexto de bancos resgatados por 

conta da Crise de 2008, arcam com as multas (KEEFE, 2017). 

Já vimos que a análise econômico-comportamental do direito – e, para ser justo, a 

economia neoclássica e a análise econômica do direito muitas vezes também, ainda que por 

motivos diversos (incentivos) (BECKER, 1978, 39-86) – favorece punições rigorosas. Mas as 

punições, por outro lado, obviamente não podem ser injustas. Neste sentido, certamente 

flexibilizar a responsabilidade individual típica do direito penal não é a resposta que 

procuramos: Seria odioso responsabilizarmos criminalmente alguém sem culpabilidade por 

atos independentes de terceiros, ainda que sejam seus subordinados (BUELL, 2017, 8). 

A verdade é que a responsabilidade da alta gerência de grandes corporações 

frequentemente acaba mesmo sendo diluída na excessiva complexidade das empresas sob sua 

gestão – portanto, a raiz do problema não está na lei penal, mas na corporação como existe 

hoje: De fato, as empresas estão grandes demais para gerenciar – como indica a análise 

econômico-comportamental do direito, com base em nossa racionalidade limitada. A solução 

para aumentar a responsabilidade penal da alta gerência de uma empresa é, portanto, diminuir 

a complexidade das instituições, de modo que, efetivamente, a alta gerência tenha capacidade 
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de monitorar e controlar seus subordinados – e o único modo de se fazer isso é fragmentar a 

grande corporação em companhias menores, mais especializadas e menos complexas (BUELL, 

2017, 37-39). Voltaremos a este tópico em maiores detalhes mais à frente, no subcapítulo que 

tratará da importância do direito antitruste como resposta à Crise de 2008. 

Finalmente, a título de mera recomendação, as faculdades de administração e 

economia, principalmente (mas não somente), deveriam encorajar condutas éticas de seus 

alunos, em vista da ubiquidade desses profissionais em posições relevantes no mercado 

financeiro e seu protagonismo na Crise de 2008. Infelizmente, no entanto, temos visto 

justamente o contrário: Não só há uma tendência entre ex-alunos dessas faculdades de 

compartilhar informações confidenciais de modo frequentemente ilegal (COHEN; FRAZZINI; 

MALLOY, 2008), como também, prêmios e reconhecimento de ex-alunos por parte de tais 

escolas normalmente emergem de critérios exclusivamente monetários, sem se levar em conta 

outras dimensões do sucesso das pessoas (ZINGALES, 2012, 178-181).  

As escolas de ensino superior precisam reinventar seus cursos de ética: Cursos de ética 

meramente formalistas ou focados no estudo histórico das escolas de ética como filosofia 

moral – ou seja, cursos normativos (deontológicos) de ética – impactam menos o 

comportamento efetivo das pessoas do que um curso focado em ética comportamental – um 

curso descritivo (ontológico) de ética – , direcionado ao estudo do comportamento ético real 

dos seres humanos e suas inconsistências, capaz de ampliar o autoconhecimento dos alunos, 

impeli-los à ponderação acerca de como o ser humano em geral age, e a uma conduta mais 

autoconsciente e ética (BAZERMAN; GINO, 2012). Os cursos tradicionais de ética, 

obviamente, têm seu valor e importância, mas poderiam ser ao menos complementados por 

aulas ontológicas baseadas em descobertas comportamentais. 

Retomaremos o tema da ética no próximo capítulo, que trata da governança das 

empresas privadas. 

 

Diagnóstico e prescrições: 

 

• Sintomas que invocam necessidade de regulamentação: O comportamento 

antiético e até criminoso de executivos do mercado financeiro. 
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• Principal causa dos sintomas para a economia neoclássica: Falta de incentivos 

para se estimularem condutas éticas. 

 

• Regulamentação tipicamente prescrita pela economia neoclássica: Criação de 

incentivos para os agentes econômicos corrigirem sua conduta. 

 

• Problema da abordagem tradicional: É particularmente difícil incentivarem-se 

condutas éticas através da punição de executivos em organizações complexas, 

em que a responsabilidade pessoal, especialmente, da alta hierarquia das 

empresas, é diluída na complexidade institucional, de modo que, de fato, essas 

pessoas não têm como ser responsabilizadas criminalmente por condutas de 

subordinados, ainda mais quando a responsabilidade por tais condutas são 

também difusas. 

 

• Principal causa do sintoma para a economia comportamental: A ética limitada 

do ser humano, que o induz a comportamentos sinistros. 

 

• Remédios regulatórios propostos pela análise econômico-comportamental do 

direito:  

 
o Punições, para serem efetivas, precisam ser rigorosamente aplicadas. 

Sugerimos, portanto, de um modo reconhecidamente genérico, rigor nas 

punições. 

 

� A lei e a regulamentação devem ser difíceis de ser burladas; 

normas facilmente contornáveis são piores do que não haver 

norma nenhuma. Mais um requisito que milita em favor de 

normas mais claras, simples e diretas, como já sugerimos. 

 

o Ademais, a regulamentação (lato sensu) governamental é 

empiricamente mais efetiva do que a que é fruto de associações 
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profissionais (i.e., auto-regulamentação), possivelmente, devido a 

conflitos de interesses, ilusão de objetividade, o viés de otimismo e 

outros que temos estudado, em vista do que, concluímos que é o próprio 

estado que realmente precisa estabelecer o que espera de seus regulados. 

Fica mais essa sugestão de caráter assumidamente geral. 

 
o Para que punições, especialmente, as penais, possam ser aplicadas a 

altos executivos em nossas instituições complexas, precisamos ser 

capazes de responsabilizá-los pessoalmente pelos específicos atos 

lesivos praticados, sem violar o estado de direito, que é nossa maior 

proteção contra a tirania. O único modo de viabilizá-lo, a fim de 

aumentar a responsabilidade (tanto o “accountability” quanto o 

“ liability ”) desses altos executivos, é simplificar as organizações, 

aproximando os altos escalões do dia-a-dia das empresas sob sua 

direção. Acreditamos que o modo de se implementar esta sugestão é via 

uma nova regulamentação (lato sensu) antitruste, cuja necessidade será 

fundamentada e detalhada em subcapítulo próprio desta parte de nosso 

trabalho. 

 

• Remédios normativos recomendados pela análise econômico-comportamental 

do direito:  

 

o Seria ainda recomendável (mas não coercitivamente imponível) que as 

faculdades readaptassem seus cursos de ética para responder às 

evidências empíricas da economia comportamental, complementando os 

cursos deontológicos tradicionais com aulas ontológicas em que nossos 

comportamentos éticos, conforme estudados pelas ciências cognitivas e 

comportamentais, sejam desnudados, dissecados e criticados, levando os 

alunos à reflexão ponderada sobre a condição humana, a um maior 

autoconhecimento e, eventualmente, a condutas mais éticas, tanto em 

suas vidas pessoais, quanto profissionais. 
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o Finalmente, também seria recomendável que as faculdades, 

principalmente, de administração e economia, mas não somente elas, 

quando atribuíssem prêmios a ex-alunos (e até mesmo títulos honorários 

a quaisquer pessoas), não levassem em conta apenas o sucesso 

financeiro daqueles que desejam honrar, mas também, outras dimensões 

não-monetárias de suas carreiras e vidas pessoais. Recomendação esta 

obviamente aplicável também a universidades, organizações 

profissionais, etc. 

 

3.4.8. Aumentar a governança nas empresas 

 

To be good is noble; but to show others how to 
be good is nobler and no trouble. 
Mark Twain, Following the Equator. 

 

Dando continuidade à discussão iniciada no capítulo anterior, passamos a discutir a 

governança das empresas, observando que a falta de governança institucional é uma das forças 

motrizes mais importantes dos problemas que estamos estudando: Exploração de investidores 

e consumidores, remuneração incompatível com os resultados de médio-longo prazo das 

instituições, corrupção, conflitos de interesses e opacidade gerencial estão todos no epicentro 

da Crise de 2008 e de muitos dos transtornos institucionais de que padece nossa sociedade 

(ZINGALES, 2012, 159).  O sistema legal e regulatório atualmente em vigor, que procura 

promover a governança através de incentivos para que os executivos racionalmente optem por 

condutas éticas e socialmente responsáveis, simplesmente, fracassou (JONES, 2017). 

Cultura e governança corporativa são importantes para fomentar um mercado mais 

ético. Não há qualquer evidência de que necessariamente um mercado ético emerja 

naturalmente; em um mercado competitivo, afinal, o principal objetivo de cada empresa é 

simplesmente agir de modo a consolidar seu poder de mercado, o que pode ou não estar 

alinhado com boas práticas, casuisticamente – e, no mais das vezes, não está (SHILLER; 

AKERLOF, 2010, viii-ix). 

Assim, é preciso criar um sistema de governança nas empresas que encoraje a detecção 

de abusos e melhor proteja os acionistas que, no final, não controlavam as instituições, mas 
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pagaram a conta dos erros de seus bem-remunerados administradores. Neste sentido, uma 

mudança simples, mas importante, seria fazer com que alguns diretores do board respondam 

diretamente aos acionistas e não à própria diretoria ou ao CEO da empresa. Ao invés de quotas 

para minorias, deveríamos estabelecer quotas para representantes independentes dos acionistas 

no board das empresas abertas (ZINGALES, 2012, 161-163). Uma análise baseada na 

economia neoclássica poderia favorecer tal arranjo também, com fundamento no fato de que 

um representante dos acionistas no board combateria assimetrias de informação. A análise 

econômico-comportamental do direito o faz com fundamento também na ética limitada do ser 

humano, na ilusão de objetividade e no viés da confirmação, que, juntos, podem induzir 

diretorias sem representantes dos acionistas a agirem em seu detrimento, racionalizando suas 

decisões, acreditando que estão sendo isentos e objetivos, e ainda encontrando fundamentos 

para o justificar. 

Outra mudança na governança das empresas que poderia ser implementada diz respeito 

aos testes de stress periódicos pelos que instituições financeiras são obrigadas pela 

regulamentação a se submeter: Através destes testes, essencialmente, as instituições 

financeiras checam como se sairiam em determinados cenários adversos, com foco em se 

verificar se teriam capital suficiente para absorver perdas em situações economicamente 

desafiadoras.  

Poderíamos lançar mão do viés da retrospectiva e agregar aos testes de stress 

tradicionais os chamados “testes de stress reversos” (“reverse stress testing”), que começam 

com o pressuposto de que a instituição quebrou e, a partir de um cenário de quebra, os 

executivos da empresa devem identificar em quais circunstâncias tal quebra se materializaria, 

procurando, em sua análise, identificar pontos fracos (PACKIN, 2013, 479-480).  

Outra sugestão é a adoção de testes de stress simulados, do tipo “jogos de guerra”, em 

que equipes com objetivos antagônicos dinamicamente testam estratégias para enfrentar 

cenários adversos umas contra as outras. Esses testes também seriam úteis, especialmente, na 

medida em que cenários que hoje são baseados em algoritmos matemáticos, nestas simulações, 

seriam substituídos por decisões humanas, que algoritmos ainda não são capazes de simular 

adequadamente – em outra palavras, a criatividade – e até mesmo as fraquezas e 

imprevisibilidades humanas, nossa própria racionalidade limitada – poderiam ser usadas 

nestes “jogos” de modo a enriquecer os testes de stress (PACKIN, 2013, 480-481). 
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Ainda mais surpreendente do que os compradores e os corretores de imóveis serem 

descuidados em seus negócios é os investidores do mercado financeiro, inclusive, os 

profissionais, o serem. Mas o foram, e uma das principais razões foram as altas notas que as 

agências de rating vinham dando às hipotecas securitizadas. Comprovadamente, havia pessoas 

nas próprias agências de rating que eram céticas quanto às notas atribuídas a esses ativos 

financeiros, e poderiam ter levantado suspeitas ou feito críticas tempestivamente, mas não o 

fizeram, receosas de que se tornariam impopulares por desafinar o coro dos contentes (ainda 

mais quando todos estavam lucrando, e muito, com o status quo), além de que, ao manifestar 

opiniões divergentes, correriam o risco de até mesmo perder seus empregos (sendo que muitas 

pessoas chegaram inclusive a sofrer ameaças expressas neste sentido, como se verificou a 

posteriori) (DAVIS, 2009, 12), com potencialmente parcas chances de retornar à indústria 

(SHILLER; AKERLOF, 2010, 170) (e, se o fizessem, possivelmente, teriam “aprendido a 

lição” de como se portar com relação a suas inquietações, em virtude do que alguns chamam 

de “efeito pedagógico do desemprego”).  

Desse modo, por óbvio, faz-se mister desenvolver-se uma governança que fomente 

ideias dissonantes e proteja seus autores de represálias. Contra comportamentos mais abusivos, 

inclusive assédio moral, a existência de um “hot line” anônimo para denúncias de funcionários, 

que em muitas jurisdições já é há algum tempo exigida por lei ou regulamentação (e, portanto, 

não elencaremos entre nossas sugestões), é um passo favorável neste sentido, mas, a fim de 

que as pessoas efetivamente usem o hot line, precisam ter confiança de que suas queixas serão 

levadas a sério e que realmente não sofrerão retaliações por elas. Obviamente, esta sugestão é 

administrativa, não jurídica, já que não é possível impor-se a confiança nas instituições por 

força de lei. É um cliché, mas a confiança precisa ser conquistada, e cabe aos gestores das 

instituições ter isso em mente. 

Também é preciso estimular-se uma gestão de risco efetivamente mais consciente por 

parte das agências de rating. As recentes regulamentações no sentido de as obrigar a revisar 

seus modelos de risco periodicamente, e divulgá-los para serem escrutinizados pelo mercado 

também são medidas salutares neste sentido. A implementação desse tipo de norma tem 

origem em análises baseadas em economia neoclássica, mas a análise econômico-

comportamental do direito pode contribuir ao trazer para quadro outra dimensão do problema 

de como o risco é avaliado, tanto em agências de rating, quanto em bancos e outras 
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instituições que gerenciam risco de crédito: Observou-se empiricamente que, devido à enorme 

complexidade dos produtos financeiros e a racionalidade limitada do ser humano, analistas de 

risco de crédito em todo tipo de instituição financeira e agência de rating costumam recorrer a 

heurísticas e simplificações para realizar seus cálculos e análises de risco, o que, devido ao 

dinamismo do mercado financeiro, é perigoso e não-recomendável (SCHWARCZ; CHANG, 

2012)138. 

Assim, a revisão periódica de modelos de risco e sua divulgação ao mercado para 

críticas pode ajudar a mitigar o risco de que esses modelos estejam errados, mas, como essas 

revisões e críticas não levam em conta o modus operandi dos próprios analistas, torna-se 

incompleta em seu elemento mais fundamental: Afinal, um modelo teórico pode ser até 

perfeito (em tese), mas isso de nada adiantará se os analistas que sobre ele trabalham lançarem 

mão de heurísticas e simplificações equivocadas, ineficientes ou – o mais comum – 

ultrapassadas, em face do dinamismo do mercado financeiro, para fazer suas análises. A 

regulamentação poderia corrigir isso exigindo uma revisão periódica mandatória também 

desse aspecto do problema, i.e., do modus operandi dos analistas de risco, incluindo os atalhos 

cognitivos pragmáticos de que se valem; e não só nas agências de rating, mas também, em 

quaisquer instituições que tenham uma área de gestão de risco de crédito (SCHWARCZ; 

CHANG, 2012, 795). 

Aqui, é importante lembrarmo-nos também do incorrigível otimismo do ser humano, 

que atinge não só agências avaliadoras de risco de crédito e empresas do mercado financeiro, 

mas todos agentes econômicos. Nosso excessivo otimismo é relevante para a governança das 

empresas, impactando-as de diversas formas, inclusive, no que diz respeito à divulgação de 

informações, como, por exemplo, dos riscos subjacentes aos ativos financeiros. Devido ao 

excessivo otimismo, os agentes de mercado não são confiáveis ao fazer seus disclosures, pois, 

mesmo de boa-fé, tendem a errar otimisticamente em favor de suas empresas e produtos 

financeiros (LANGEVOORT, 2000, 145). Por isso, as divulgações de informações ao 

mercado devem ser auditadas. No entanto, como os auditores são pagos pelos auditados, surge 

um conflito de interesses no relacionamento, na medida em que auditores que desagradarem 

                                                 
138 Em estudo de The Economist Intelligence Unit em 2009 sobre a Crise de 2008, 47% dos entrevistados 
declararam que as análises de risco haviam se tornado excessivamente complexas para realmente ajudar na 
tomada de decisões (DAVIS, 2009, 8). 
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seus clientes correm o sério risco de não mais ser contratados139. A economia comportamental 

também já demonstrou que tal risco influenciará o resultado da auditoria, mesmo que 

inconscientemente (DAVIS, 2012, 59). Como resolver este problema? 

Em prol da boa governança empresarial, a regulamentação também deve mitigar 

conflitos de interesse140 – por exemplo, entre auditorias e auditados, e entre agências de rating 

e emissores e distribuidores dos títulos avaliados – eliminando a dependência financeira dos 

prestadores de serviços (BAZERMAN; GINO, 2012). O mero disclosure de conflitos de 

interesses não funciona e pode até agir contra a ratio legis que o exige, já que pesquisas 

comportamentais indicam que as pessoas tendem a flexibilizar seus padrões éticos quando dão 

disclosures de seus conflitos de interesses, através de um mecanismo psicológico chamado de 

“licenciamento moral” (“moral licensing”), que faz com que, aos olhos do conflitado – ainda 

que de modo, no mais das vezes, inconsciente – , o fato de ter avisado que o conflito de 

interesses existe o autorizaria a agir da maneira como bem entender, já que o cliente, afinal, 

teria sido avisado de que o conflito existia e, portanto, estaria de acordo em correr o risco e até 

mesmo em aceitar os prejuízos decorrentes disso (CAIN; LOEWENSTEIN; MOORE, 2011; 

MERRITT et al., 2012). 

Um primeiro passo no sentido de diminuir conflitos de interesses seria exigir-se a 

participação de auditores e analistas de risco realmente independentes na divulgação dos 

balanços das instituições financeiras e na análise de seus produtos financeiros, 

respectivamente. No entanto, como vimos, tal independência é virtualmente impossível de se 

                                                 
139 Vale notar que recente estudo ainda apontou no sentido de que é frequente que as quatro grandes empresas de 
auditoria mundiais – PriceWaterhouseCoopers (“PwC”), KPMG, Ernst & Young (“EY”), e Deloitte, as chamadas 
“Big Four” – também prestem serviços jurídicos a seus clientes de auditoria, o que obviamente implica ainda 
mais conflitos de interesses. Neste sentido, na década de 1990, as grandes auditorias mundiais – na época, cinco 
(some-se a defunta Arthur Andersen às atuais) – fizeram um esforço concertado para adentrar o mercado de 
serviços jurídicos. Devido aos escândalos contábeis do início do novo milênio, novas imposições legais e 
regulatórias por todo o globo refrearam a tendência momentaneamente. Entretanto, o esforço das quatro 
auditorias de elite foi aos poucos silenciosamente retomado, ao ponto de que, em nossos dias, prestam mais 
serviços jurídicos do que em 2002, quando a prática passou a ser coibida (WILKINS; ESTEBAN, 2017). 
140 Curiosamente, a primeira regulamentação contra conflitos de interesses da história dos Estados Unidos está no 
artigo 1º, seção 9, parágrafo 8º da constituição norte-americana: “No person holding any Office of Profit or Trust 
under them, shall, without the consent of the Congress, accept of any present, Emolument, Office or Title, of any 
kind whatever, from any King, Prince, or foreign State” (COFFEE, JR., 2017c; UNITED STATES OF 
AMERICA, 2015). No Brasil, uma das disposições mais antigas está no (revogado) art. 500 do Código Comercial 
de 1850, que a doutrina costumava chamar de “sedução de marinheiro”: “O capitão que seduzir ou 
desencaminhar marinheiro matriculado em outra embarcação será punido com a multa de cem mil réis por cada 
indivíduo que desencaminhar, e obrigado a entregar o marinheiro seduzido, existindo a bordo do seu navio; e se a 
embarcação por esta falta deixar de fazer-se à vela, será responsável pelas estadias da demora” (BRASIL, 1850). 
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verificar na prática enquanto esses profissionais forem pagos pelas próprias empresas que os 

contratam, como ocorre, tanto com auditores, quanto com as agências de rating, conforme 

denunciado pelo próprio Posner (2009a, 94). Uma sugestão para diminuir este conflito de 

interesses seria promover o pagamento indireto desses profissionais pela indústria. Mas como? 

A regulamentação poderia determinar que as empresas a ser auditadas ou que lançarão 

produtos sujeitos à avaliação das agências de rating estabeleçam, em um primeiro momento, 

um fundo coletivo para contratar e remunerar seus auditores e avaliadores de risco. O fundo 

poderia começar recebendo de cada empresa interessada uma contribuição do valor médio que 

cada uma delas pagou nos últimos anos por esses serviços, e, a partir de então, sempre que o 

fundo remunerasse um prestador por um serviço tal, a empresa contratante o reembolsaria com 

o valor dispendido. Assim, o fundo seria autossustentável, e o pagamento dos profissionais 

independentes seria feito através do fundo, e não dos próprios contratantes. Os contratantes, a 

propósito, não perderiam, obviamente, o valor transferido ao fundo; tornar-se-iam seus 

quotistas (ainda que, compulsoriamente, nos termos da regulamentação). Os auditores e 

agências de rating aceitáveis seriam aprovados pelo regulador com base em critérios técnicos 

e incluídos em uma lista numerus clausus, e haveria rodízio obrigatório desses prestadores de 

serviços, de modo a não se encorajar o estabelecimento de vínculos de familiaridade com os 

tomadores dos serviços, e, com relação às auditorias, também a fim de que o serviço de um 

auditor em determinada ocasião fosse sempre verificado por outro na auditoria seguinte. 

Ainda sobre a governança interna das empresas, uma proposta tão interessante e 

criativa quanto inusitada e controversa foi sugerida por John Breit, que – tipicamente – , 

apesar de ter recebido um Ph.D. em física da Universidade de Columbia, acabou se juntando a 

Wall Street em 1986, e à Merrill Lynch em 1990, onde se tornou o responsável pelo controle 

de risco da instituição, e, em sua longa carreira, pôde desenvolver e acompanhar a evolução 

dos modelos matemáticos de risco amplamente utilizados em Wall Street (EISINGER, 2013b).  

Para Breit, os modelos matemáticos de risco são profundamente insuficientes 

justamente por desconsiderar as “fraquezas humanas” envolvidas na equação141. Inclusive, 

                                                 
141 Neste sentido, vale observar que, conforme estudo conduzido pelo The Economist Intelligence Unit em 2009 
sobre a Crise de 2008, 47% dos entrevistados consideraram que as análises de risco tinham se tornado 
excessivamente complexas para efetivamente ajudar na tomada de decisões, e 70% declararam acreditar haver 
falta envolvimento humano nas decisões de risco (“human judgment”), i.e., que tais decisões estariam 
excessivamente alocadas a computadores e fórmulas matemáticas (DAVIS, 2009, 8). 
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afirma que os modelos estatísticos disfarçam os riscos ao invés de medi-los, tratando-os 

numericamente e conferindo-lhes uma roupagem de “respeitabilidade matemática”, como se 

representassem verdadeiras leis físicas – o que seria conveniente, inclusive, para diminuir a 

responsabilidade, tanto dos banqueiros, quanto dos reguladores, quando falhassem: 

 

O cínico em mim pensa que [os modelos estatísticos e matemáticos usados 
no mercado financeiro] são do interesse da alta gestão e dos reguladores para 
evitar sua responsabilização. Eles podem não acreditar que serão capazes de 
evitar a próxima crise, mas poderão culpar a estatística (EISINGER, 2013b). 

 

Breit sugere que, ao invés de criar modelos estatísticos cada vez mais complexos, 

gerentes de risco deveriam criar uma rede de inteligência semelhante a uma verdadeira 

agência de espionagem nas empresas, para que pudessem ganhar a confiança e ter acesso 

efetivo aos diversos empregados da companhia em que atuam, mesmo – e especialmente – aos 

mais júniores, que, para Breit, são precisamente os que “veem os problemas primeiro” 

(EISINGER, 2013b). 

Quando, no primeiro semestre de 2007, Breit – que havia deixado a posição de chefe de 

controle de risco da Merrill Lynch em 2005 – desconfiou de que havia algo muito errado com 

os derivativos subprime a que o banco estava exposto, investigou a situação conversando com 

analistas financeiros júniores que lhe deviam favores, já que os modelos estatísticos nada 

indicavam. Breit ficou alarmado com o que descobriu, e levou suas preocupações ao líder do 

banco na época; no entanto, já era tarde: A Merrill Lynch praticamente quebrou, e acabou 

sendo comprada no dia 14 de setembro de 2008, em meio à crise, pelo Bank of America, 

deixando de existir como companhia independente em janeiro de 2009 (EISINGER, 2013b). 

A proposta de Breit, como dissemos, é interessante e criativa, mas não nos parece 

adequada: Um sistema secreto de inteligência nas instituições fomentaria a desconfiança e, 

possivelmente, acabaria por se tornar uma peça importante no jogo político dentro das 

organizações. A opacidade de um sistema tal não se coaduna com a transparência necessária à 

boa governança de uma empresa. Ademais, espionagem, frequentemente, está associada à 

violação real ou potencial de direitos – no mínimo, do direito à privacidade – , de modo que tal 

sistema poderia acabar gerando mais um problema ético e um risco jurídico às instituições.  

Uma proposta (gerencial, não regulatória) mais aceitável seria traçar o perfil 

psicométrico dos altos executivos das empresas e promover maior diversidade psicológica nas 
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altas posições: A evidência empírica hoje sugere que traços como excessivo otimismo, 

excessiva autoconfiança, alta propensão a assumir riscos, “grande capacidade de se auto-

enganar”, e narcisismo são prevalentes em altos cargos (LANGEVOORT, 2004, 288; GOEL; 

THAKOR, 2008, 2737). 

O narcisismo, que está comumente correlacionado com autograndiosidade, arrogância, 

egocentrismo, agressividade, frágil autoestima, hipersensibilidade, baixa empatia, mas 

também, carisma (ROSENTHAL; PITTINSKY, 2006), tem estado fortemente associado tanto 

com liderança (GRIJALVA et al., 2015), quanto com condutas antiéticas (SCHARFF, 2005), 

o que joga uma sombra sobre nossos líderes em geral (OWEN; DAVIDSON, 2009, 1396). 

Ainda a propósito de liderança, o sentimento de poder também está positivamente 

correlacionado com o comportamento desonesto (HIRSCH; GALINSKY; ZHONG, 2011; 

YAP et al., 2013), bem como, com uma progressiva perda de empatia (GALINSKY et al., 

2006) – o que é particularmente desconcertante em vista de que a empatia é de particular 

importância para se alcançar posições de liderança, o que implica que, uma vez atingidas estas 

posições, tal característica vai se erodindo (KELTER, 2016, 108).  

Ademais, em interessante estudo, observou-se que 4% dos executivos de grandes 

empresas alcançaram os critérios para serem caracterizados clinicamente como sofrendo de 

psicopatologia – índice este 4 vezes mais alto do que o da psicopatologia clínica na população 

em geral – , e mais 4,4% do grupo estudado atingiram uma classificação subclínica da mesma 

condição, que também é bastante severa (mas fica aquém de caracterizar a psicopatologia 

propriamente dita, a clínica) (BABIAK; NEUMANN; HARE, 2010). Outro estudo sugeriu que 

há mais desordens de personalidade tipicamente associadas com a psicopatologia em 

executivos sêniores de empresas do que em pacientes de clínicas psiquiátricas e em presos 

(BOARD; FRITZON, 2005).  

Seria, portanto, recomendável, de um ponto de vista gerencial, aumentar a quantidade 

de pessoas menos narcisistas e menos propensas a aceitar riscos nas posições de liderança. 

Certos comportamentos problemáticos, frequentemente associados a fraudes, devem ser 

cuidadosamente monitorados, notadamente, condutas ilegais, assédios e relacionamentos 

impróprios, bem como, vícios em drogas ou jogos de azar (JONES, 2017). Naturalmente, estas 

são recomendações gerenciais, não jurídicas, já que não nos parece adequado implementá-las 

via lei ou regulamentação estatal. 
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Não poderíamos discutir governança sem abordar a difícil questão da remuneração dos 

executivos das instituições financeiras, que, para muitos, está no centro da Crise de 2008. Há 

pesquisas quantitativas que indicam tanto no sentido de que a remuneração desses executivos 

teria (DEYOUNG; PENG; YAN, 2013; BEBCHUK, 2012)142, quanto no sentido de que não 

teria (FAHLENBACH; STULZ, 2010; GOODHART, 2010, 170-171)143, influenciado uma 

excessiva exposição a riscos das instituições financeiras, e é difícil de se chegar a uma 

conclusão peremptória em qualquer sentido. 

Independentemente da conclusão em sentido de uma ou outra posição, já que se trata de 

uma questão fática e há dados numéricos para ambos os lados do debate, há algumas medidas 

salutares de governança que já foram e outras que poderiam ainda ser tomadas com relação à 

remuneração executiva. Dentre as medidas que já foram tomadas, estão (i) uma maior 

vinculação da remuneração dos executivos aos resultados de longo prazo das instituições 

através de bônus diferidos, que são pagos ao longo dos anos, e não imediatamente, podendo 

não ser pagos se algo que deu lucro no curto prazo, no longo, se revela insustentável; e (ii) o 

pagamento de parte dos bônus em ações da própria empresa, de modo que, caso venham a cair 

no futuro, também o executivo perderá. A primeira é uma medida endossada tanto pela 

economia neoclássica quanto pela economia comportamental, mas, com fundamentações 

diversas: Para aquela, trata-se de uma alocação de incentivos; para esta, um modo de se 

combater a ética limitada. A segunda medida é discutível (segundo ambas abordagens), porque 

acaba gerando um conflito de interesses entre a gerência que é remunerada através de ações e 

suas companhias, pois pode encorajar os gestores a tomar medidas de curto prazo que 

                                                 
142 Pesquisa também sugere que, quando as empresas checam a remuneração paga por seus “pares” a fim de 
estabelecer a remuneração de seus próprios CEOs conforme “o mercado”, tentem a selecionar aqueles pares que 
pagam melhor, talvez como modo de justificar pagamentos mais altos (FAULKENDER; YANG, 2010). Talvez 
seja mais uma manifestação do viés da confirmação, em que se ignoram dados que nos contrariam (no caso, que 
contrariam os CEOs das empresas que realizam a pesquisa), e se confere maior peso e atenção a dados que nos 
são favoráveis. 
143 Estudo quantitativo de 2012 contesta percepções populares de que CEOs de companhias abertas em geral 
seriam excessivamente bem pagos, no sentido de que seus ganhos não teriam correlação com o desempenho de 
suas empresas, e que a diretoria não os penalizaria por mau desempenho: Ao contrário, a pesquisa indicou que (i) 
o salário dos CEOs tem se valorizado conforme o de seus pares (i.e., de outros grupos de profissionais bem-
pagos, a saber, executivos em geral, advogados de grandes bancas, gestores de fundos de investimentos, 
investidores de private equities e atletas profissionais bem sucedidos), mantendo-se proporcional desde o começo 
da década de 1990; (ii) há forte correlação entre a remuneração dos CEOs de companhias abertas e a valorização 
das ações de suas companhias (o que sugere que os CEOs efetivamente são remunerados de acordo com seu 
desempenho); e, ainda, (iii) diretorias de empresas frequentemente de fato penalizam os CEOs via remuneração 
quando o valor das ações cai (KAPLAN, 2012. 
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provoquem a valorização artificial de suas ações em momentos que lhe forem convenientes, 

ou, até mesmo, manipular a contabilidade das empresas (DRUCKER; ZAHRA, 2003, 11). 

Obviamente, a regulamentação do mercado financeiro em geral procura coibir tais práticas, e o 

diferimento no pagamento das ações, bem como, a instituição de períodos específicos em que 

executivos podem vendê-las, sob maior escrutínio dos reguladores, mitigam este risco. 

Se a remuneração dos executivos hoje já tende a estar bem alinhada com a dos 

acionistas de suas empresas, no sentido de que está estatisticamente comprovado que há forte 

correlação entre a valorização das ações das empresas e a remuneração de seus 

administradores (KAPLAN, 2012), há quem sugira que tal remuneração deveria também estar 

melhor alinhada com a dos credores das empresas, principalmente, seus bondholders e 

preferred shareholders, em relação a quem há maior discrepância144. No entanto, não vemos 

como isso poderia ser possível de se implementar de modo coerente, pela natureza 

extremamente diversa de ações e bonds ou ações preferenciais, que mais se assemelham a 

estes do que àquelas no que tange aos dividendos que pagam, uma vez que são fixos, e não 

variáveis (RINI, 2003, 31): Ações, de fato, costumam estar associadas ao desempenho da 

empresa que as emitiu, e se valorizam e pagam dividendos conforme sua performance – daí, a 

possibilidade e a lógica de se alinhar os ganhos dos altos executivos de uma empresa com suas 

ações – ; mas uma correlação tal não é tão óbvia quando se trata de bonds ou ações 

preferenciais, que pagam retornos fixos, independentemente do desempenho da companhia 

emissora. 

De um ponto de vista gerencial, em que pese ser difícil, quando não impossível, 

neutralizar os vieses descobertos pela economia comportamental (FISCHHOFF, 1982), 

pesquisas têm sido feitas para se descobrir em que situações seria conveniente tentarmos 

neutralizar o Sistema Automático em favor do Sistema Reflexivo (MILKMAN; CHUGH; 

BAZERMAN, 2008). Quando estamos mais cansados, tendemos a operar com base no 

Sistema Automático, que é mais suscetível a vieses e, possivelmente, mais antiético também 

                                                 
144 Ou seja, a remuneração dos executivos deveria estar mais bem alinhada não só com os equityholders (i.e., 
acionistas, que obviamente ganham quando a empresa ganha, e perdem quando a empresa perder, por ser seus 
“donos” ao deter suas ações), mas também com os debt holders e assemelhados (i.e., com credores das empresas 
e investidores que recebem remunerações fixas) (BEBCHUK; SPAMANN, 2010).  
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(MEAD et al., 2009)145; portanto, reuniões decisórias excessivamente longas e no fim do dia, 

quando todos já estão cansados, devem ser evitadas. Uma das coisas que podemos fazer e 

laboratorialmente tem dado bons resultados é dar mais tempo de reflexão aos indivíduos antes 

da tomada de decisão (SHALVI, 2012). Ademais, abordar questões morais em discussões 

diminui decisões antiéticas; enquanto que conversar sobre benefícios egoísticos, as aumenta 

(GUNIA et al., 2012), fatos que, de um ponto de vista administrativo (e não jurídico) 

poderiam ser levados em consideração de modo mais sistemático ao se discutir propostas de 

negócios pelas diretorias das empresas. Decisões emotivas também devem ser evitadas, e, 

neste sentido, vale observar que levar assuntos emocionalmente carregados para discussões em 

grupo tem a vantagem de mitigar a influência das emoções em favor de decisões mais 

racionais e ponderadas (BAZERMAN et al., 2011). 

Ainda de um ponto de vista administrativo, vale lembrar que seguros em geral geram 

risco moral (GOODHART, 2010, 167) e devem, na medida do possível, ser evitados, 

especialmente por pessoas físicas em capacidade profissional: Pesquisas sugerem que diretores 

e executivos de empresa protegidos por seguro contra responsabilização pela atuação 

profissional tendem a pagar um prêmio mais alto em aquisições de outras empresas, sendo que 

tais aquisições, por sua vez, também geram retornos sobre as ações abaixo do normal nos 

períodos em que tais aquisições são divulgadas, o que indica que esses diretores e executivos, 

protegidos por seguros contra ações dos acionistas, estariam mais inclinados a pagar mais por 

empresas piores (LIN; OFFICER; ZOU, 2011). Pesquisas sugerem ainda que, quanto maior o 

seguro de seus diretores e executivos, tanto maior o spread que empresas tomadoras de 

empréstimo pagam pelo crédito, e maiores também os juros dos bonds que emitem, o que 

demonstra que tais coberturas de seguro estão associadas com maior assunção de riscos (real 

ou ao menos aparente) por essas empresas, já que captar dinheiro se torna mais caro para elas 

(LIN et al., 2013). Finalmente, pesquisas indicam ainda que o seguro de diretores e executivos 

também está positivamente associado a um aumento do custo de capital próprio das empresas 

(i.e., de o quanto custa para a empresa levantar capital através de equity), o que está em 

harmonia com a percepção de que segurar os executivos e diretores de uma empresa 

                                                 
145 Vale notar que também há estudos que sugerem que decisões espontâneas tendem a ser mais cooperativas do 
que as refletidas. O fato de uma decisão ser mais cooperativa, no entanto, não necessariamente implica que seja 
também mais ética (RAND; GREENE; NOWAK, 2012). 
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enfraquece a disciplina que lhes é imposta pelo risco de litígios por parte dos acionistas 

(CHEN; LI; ZOU, 2016). 

A fim de melhorar a governança das empresas, teríamos que criar mecanismos para 

encorajar a integridade profissional dos executivos. Algumas sugestões neste sentido são: (i) 

Estabelecer-se políticas claras e transparentes de administração de risco, (ii) fomentar uma 

cultura de compliance nas empresas, (iii) com tolerância zero a comportamentos antiéticos, 

(iv) exigir-se a contratação de pessoal experiente, competente e rigoroso para as posições 

relacionadas ao controle de risco (LAM, 2012), bem como (v) a cuidadosa verificação de 

antecedentes e a checagem de histórico de fraudes de candidatos a empregos (inclusive, nos 

currículos submetidos por esses candidatos) (JONES, 2017, 754)146. 

A regulamentação aplicável ao mercado financeiro em geral já têm demandado dos 

regulados os primeiros três pontos acima.  

Com relação à sugestão da contratação de pessoal, a regulamentação poderia exigir que 

ao menos os responsáveis pelas áreas gestoras de risco das empresas do mercado financeiro 

(por exemplo, compliance, jurídico, crédito, etc) tivessem senioridade o suficiente para ser 

também diretores estatutários (ou do board), e que fossem pré-aprovados pelo regulador, a 

exemplo do que a Comissão de Valores Mobiliários já faz, por exemplo, com relação a 

diretores responsáveis por várias funções em administradoras de valores mobiliários 

licenciadas, inclusive, compliance e gestão de risco (COMISSÃO DE VALORES 

MOBILIÁRIOS, 2015, art. 4º, IV e V).  

Quanto à quinta sugestão mencionada, a de se verificar os antecedentes e potencial 

histórico de fraudes de candidatos a empregos, convém notar que, infelizmente, no Brasil, 

apesar de não haver vedação legal expressa neste sentido147, a Subseção I Especializada em 

                                                 
146 Também se deveria melhorar o processo de contratação, o que nem sempre é fácil; neste sentido, uma área 
promissora é a de testes de honestidade, que estão crescentemente mais sofisticados, com checagem de dados, 
investigações, entrevistas gravadas e estudadas (inclusive com relação à comunicação não-verbal dos 
entrevistados), uso de polígrafos, etc (MINER; CAPPS, 1996). O quanto tais técnicas são eficazes (e justas!), por 
outro lado, é muito difícil de se medir e confirmar. Não encontramos estudos neste sentido.  
147 Muitas decisões que torcem a letra da lei, infelizmente, não decorrem meramente de dificuldades (ou até de 
possibilidades) técnicas na interpretação das normas, mas de opções ideológicas dos julgadores. Ainda que as 
intenções possam ser boas, a opção de se desrespeitar a letra da lei – a justiça formal – em prol de uma suposta 
justiça material é maléfica ao estado de direito, à democracia, e, em última análise, aos próprios fins 
supostamente objetivados pelo julgador – alguma forma de justiça material – , justamente porque o respeito à lei 
de modo estrito, especialmente pelos órgãos de estado e governo, é a maior garantia do cidadão contra a tirania 
estatal (RAMOS, 2010, 116-120; GRAU, 2011, 225). 
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Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho recentemente consolidou o 

entendimento do tribunal no sentido de que “as empresas não podem exigir certidão de 

antecedentes criminais de candidatos a emprego – salvo algumas exceções – sob pena de ter 

que pagar indenização por danos morais ao trabalhador”, o que pode por em risco não só as 

próprias empresas, mas também, seus empregados e até clientes – ainda que, felizmente, no 

contexto de nosso trabalho, dentre as exceções, i.e., dentre os candidatos de quem pode ser 

exigido o atestado de antecedentes criminais, estão “bancários e afins”, porque a checagem 

para eles se justificaria pela natureza de seu ofício exigir “especial fidúcia” (AGUIAR, 2017). 

Cumpre observar aqui que as cinco últimas sugestões acima são favorecidas por uma 

análise baseada em economia neoclássica, uma vez que se tratam, basicamente, de alocações 

de incentivos e medidas visando a reduzir assimetrias de informação. 

Finalmente, fechamos o subcapítulo com uma recomendação simples de técnica 

legislativa (lato sensu, isto é, válida não só para se fazer leis, mas também, qualquer tipo de 

norma estatal), baseada em estudos comportamentais que demonstram que é particularmente 

problemático aos administradores de empresas e organizações trabalhar com exigências 

jurídicas de alto grau de indeterminação, como “razoável”148 e “boa-fé”149: Administradores 

de empresas – para não dizer o ser humano em geral – têm a bem-documentada inclinação de 

perceber suas ações como sempre “razoáveis” e “de boa-fé” (LANGEVOORT, 2000, 162). 

Some-se a isso a tendência inabalável do ser humano de interpretar fatos e eventos em seu 

favor (GIOIA, 1989, 230-233). Assim, tais termos (“razoável”, “de boa-fé”, e afins) deveriam 

ser, na medida do possível, evitados pela legislação e regulamentação. A substituição desses 

conceitos por padrões mais precisos aumentaria a segurança jurídica das exigências 

normativas, ao mesmo tempo em que evitaria conceitos que comprovadamente facilitam erros 

                                                 
148 O grau de indefinição de “razoável” é claramente visível na definição jurídica de “reasonable” do respeitável 
Black’s Law Dictionary: “Reasonable, adj.: 1. Fair, proper, or moderate under the circumstances. 2. According 
to reason” (REASONABLE, 1999, 1272).  
149 “Boa-fé” é um conceito intrinsicamente vago. Neste sentido, por exemplo, Venosa, para quem a boa-fé 
implica “a conduta normal e correta para as circunstâncias, seguindo o critério do razoável” (VENOSA, 2007, 
363). Interessante notar como a definição de “boa-fé” e “razoável” são semelhantes e até mesmo imbricadas, nos 
termos da nota anterior e desta. Ainda conforme o Black’s Law Dictionary, a definição jurídica mais comum de 
“boa-fé” (“good faith”) nos Estados Unidos também é bastante vaga, especialmente na esfera do direito 
comercial: “Good faith, n.: A state of mind consisting in (1) honesty in belief or purpose, (2) faithfulness to one’s 
duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or 
business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage. – Also termed bona fides” 
(GOOD…,1999, 701). 
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cognitivos humanos. Apesar de esta ser uma sugestão, como notado, de técnica legislativa 

(lato sensu), e, portanto, aplicável ao setor público, deixamos a recomendação nesta parte do 

trabalho porque seu impacto seria sentido em uma melhor governança das empresas privadas, 

pelas razões expostas acima. 

 

Diagnóstico e prescrições: 

 

• Sintomas que invocam necessidade de regulamentação: A falta de governança 

nas empresas, que propiciaram o ambiente para muitos dos comportamentos 

antiéticos e conflitos de interesses que levaram à crise. 

 

• Principal causa dos sintomas para a economia neoclássica: Falta de incentivos 

para se estimularem maior governança e condutas mais éticas; falta de 

transparência na divulgação de conflitos de interesses. 

 

• Regulamentação tipicamente prescrita pela economia neoclássica: Criação de 

incentivos para os agentes econômicos corrigirem sua conduta. Com os devidos 

incentivos, o mercado deveria caminhar naturalmente para um sistema de maior 

governança e condutas mais éticas. Maior publicidade de conflitos de interesses.  

 

• Problema da abordagem tradicional: Incentivos para corrigir condutas é a 

mesma técnica preferencial do pré-Crise de 2008, e fracassaram, justamente 

porque, como já vimos, condutas antiéticas frequentemente emergem 

inconscientemente, e nem sempre respondemos adequadamente a incentivos. 

Maior publicidade de conflitos de interesses, como também identificado pela 

economia comportamental, não são eficientes, por vários vieses que nos levam 

a ser favoráveis a nós mesmos e a acreditarmos que seremos objetivos, a 

despeito dos conflitos, bem como, devido ao fenômeno psicológico do 

“licenciamento moral”, que nos leva a acreditar que, uma vez que divulgamos 

haver um conflito de interesses, tendemos a nos sentir autorizados a agir como 

bem entendermos. 
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• Principal causa do sintoma para a economia comportamental: A ética limitada 

do ser humano, associada a outros vieses e fenômenos psicológico-

comportamentais, notadamente, o viés do otimismo e a ilusão de objetividade. 

 

• Remédios regulatórios propostos pela análise econômico-comportamental do 

direito:  

 
o Imposição da quota mínima de um representante dos acionistas nos 

boards das empresas de capital aberto para aumentar a governança e a 

defesa dos interesses desses acionistas, muitas vezes, dispersos e pouco 

organizados, facilitando a racionalização de condutas que os prejudicam 

pela diretoria. 

 

o Obrigatoriedade de realização de mais dois tipos novos de testes de 

stress pelas instituições financeiras: Testes de stress reversos, que 

partem do pressuposto de que a empresa já quebrou, e os executivos 

tentam descobrir a razão, em um tipo de engenharia reversa da quebra, 

que tende a trazer bons insights sobre fragilidades dessas organizações; 

e testes de stress dinâmicos, do tipo “jogos de guerra”. Testes de stress 

reversos aproveitam o viés da retrospectiva, que nos leva a encontrar 

explicações (razões) para o que já ocorreu e refletir a respeito; testes do 

tipo “jogos de guerra” aproveitam quaisquer fenômenos psicológicos 

humanos que possam se manifestar neste tipo de técnica, que podem ser 

importantes em um cenário real, mas não são capturados ou 

reproduzidos nos testes atuais, baseados em computadores e algoritmos. 

 
o Obrigatoriedade de uma revisão periódica mandatória do modus 

operandi dos analistas de risco de agências de rating e quaisquer outras 

instituições que façam análise de risco de crédito, a fim de se identificar 

e criticar as heurísticas e simplificações que comprovadamente tais 

profissionais usam para fazer suas análises de crédito, para garantir que 
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os atalhos cognitivos de que eles fatalmente têm que lançar mão (em 

vista de sua racionalidade limitada e da complexidade dos modelos 

formais que são usados nessas análises) não sejam ineficientes e não 

estejam errados ou ultrapassados. 

 
o Instituição de um fundo de administração independente, financiado 

pelos agentes de mercado que são auditados e que emitem valores 

mobiliários sujeitos a notas de risco de crédito, para, através desse 

fundo, remunerar-se os auditores e agências de rating por serviços 

prestados a esses referidos agentes de mercado, a fim de eliminar o 

conflito de interesses entre eles e os prestadores de serviços 

mencionados; bem como, instituição de um rodízio mandatório na 

contratação desses prestadores de serviços, a fim de evitar que se criem 

laços de familiaridade entre eles e seus clientes (que podem ensejar, por 

exemplo, a heurística do afeto) e também reduzir os potenciais conflitos 

de interesses que emergem desses laços. 

 

• Sugestões administrativas recomendadas pela análise econômico-

comportamental do direito: Seria ainda recomendável (mas não coercitivamente 

imponível), de um ponto de vista gerencial-administrativo, fomentar ideias 

dissonantes nas empresas; bem como, uma cultura de compliance e de 

manifestação do pensamento independente e discordante; aumentar a 

diversidade psicológica no alto escalão das companhias, diminuindo os 

onipresentes narcisistas, otimistas, e outros tipos comuns (conforme detalhado 

ao longo deste subcapítulo), muitos dos quais com baixa aversão a riscos, em 

favor de outros perfis menos comuns e mais responsáveis; evitar-se a tomada de 

decisões executivas quando os participantes estão cansados, irrefletidamente, 

emotivamente, ou sem levar em consideração expressamente as consequências 

éticas do que for decidido; e evitar o uso de seguros profissionais sempre que 

possível. 
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• Sugestão de técnica legislativa (lato sensu) para o setor público, com possível 

impacto positivo na governança das empresas privadas: Evitar-se o uso em leis 

e regulamentações de termos jurídicos com alto grau de indefinição, como 

“razoável” e “boa-fé”, substituindo-os, sempre que possível, por conceitos mais 

precisos, em favor da segurança jurídica e por um menor subjetivismo, que 

sempre nos faz ainda mais suscetíveis a vieses comportamentais do que já 

somos. 

 

3.4.9. Encorajar e proteger whistleblowers 

 

Tu ne cede malis sed contra audentior ito. 
Publius Vergilius Maro, Aeneis. 

 

Se fraudes e outros atos criminosos, para a economia neoclássica, são respostas 

racionais a determinados incentivos (BECKER, 1978, 39-86) 150 , para a economia 

comportamental, decorrem da própria natureza humana – e têm inegável e profundo impacto 

na economia (SHILLER; AKERLOF, 2010, 35). Como combater os comportamentos sinistros 

do ser humano neste contexto? De modo mais pontual a nosso trabalho: Como poderíamos 

detectar fraudes, que tiveram um importante peso na Crise de 2008, no mercado financeiro? 

Investidores não são eficientes em detectar fraudes e problemas na gestão das empresas 

em que investem por serem (notadamente, nos Estados Unidos) dispersos, por normalmente 

não estarem diretamente envolvidos na administração das companhias das quais detêm ações, 

e por serem eles mesmos suscetíveis a sofrer fraudes financeiras (U.S. SECURITIES AND 

EXCHANGE COMMISSION, 2012; LIBRARY OF CONGRESS, 2011, 9 e 21). As diretorias 

executivas das empresas também não são eficientes em detectar fraudes, estando, muitas vezes, 

isoladas do que se passa no dia-a-dia da companhia, e acreditando que auditores externos têm 

esta função – o que está errado, já que auditores externos, por sua vez, estão mais focados no 

cumprimento de regras formais do que na detecção de fraudes – e, finalmente, nem mesmo os 

                                                 
150 A ideia do crime como comportamento racional foi pioneiramente explorada pelo próprio Gary Becker. 
Anedoticamente, Becker teria se dado conta do fato de que a opção criminosa seria racional em um dia dos anos 
60s quando, atrasado para uma reunião, decidiu parar seu carro em local proibido depois de calcular a 
probabilidade de levar uma multa (que, no final, inclusive, não levou) (KEEFE, 2017). 



318 

reguladores se sentem responsáveis por detectar fraudes nos entes regulados sob seu 

monitoramento (ZINGALES, 2012, 60 e 194).  

Pesquisa nos Estados Unidos demonstrou que o maior delator de fraudes empresariais 

são empregados das próprias empresas em que ocorreram, e cuja função principal não é 

detectá-las: Em 17% dos casos em que fraudes foram descobertas, elas foram denunciadas por 

whistleblowers151 que as encontraram por puro acaso. E a pesquisa também sugeriu que, na 

verdade, como ninguém se sente pessoalmente responsável por detectar ou impedir fraudes em 

empresas (como vimos no parágrafo acima, nem investidores, nem executivos, nem auditores, 

nem reguladores), elas acabam sendo descobertas apenas casualmente (DYCK; MORSE; 

ZINGALES, 2010).  

Assim, curiosamente, de um modo geral, no mundo empresarial, ninguém se sente 

responsável por detectar fraudes. E, no entanto, os volumes envolvidos em fraudes – 

principalmente, na indústria financeira – são enormes (BROWN, 2011), o que evidencia 

tratar-se de um problema que precisa ser resolvido com urgência. E quantas fraudes do setor 

financeiro não vieram à tona em meio à Crise de 2008? 

A diluição da responsabilidade de se identificar fraudes é mais um problema associado 

à crescente complexidade das instituições, que demanda, de fato, uma pulverização de poderes 

e funções na administração e no corpo burocrático das organizações, até mesmo em função da 

racionalidade limitada do ser humano. Entretanto, tal delegação de responsabilidades também 

está criando, na prática, vácuos de governança. Diminuir o tamanho das instituições poderia, 

obviamente, ajudar neste sentido (ZINGALES, 2012, 59-61), mas talvez não seja possível ou 

sequer conveniente às próprias empresas o realizarem espontaneamente se o propósito for 

apenas o de diminuir fraudes.  

Em vista do que mencionamos no sentido da eficiência e importância dos 

whistleblowers no combate às fraudes, uma solução melhor seria justamente encorajar as 

denúncias de empregados e até remunerá-los por desmascarar fraudes (SANJOUR, 2012). A 

SEC já tem feito isso há tempos (U.S. SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION, 

                                                 
151 Literalmente, “whistleblower” significa “soprador de apito” (“whistle” é apito, e “blower” é soprador), e 
significa, em português, “denunciante”. A imagem por trás do termo em inglês é a folclórica caricatura do 
policial, que, ao ver um crime, apita para o malfeitor parar o que está fazendo e levá-lo preso. 
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2017c; ZINGALES, 2012, 214-215). Nas próprias empresas que são vítimas das fraudes, 

porém, a delação não costuma ser encorajada – surpreendentemente, muito pelo contrário. 

Poder-se-ia imaginar, ingenuamente, que identificar e punir comportamentos 

fraudulentos é do interesse das empresas que são vítimas de seus perpetradores, e que as 

pessoas que colaboram neste sentido seriam reconhecidas como benfeitores das corporações. 

Entretanto, infelizmente, não é o que temos observado: Frequentemente, whistleblowers não 

são nem bem-vistos, nem bem tratados nas companhias em que trabalham. Ao contrário, 

tipicamente, quando alguém traz uma denúncia à administração, passa ele mesmo a ser tratado 

como suspeito (DEVINE; MAASSARANI, 2011, 20), além de correr o risco de ser descoberto 

por quem está denunciando e sofrer represálias – especialmente, quando o denunciado está 

hierarquicamente acima do denunciador; mas não só neste caso, já que fraudadores muitas 

vezes são verdadeiramente criminosos, têm muito a perder, e podem ameaçar até a vida do 

denunciante e seus familiares. Não é incomum que whistleblowers sejam ameaçados e 

perseguidos, sofrendo, inclusive, em decorrência de suas denúncias (e das consequências e 

represálias a que dão origem), de depressão, isolamento, desconfiança, piora de saúde física, 

declínio financeiro e problemas com a família (DEVINE; MAASSARANI, 2011, 17). 

Apenas a título de exemplo do modo como whistleblowers são frequentemente tratados, 

recentemente, foi amplamente divulgado na mídia que o CEO de um grande banco chegou a 

usar a equipe de segurança interna da instituição para tentar identificar e punir um 

whistleblower (RUDDICK; KOLLEWE, 2017). No contexto da Crise de 2008, vimos ainda 

que ameaças a whistleblowers ocorreram com frequência também nas agências de rating, 

justamente, contra aqueles que contestavam as notas que essas agências vinham atribuindo aos 

ativos que analisavam (DAVIS, 2009, 12). 

Ademais, ao fazer uma denúncia, comumente, passa o whistleblower a ser, ele mesmo 

– o denunciante – , investigado também – e pela própria empresa, que, com ou sem razão, 

passa a desconfiar de quem reportou o problema: Como o denunciante soube do fato? Quando 

soube? Quando reportou? Por que não reportou antes? Estava se beneficiando de algum 

modo? Cui bono? Estava chantageando o denunciado? Contou para mais alguém? Se a notícia 
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se espalhar, será ruim para a empresa! Contou a colegas, jornalistas152, amigos, família, 

reguladores? Quem mais sabe? E, além dessas preocupações e desconfianças todas, 

dependendo do problema que o whistleblower descobriu, se a fraude tiver sido possibilitada 

por uma falha do desenho institucional ou de governança da empresa em que ocorreu, outros 

executivos dentro da instituição, ainda que não diretamente relacionados à fraude em si, 

também poderão ser responsabilizadas por tais erros estruturais que possibilitaram a fraude – 

executivos estes que, normalmente, têm posições de senioridade na empresa (afinal, são as 

responsáveis pelos desenhos institucionais que falharam), e que, portanto, também ficarão 

contentes e aliviados se, ao invés de ter que assumir a responsabilidade por seus erros de 

design organizacional, conseguirem apontar outros culpados, dentre os quais, por exemplo, o 

próprio denunciante. 

O whistleblower, frequentemente, é entrevistado, às vezes, de surpresa e até mais de 

uma vez, por times inteiros de investigadores profissionais, nem sempre cordatos, e por longas 

horas, possivelmente, para que os investigadores possam explorar sua fadiga. Seu computador, 

e-mails, telefonemas e anotações são revirados, estudados e analisados em busca de indícios 

que o provem também culpado. Incidentalmente, o whistleblower ainda poderá vir a ser 

punido quando os investigadores, ao revirar toda sua vida, por acaso, encontrarem pequenas 

infrações não relacionadas ao caso, como, por exemplo, o envio de e-mails considerados 

inadequados. Naturalmente, neste contexto, eventuais bônus do whistleblower, assim como 

promoções e quaisquer benefícios que possam ser discricionários, também ficam suspensos até 

se chegar ao fim das investigações, que, incompreensivelmente, por vezes, demoram meses e 

até anos (DEVINE; MAASSARANI, 2011, 21). Depois de que a investigação mais ostensiva 

                                                 
152 Vale notar aqui que, depois dos whistleblowers, a maior parte das denúncias de fraudes financeiras é 
descoberta e divulgada por jornalistas investigativos. Como vimos, nos Estados Unidos, em 17% dos casos, 
fraudes foram denunciadas por empregados que, por acaso, as descobriram, constituindo os principais detectores 
de fraudes corporativas no país. Em segundo lugar, vem justamente a mídia, responsável por 13% dos casos 
descobertos (DYCK; MORSE; ZINGALES, 2010). A mídia investigativa que mais descobre fraudes é a mídia 
não-especializada, que é menos suscetível à pressão dos patrocinadores, que têm origens variadas, do que a mídia 
especializada, que, normalmente, dependente exclusivamente dos patrocinadores da indústria sobre a que publica 
para sobreviver. Também é preciso que haja mais publicidade de dados referentes à indústria financeira para se 
evitar fraudes. A internet tem ajudado muito neste sentido, a ponto de a fraude do caso Enron ter sido descoberta 
pelo jornalista investigativo do Wall Street Journal, John R. Emshwiller, com base em dados disponíveis 
publicamente na internet (ZINGALES, 2012, 60, 194 e 248). A mídia tem um papel essencial na sociedade, e não 
só deve velar pela boa governança das empresas e dos mercados, mas também, pela transparência política, sendo 
o “cão de guarda da democracia”, conforme os tribunais internacionais de direitos humanos (BUCCI 
OKUMURA, 2016, 44). 
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“acaba”, o whistleblower, se se mantém na empresa, normalmente, segue sendo monitorado e 

investigado por mais alguns anos após o fim da investigação –  tipicamente, 2 ou 3 – , durante 

os quais, comumente, segue com promoções e outros benefícios informalmente congelados. O 

processo de investigação também costuma ser opaco; os investigados, não poucas vezes, são 

“deixados no escuro”, sem fazer ideia do que está ocorrendo, sem direito a defesa ou 

contraditório, submetidos a um processo com tons inquisitoriais, em que fica ao menos a 

impressão de que os mesmos que os investigam “passam as sentenças” com base em suas 

próprias e incontestes conclusões (DEVINE; MAASSARANI, 2011, 36). 

E assim, frequentemente, agem os investigadores internos das próprias empresas que 

teriam se beneficiado com as denúncias, de modo tal que, não raras vezes, em pouco tempo, o 

whistleblower se descobre sob maior escrutínio do que o próprio fraudador, em um ambiente 

de pressão e desconfiança que acaba por desencorajar qualquer outra delação. Qualquer um 

que já tenha passado por situação tal – ou que já tenha observado isso acontecer – certamente 

hesitará antes de fazer uma nova denúncia. Naturalmente, todo esse procedimento é 

frontalmente contrário ao que é recomendável (KOTZ, 2015, 48-52) – mas, de fato, muitas 

vezes, é o que ocorre.  

Assim, a regulamentação precisa efetivamente proteger os whistleblowers e acabar 

com as situações verdadeiramente kafkianas e absurdas em que, com tanta frequência, são 

lançados. É verdade que o Dodd-Frank tem disposições que protegem whistleblowers de 

retaliação, o que é um passo positivo no sentido de protegê-los, e uma inovação legislativa, já 

que, historicamente, a lei aplicável subutilizava denunciantes (DESAI, 2012, 428). No entanto, 

o assunto tem estado mergulhado em controvérsias jurídicas; em particular, os tribunais norte-

americanos estão divididos quanto a se as disposições protetivas aplicar-se-iam a quaisquer 

whistleblowers, ou apenas aos que fizerem denúncias diretamente à SEC (LACROIX, 2017).  

Fazer uma denúncia, assim, é bastante arriscado. A aversão à perda (do emprego e 

talvez até da reputação profissional), juntamente com os vieses da extrapolação (se o 

denunciante já tiver visto a via crucis por que passa um whistleblower) e do status quo, 

tendem a deixar qualquer potencial denunciante inclinado a se calar e não fazer nada a respeito 

da fraude ou crime que possa ter descoberto. Justamente por isso, uma análise econômico-

comportamental do direito sugere que o estado deve promulgar leis e regulamentos a fim de 

que o whistleblower seja protegido e tratado com dignidade, pois nossa predisposição natural 
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vai muito mais no sentido de nos calarmos defensivamente e aceitarmos que “fraudes e crimes 

acontecem”, em mais uma típica racionalização de atitudes que, no fundo, sabemos ser 

eticamente erradas. Obviamente, é preciso que a proteção seja realmente efetiva, e que as 

infrações eventualmente descobertas sejam punidas dura e exemplarmente (TENBRUNSEL; 

MESSICK, 1999). 

Também favorecemos a instituição (ou manutenção) de um sistema regulatório que 

não só proteja, mas também, premie denunciantes. Infelizmente, nos Estados Unidos, 

atualmente discute-se um projeto de lei – o já comentado CHOICE Act – para se dificultar o 

pagamento de recompensas a whistleblowers (COFFEE, JR., 2017a), em sentido 

diametralmente contrário ao que consideramos recomendável. 

 

Diagnóstico e prescrições: 

 

• Sintomas que invocam necessidade de regulamentação: Fraudes na indústria 

financeira. 

 

• Principal causa dos sintomas para a economia neoclássica: Falta de incentivos 

para se estimularem condutas mais éticas e denúncias. 

 

• Regulamentação tipicamente prescrita pela economia neoclássica: Criação de 

incentivos para as pessoas melhorarem suas condutas e denunciarem ilícitos e 

irregularidades quando as descobrem.  

 

• Problema da abordagem tradicional: Este é um dos pontos em que, por razões 

diversas, a economia neoclássica e a economia comportamental chegam a 

conclusões e recomendações muito semelhantes: Com base em ambas, 

podemos concluir que é preciso proteger os whistleblowers, que não só são a 

principal fonte de descobertas de fraudes e ilícitos, como também são uma 

solução pouco onerosa para ajudar a mitigar o problema. No entanto, de um 

ponto de vista prático, não temos visto proteções suficientes para os 
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denunciantes, ao contrário. E, nos Estados Unidos, um projeto de lei ainda visa 

a dificultar os pagamentos de prêmios que a SEC tem pago a whistleblowers. 

 

• Principal causa do sintoma para a economia comportamental: A ética limitada 

do ser humano está por trás das fraudes; a aversão à perda, e os vieses da 

extrapolação e do status quo encorajam potenciais denunciantes a se calar, por 

medo de retaliações a que whistleblowers frequentemente se sujeitam. 

 

• Remédios regulatórios propostos pela análise econômico-comportamental do 

direito (coincidente com o proposto por uma análise baseada na economia 

neoclássica, ainda que por razões diferentes):  

 
o Aumentar a proteção regulatória efetiva a denunciantes; por exemplo, 

conferindo-lhes estabilidade no emprego durante as investigações e 

proibindo quaisquer formas de retaliações e maus-tratos decorrentes da 

denúncia, mesmo que, ao final, a veracidade dos fatos alegados não seja 

comprovada, desde que a denúncia não tenha sido feita de má-fé, 

entendida estritamente como falsa e feita comprovada e dolosamente 

com o intuito de prejudicar o denunciado. 

 

o Premiar os denunciantes quando suas denúncias forem comprovadas 

verdadeiras e levarem à descoberta de fraudes, ilícitos e irregularidades. 

 

3.4.10. Adotar formas de tributação pigouviana 

 

To compel a man to furnish contributions of 
money for the propagation of opinions which he 
disbelieves and abhors, is sinful and tyrannical. 
Thomas Jefferson, Political Writings. 

 

Formas de tributação pigouviana, que visam a corrigir incentivos, e não estritamente à 

arrecadação, também podem ajudar a conter os riscos do mercado financeiro, constituindo 

uma importante ferramenta macroprudencial (CLAESSENS, 2014, 1). A despeito de a 
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tributação pigouviana ter sido criada por um dos pais da economia neoclássica, Arthur Cecil 

Pigou (THORE, 1995, 140), ela também encontra respaldo na análise econômico-

comportamental do direito quando implementá-la for instrumental para combatermos a ética 

limitada do ser humano, e implicar sermos capazes de analisar a causa estrutural mais 

profunda, político-psicológica, que se esconde nos bastidores da feitura das leis – notadamente, 

interesses muitas vezes corruptos e pouco republicanos – ; fazendo-nos perscrutar como elas 

são efetivamente feitas, por quem, e com quais objetivos153. 

Impostos gerais normalmente incidem sobre um grupo grande de contribuintes, que é 

disperso, heterogêneo e, portanto, não é politicamente organizado ou influente – o que, a 

propósito, torna mais fácil ao governo instituir ou majorar tais impostos: “Racionalmente”, faz 

sentido aos eleitores se manterem ignorantes e desinteressados do processo político, tanto em 

vista da complexidade dos assuntos tratados, cuja compreensão exigiria dedicação de tempo e 

recursos por parte do eleitorado (e.g., regulamentação financeira ou direito tributário), quanto 

em vista do minúsculo poder que cada eleitor (ou voto) individualmente tem na decisão das 

eleições. Fala-se inclusive em “ignorância racional” (“ rational ignorance”) dos eleitores, no 

sentido de que manter-se ignorante quanto ao processo político lhes maximizaria a utilidade, já 

que, na prática, nada poderiam individualmente fazer para mudar as coisas através de seu 

(único) voto (NOLL; KRIER, 2000, 342)154. Votar nas eleições e jogar na loteria (ABRAMS; 

GARIBALDI, 2010) são comportamentos par excellence irracionais neste sentido: As chances 

de um único voto (ou aposta) fazer qualquer diferença favorável ao eleitor (ou ao jogador) 

tendem a zero, são quase que incomensuravelmente infinitesimais. 

No entanto, tributos pigouvianos, ao contrário dos tributos gerais, normalmente 

incidem sobre uma indústria ou um tipo de negócio específico, visando a realocar incentivos 

econômicos de modo a favorecer a sociedade numerosa, mas dispersa e fraca, em detrimento 

de grupos normalmente pequenos, mas organizados e poderosos (PIGOU, 2013, 332; NOLL; 

                                                 
153 Note-se que a máxima frequentemente atribuída a Otto von Bismarck sobre leis e salsichas (a variante que o 
autor ouviu com mais frequência é “se o povo soubesse como as leis e as salsichas são feitas, certamente se 
revoltaria”), na verdade, não é do Chanceler de Ferro, mas de John Godfrey Saxe, e a citação correta é “ laws, like 
sausages, cease to inspire respect in proportion as we know how they are made” (SHAPIRO, 2008). 
154 Sobre a tese de que a ignorância política dos dias de hoje se deve a fatores evolutivos (i.e., no sentido de que o 
ser humano não teria evoluído para política de massa, mas para a política realizada em pequenos clãs), 
PETERSEN, 2012. A ignorância racional dos eleitores é mais um ponto da democracia atacado por Brennan, para 
quem, se o voto for um dever cívico para com o resto da sociedade, eleitores racionalmente ignorantes deveriam 
abster-se de votar (2016). 
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OWEN, 1983), e cuja atividade econômica gera uma externalidade social negativa. Mas, 

justamente por incidir sobre este perfil de contribuintes, bem organizados e politicamente 

influentes, que tributos pigouvianos são tão raros, e subsídios – tipicamente, a verdadeira 

antítese de um tributo pigouviano, uma benesse a grupos poderosos – , ao contrário, são tão 

comuns (ZINGALES, 2012, 224-225). 

A ideia de um imposto pigouviano sobre transações no mercado financeiro, que tem 

sido proposta, pode até parecer uma boa ideia à primeira vista, sob a alegação de que 

diminuiria a volatilidade no mercado, já que comprar e vender ativos financeiros teria um 

custo extra e, por isso, em tese, faria mais sentido aos investidores comprar ativos e mantê-los 

por mais tempo. No entanto, as evidências apontam em outra direção: Experiências pregressas 

da instituição de um imposto sobre transações no mercado financeiro existem, e seus 

resultados não foram os esperados (DAVIDOFF, 2013a): Um estudo a respeito deste imposto 

no Estado de Nova Iorque no período de 1932 a 1981 indicou que, apesar de, de fato, diminuir 

o volume de trades no mercado, ao invés de diminuir a volatilidade dos preços das ações, esse 

imposto a aumentou em até 10% (POMERANETS; WEAVER, 2013, 35). De outros 9 estudos 

a respeito, envolvendo um imposto análogo em 23 países diferentes, 8 chegaram à mesma 

conclusão. Ademais, quando, em 1984, a Suécia adotou um imposto sobre transações 

financeiras, de 30% a 50% do volume total dos trades suecos deixou o país rumo à Grã 

Bretanha, razão pela qual o imposto foi abolido em 1991. O Japão eliminou seu imposto sobre 

transações financeiras em 1999 pela mesma razão (migração de trades), e o Estado de Nova 

Iorque, apesar de ainda coletar o imposto, desde 1981 o devolve aos contribuintes, ao invés de 

retê-lo, assim, na prática, anulando seus efeitos (DAVIDOFF, 2013a). 

Por outro lado, instituições financeiras, tipicamente, tomam empréstimos de curto 

prazo que, normalmente, são menos arriscados para o credor e, portanto, pagam juros 

menores; e fazem empréstimos de médio-longo prazo, que são mais arriscados e, assim, 

cobram juros maiores, a fim de embolsar o spread, a diferença. Neste contexto geral dos 

negócios bancários, um dos problemas da Crise de 2008 foi justamente o enxugamento do 

crédito de curto prazo que ocorreu com a eclosão da crise: Credores de curto prazo, temendo a 

falência dos intermediários financeiros, não renovaram seus empréstimos, obrigando-os a 

vender ativos que foram, assim, ainda mais depreciados, aumentando o momentum da espiral 

de queda de preços. Ficou claro com a crise que os bancos estavam excessivamente 
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dependentes de empréstimos de curto prazo, muito além do que seria ótimo para o mercado, a 

sociedade, ou os próprios bancos – ainda que, para estes, de um ponto de vista estritamente 

econômico ou financeiro imediatista, pudesse fazer sentido para maximizar-lhes os lucros. Um 

imposto pigouviano sobre os empréstimos de curto prazo das instituições financeiras poderia 

ajudar a mitigar-lhes o incentivo a uma excessiva alavancagem de curto prazo, possivelmente, 

em favor de empréstimos de médio prazo, cujo risco é mais facilmente administrado e 

absorvido pelos bancos e pelo mercado em um momento de crise (ZINGALES, 2012, 222-

223)155,156. 

Outra sugestão de imposto pigouviano aplicável às instituições financeiras seria a de se 

taxar “a externalidade representada pelo risco sistêmico” (CAMILO JR., 2011, 38).  Neste 

sentido, tem-se proposto uma taxação das instituições financeiras pelas garantias conferidas 

pelo governo, tanto às próprias instituições, quanto a seus correntistas, sendo que tais garantias 

deveriam levar em conta o que efetivamente o governo estaria disposto a garantir em um 

momento de stress – ou seja, esse imposto funcionaria como um prêmio a ser pago pelas 

grandes instituições financeiras pela “garantia implícita” de proteção do governo de que 

gozam (ACHARYA et al., 2011b). Esta proposta não nos parece factível, dada a 

impossibilidade prática de se estimar adequadamente as garantias implícitas e de se precificar 

corretamente o prêmio devido (GOODHART, 2010). 

Ainda mais uma sugestão pigouviana que tem sido aventada é taxar-se os bancos por 

seu tamanho: A ideia básica é a de que o quanto maior for o banco, tanto maior a imposição de 

um (novo) imposto sobre tamanho a que deve se submeter. Isso deveria desencorajar os 

bancos a crescer excessivamente, e o valor arrecadado através deste tributo seria um modo de 

o governo preparar o financiamento da instituição em caso de crise – uma maneira de o 

                                                 
155 Vale notar ainda que o default de dívidas de longo prazo não trazem riscos sistêmicos porque, normalmente, 
não são detidas por bancos, mas por fundos de investimento com carteiras enormes (notadamente, fundos de 
pensão e de investimentos de longo prazo), que são capazes de absorver eventuais perdas, sendo que tais 
inadimplências e suas dívidas ainda costumam ser sanadas e reestruturadas no médio prazo, mitigando assim 
também seus impactos no longo prazo (ZINGALES, 2012, 235). 
156 Para Turner, todo débito é tóxico e deveria ser tributado. A tese principal de Turner é a de que dívidas e 
crédito geram bolhas e a desalavancagem que (precisa) se seguir às crises que ocorrem quando tais bolhas 
estouram tendem a gerar recessões prolongadas (e, quanto maior a desalavancagem, tanto pior a recessão que se 
seguirá). Mais controvertidamente, outra tese defendida por Turner é a de que as autoridades monetárias devem 
funcionar como estabilizadores, gerando ou retirando de circulação fiat money conforme o governo precise 
financiar dívidas ou tenha superavits (2015a). No sentido de que uma forte expansão de crédito também estava 
associada à euforia que antecedeu a Crise de 29 nos Estados Unidos e a recessão da década de 1980 no Japão, 
Goodhart (2009, 11-12). 
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governo ao menos atenuar o problema dos bancos grandes demais para falir. Em 2010, Obama 

estava considerando a criação de um imposto conforme o descrito, mas, ao final, nada foi feito 

neste sentido, e o Dodd-Frank, também de 2010, ao criar um regime especial de liquidação 

para bancos sistemicamente importantes em dificuldades e nada fazer para fragmentar a 

indústria, apenas reforçou a noção de que os bancos grandes demais para falir devem mesmo 

continuar existindo e continuam tendo uma garantia implícita do governo de que não falirão 

ou, ao menos, não falirão nos mesmos termos que as empresas comuns (THE RISK…, 2010). 

Fica aqui, assim, nossas sugestões deste capítulo: De um modo geral, lançar mão de 

modo mais frequente e ilustrado de tributos pigouvianos, a fim de combater a ética limitada do 

ser humano e favorecer a sociedade em face de grupos pequenos, mas organizados e 

poderosos; mais especificamente, com base no que foi dito, instituir-se um imposto 

pigouviano sobre os financiamentos de curto prazo das instituições financeiras, para 

desencorajá-las o uso excessivo desse tipo de financiamento em favor de empréstimos de 

médio e longo prazo que são sistemicamente mais administráveis e menos perigosos. Cumpre 

observar que esta última é uma sugestão experimental; naturalmente, se ocasionar 

consequências imprevistas e adversas ao mercado, a exemplo do que houve com o imposto 

sobre transações que mencionamos, deve ser reconsiderada. Como o próprio Pigou reconhecia, 

o governo, e todos nós, temos limitações (racionalidade e ética limitadas!), e nossos modelos 

ideais podem não funcionar como o esperado na prática (PIGOU, 2013, 331-332). 

Em tese, tais sugestões, mais uma vez, parecem ser coincidentes com o que nos 

prescreveria uma análise do direito baseada na economia neoclássica, observando-se mais uma 

vez, entretanto, que a fundamentação de uma abordagem neoclássica pura se basearia na 

alocação de incentivos, enquanto que a análise econômico-comportamental do direito se 

baseia em fundamentos adicionais para sustentar as recomendações, notadamente, a ética 

limitada. 

 

Diagnóstico e prescrições: 

 

• Sintomas que invocam necessidade de regulamentação: Grupos pequenos, mas 

organizados e poderosos, se beneficiam da feitura das leis e regulamentações 

em detrimento da sociedade em geral, numerosa, mas difusa e desorganizada. 
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• Principal causa dos sintomas para a economia neoclássica: Falta de incentivos 

para se estimularem condutas mais éticas por parte dos beneficiados e do 

governo, e para se estimular maior monitoramento por parte da sociedade. 

 

• Regulamentação tipicamente prescrita pela economia neoclássica: Criação de 

incentivos. 

 

• Problema da abordagem tradicional: Este é mais um dos pontos em que, por 

razões diversas, a economia neoclássica e a economia comportamental chegam 

a conclusões e recomendações muito semelhantes. 

 

• Principal causa do sintoma para a economia comportamental: A ética limitada 

do ser humano está por trás dos comportamentos que levam políticos a 

beneficiar grupos pequenos, mas organizados e poderosos, em detrimento da 

sociedade mais ampla. 

 

• Remédio regulatório proposto pela análise econômico-comportamental do 

direito (coincidente com o proposto por uma análise baseada na economia 

neoclássica):  

 
o Sugestão geral: Utilizar tributos pigouvianos com mais frequência, 

ainda que de modo experimental.  

 

o Sugestão específica: Instituir-se um imposto sobre os financiamentos de 

curto prazo das instituições financeiras, a fim de encorajá-las a diminuir 

sua dependência deste tipo de financiamento em prol de financiamentos 

de médio-longo prazo. 

 

  



329 

3.4.11. Aumentar a governança no setor público 

 

Pour qu’on ne puisse abuser du pouvoir, il faut 
que, par la disposition des choses, le pouvoir 
arrête le pouvoir. 
Montesquieu, De l’Esprit des Lois. 

 

Entre 2000 e 2010, os gastos com lobby nos Estados Unidos subiram de US$ 1,57 

bilhões para US$ 3,52 bilhões – em 2016, ficaram em US$ 3,15 bilhões, menos do que nos 

anos anteriores (desde 2007), mas ainda muito significativo. Em 2005, pouco antes da crise, a 

indústria que mais gastou com lobby nos Estados Unidos foi a indústria financeira, tendo 

investido quase US$ 365 milhões naquele ano. Em 2006, apesar de ter sido ultrapassada em 

gastos com lobby pela indústria da saúde, a indústria financeira aumentou ainda mais seus 

gastos com esses serviços, para US$ 380 milhões. Em 2007, gastou US$ 426 milhões com 

lobby; em 2008, pleno annus horribilis, US$ 456 milhões; e, mesmo depois de a crise se 

abater sobre a indústria, os gastos com lobby do setor seguiram crescendo, indo para 

US$ 477,5 milhões em 2009. A tendência de crescimento se mantém firme até os dias atuais, 

quando, apesar de a indústria financeira continuar atrás da indústria da saúde, o valor que 

investiu em lobby em 2016 foi superior a US$ 493 milhões (LOBBYING...,2017)157. 

O lobby fatalmente lança uma sombra sobre as instituições republicanas, em que 

pesem os argumentos em seu favor – notadamente que, ao regular o lobby, confere-se maior 

transparência à sociedade com relação a quem gasta quanto para influenciar políticas públicas; 

e que, em nossa extremamente complexa sociedade, os lobistas ajudam os congressistas a 

compreender os detalhes e desafios práticos de cada lei que vão propor, analisar e promulgar, 

bem como, o impacto que terão essas leis em cada setor a ser regulado, o que seria 

extremamente difícil, senão impossível, para os políticos eleitos fazerem apenas com seus 

próprios assessores (DRUTMAN, 2011, 4). 

                                                 
157 Em primeiro lugar em gastos com lobby segue a indústria da saúde com um gasto, em 2016, superior a 
US$_515 milhões. Em segundo lugar vem um curioso grupo de “negócios diversos” (“miscellaneous 
businesses”), que inclui, de fato, membros muito diferentes, inter alia, a Câmara de Comércio dos Estados 
Unidos, membros da indústria manufatureira em geral, cassinos, empresas de turismo, de comidas, bebidas, 
maconha, etc, com um gasto de aproximadamente US$ 497 milhões em 2016. Se desconsiderarmos esses 
“negócios diversos” por não ser um grupo coerente de empresas, a indústria financeira fica em segundo no 
ranking de gastos com lobby, com um gasto de mais de US$ 493 milhões em 2016 (LOBBYING...,2017). 
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Fica fácil de se visualizar a tensão que o lobby cria com ideais republicanos quando 

observamos que, por exemplo, a Countrywide Financial, empresa financiadora de 

empréstimos imobiliários que quebrou em 2008, quando da crise, oferecia hipotecas a juros 

baixíssimos a políticos, inclusive – e por vários anos – ao próprio presidente do comitê 

senatorial encarregado de regular os bancos (Senate Banking Committee Chairman), 

Christopher John “Chris” Dodd, o senador do Partido Democrata que propôs a legislação da 

indústria financeira para responder à Crise de 2008 ao senado em 2009 – regulamentação esta 

que, inclusive, como vimos, leva seu nome, o Dodd–Frank Wall Street Reform and Consumer 

Protection Act (o “Frank” do título curto da lei é Barney Frank, presidente do comitê da 

câmara baixa do congresso americano encarregado de regular a indústria financeira (Financial 

Services Committee Chairman). Ainda neste sentido, do currículo de Chris Dodd, consta o 

senador ter proposto, em junho de 2008, um programa de resgate que beneficiaria (se tivesse 

sido aprovado, mas não o foi) os tomadores de empréstimos da própria Countrywide Financial 

(ZINGALES, 2012, xii)  

A propósito, o CEO da Countrywide Financial, Angelo Mozillo, considerado um dos 

“10 maiores responsáveis pela Crise de 2008” (TEN..., 2008), recebera cerca de US$ 470 

milhões de remuneração nos anos que precederam a crise, dos quais pagou US$ 67,5 milhões 

à SEC em um acordo feito em 2015 por malfeitos relacionados à Crise de 2008 – sendo que, 

deste valor, US$ 22,5 milhões constituíram “a maior multa já imposta pela SEC a um 

executivo sênior de uma empresa de capital aberto” (ELLIS, 2010). Vale notar ainda que 

Mozillo escapou ileso na esfera criminal por sua participação na venda de hipotecas arriscadas 

quando, em 2016, os promotores norte-americanos desistiram do processo vinham movendo 

contra ele (GEIGER; FARRELL; SCHOENBERG, 2016). 

Ainda corroborando a existência e a gravidade dos problemas (no mínimo, de 

percepção por parte da sociedade) que o lobby pode causar, pesquisa realizada pelo Mercatus 

Center da George Mason University indicou (i) que os bancos que receberam empréstimos 

emergenciais do governo americano em resposta à Crise de 2008 gastaram 72 vezes mais em 

lobby na década que antecedeu à crise do que os bancos que não foram agraciados com tais 

empréstimos; (ii) que há correlação positiva entre os bancos que fizeram lobby junto ao 

Federal Reserve ou empregaram pessoas politicamente influentes e o recebimento de 

empréstimos emergenciais (mesmo depois de fazer os ajustes estatísticos relacionados ao 
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tamanho dos bancos e retirar da amostragem os bancos considerados pelo Financial Stability 

Board como “grandes demais para falir”); (iii) que bancos com conexões políticas em média 

receberam empréstimos maiores do que os bancos sem ligações políticas; e (iv) que os bancos 

que empregaram pessoas politicamente influentes permaneceram em dívida com o Fed por 

mais tempo do que os que não tinham tais empregados (BLAU, 2013a)158. Claro que tudo isso 

pode ter decorrido simplesmente do fato de os políticos influentes e os reguladores terem 

maior conhecimento das necessidades dos bancos que pagavam lobistas, mas fica a dúvida 

sobre se é isso mesmo, e, obviamente, a impressão que passa à população em geral não é 

positiva, nem para os lobistas, nem para os bancos, os políticos, os reguladores, ou a 

democracia. 

O Dodd-Frank Act, que nasceu do clamor popular contra a existência de bancos 

grandes demais para falir e da indignação com o resgate desses bancos com dinheiro público, 

acabou não trazendo absolutamente nada em favor de uma maior fragmentação da indústria 

bancária ou financeira; pelo contrário, reservou tratamento especial aos grandes 

conglomerados e instituições sistemicamente relevantes em caso de uma nova crise, e ainda 

criou o arcabouço jurídico necessário para que o governo realize novos resgates ad hoc 

discricionariamente no futuro – precisamente o oposto do que se esperava da lei (SKEEL, JR., 

2010). Mas nada disso surpreende, tendo em vista que a negociação congressional para a 

aprovação do Dodd-Frank foi objeto de massivo lobby da indústria financeira (SALTER, 2012, 

8-9), e que seus principais arquitetos foram as mesmas pessoas responsáveis pelo resgate dos 

bancos em 2008 (SKEEL, JR., 2010). Ainda neste sentido, parece-nos um silêncio 

verdadeiramente eloquente do legislador que a lei, em suas 2.319 páginas, não abordou em um 

artigo sequer a reforma das empresas “patrocinadas” pelo governo, Fannie Mae e Freddie Mac, 

apesar de sua centralidade dentre as causas da crise (e a nova proposta de lei, o CHOICE Act, 

segue do mesmo modo) (RICHARDSON; VAN NIEUWERBURGH; WHITE, 2017, 229). 

Ao nos debruçarmos sobre o Dodd-Frank, de pronto, podemos observar que a lei 

determina que a regulamentação dos bancos seja feita pelo Federal Reserve, instituição que 
                                                 
158 O autor propõe três explicações possíveis para os fenômenos enumerados no texto, a saber, (i) que o Fed tinha 
mais informações sobre bancos politicamente ativos do que os outros e, portanto, conferiu-lhes os empréstimos 
mais rapidamente; (ii) que bancos politicamente ativos têm maior tendência a pedir empréstimos ao Fed; ou (iii) 
que os bancos politicamente relacionados, por sua proximidade com o poder, se sentiram confortáveis o bastante 
para assumir riscos maiores, o que, por sua vez, acabou obrigando o Fed a ajudá-los mais quando da eclosão da 
crise porque tinham uma exposição maior a risco (BLAU, 2013a; 2013b). 
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fracassara de modo determinante, no bojo das causas da Crise de 2008, ao manter os juros 

excessivamente baixos por tempo longo demais. Entretanto, a escolha do Fed para funcionar 

como regulador dos bancos era exatamente o que queriam os próprios entes regulados, que 

elegem a diretoria do Fed de Nova Iorque e fornecem à instituição as informações de mercado 

com base em que ele opera, tendo, portanto, grande influência em sua gestão (ZINGALES, 

2012, xxvii). Assim, em outras palavras, a mesma entidade que foi uma das grandes 

causadoras da crise, na legislação que emergiu em resposta ao problema, não só se manteve no 

pináculo inconteste da política monetária dos Estados Unidos, mas ainda adquiriu mais 

poderes. 

Ademais, como vimos, o Volcker Rule do Dodd-Frank foi desenhado basicamente a 

fim de proibir que bancos que tomam crédito do público façam transações proprietárias, que 

podem colocar em risco os depósitos da população, muitos dos quais são garantidos pelo 

governo americano. No entanto, ainda na fase da discussão da lei no congresso, o lobby da 

indústria financeira conseguiu incluir inúmeras exceções à proibição, em clara demonstração 

de que a complexidade é esculpida em grande medida pelos participantes da indústria para 

excepcionar normas gerais e garantir vantagens específicas, como já observamos. Além disso, 

conquanto a lei ainda esteja sendo, aos poucos, implementada – agora, em 2017, quase 10 

anos após a Crise de 2008, e 8 anos após a promulgação do Dodd-Frank – , a desvantagem de 

sua excessiva complexidade já se faz sentir em sua execução, na medida em que brechas já 

estão sendo aproveitadas, por exemplo, para evitar que algumas das grandes instituições 

financeiras globais tenham que aumentar o capital de suas subsidiárias norte-americanas. 

Vemos aqui, portanto, a prática das duas formas como regulados procuram manipular 

(“game”) a regulamentação a que estão sujeitos: Na feitura das normas, criando ab initio 

modos de evitá-la (via exceções e brechas), no chamado “rule-making/influence game”; e na 

execução das normas, através da exploração de falhas, exclusões e zonas cinzentas, no 

chamado “rule-following/compliance game” (SALTER, 2012, 8-9). 

Outro ponto em que o Dodd-Frank atende mais aos interesses da indústria financeira 

do que ao do público está na seção 929P9(a) da lei, que autoriza a SEC a aplicar multas aos 

entes regulados em processos administrativos. Antes do Dodd-Frank, a SEC tinha que recorrer 

ao judiciário para multar diversas entidades e indivíduos por várias razões, incluindo 

companhias abertas e seus executivos por fraudes contábeis e insider trading. Previsivelmente, 
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desde a passagem da nova legislação, a SEC tem recorrido crescentemente a instâncias 

administrativas nestes casos, inclusive transferindo aos tribunais administrativos processos que 

já estavam correndo perante tribunais regulares. Normalmente, pela complexidade envolvida 

nos casos e pela dificuldade de se comprovar responsabilidades, bem como, pela perspectiva 

de esses casos se transformarem em litígios longos, caros e incertos, tais procedimentos 

terminam em acordo (“settlement”). Quando um acordo é fechado perante o judiciário, o juiz 

natural do processo deve revisar os termos do acordo a fim de garantir que ele é, no mínimo, 

justo (“fair”), razoável (“reasonable”) e conforme o interesse público (“in the public interest”), 

sendo que, dependendo da região da jurisdição – no “D.C. Circuit”, por exemplo – o juiz ainda 

tem que checar outros aspectos do acordo, como duas formas diversas de adequação 

(“adequacy” e “appropriateness”), que são standards tecnicamente diferentes. E, obviamente, 

o judiciário pode se recusar a aprovar os acordos que não estiverem conforme os padrões 

exigidos pela lei – o que efetivamente ocorre de tempos em tempos. Entretanto, acordos 

administrativos não passam pela revisão do judiciário e são confidenciais. Desse modo, 

portanto, não estão sujeitos a quaisquer verificações externas independentes – o que não é 

desejável à sociedade pela falta de transparência, ainda mais quando estudos comportamentais 

já nos mostraram os riscos inerentes a esse tipo de estrutura, devido, principalmente, a 

conflitos de interesses e à ética limitada do ser humano. Some-se a isso que há evidências 

estatísticas no sentido de que, apesar da promessa da SEC de processar mais pessoas físicas, 

na prática, ela tem processado menos, e, nos processos administrativos, poucos acordos 

incluem indivíduos, recaindo as multas normalmente apenas nas pessoas jurídicas (e, por 

conseguinte, em seus investidores, não seus administradores) (VELIKOJA, 2016). 

O Dodd-Frank também codifica poderes discricionários ao governo americano para 

usar em situações de crise econômica, por exemplo, conferindo-lhe autoridade para tomar o 

controle de instituições financeiras que acredite poderem falir, e considerar certas instituições 

financeiras “sistemicamente importantes” (“systemically important”), sujeitando-as a um 

regime regulatório especial, sem estabelecer critérios objetivos para tanto. Tal 

discricionariedade tende a gerar arbítrio e risco moral, na medida em que grupos poderosos, 

uma vez ameaçados, podem fazer pressão política para mover o governo no sentido que lhes 
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for mais conveniente (ZYWICKI, 2011)159. Muito irônico o Dodd-Frank tratar este assunto 

deste modo, já que o resgate ad hoc dos bancos foi justamente uma das principais causas do 

clamor público contra o socorro do governo à indústria financeira (SKEEL, JR., 2010). 

Já discutimos uma das medidas mais importantes para adaptarmos a lei ao Homo 

sapiens (em oposição ao Homo economicus) e que também melhoraria a governança estatal: A 

simplificação das leis, que dificultaria a inclusão de vantagens aos influentes e exceções às 

regras gerais, bem como brechas, além de facilitar a implementação das normas e o 

monitoramento dos regulados, e, eventualmente, encorajar o redirecionamento de boa parte 

dos recursos dispendidos em lobby para outras atividades potencialmente mais desejáveis 

socialmente. Outro aspecto já discutido, que também aumentaria a governança estatal, é a 

aplicação dura e inescapável da lei, a tolerância zero às violações. 

Ademais, uma melhor governança estatal implica a diminuição da corrupção. E um dos 

melhores modos de se acabar com a corrupção é, idealmente, acabar completamente com 

subsídios e favores estatais, que, além de invariavelmente gerar ineficiências e anomalias no 

mercado, fazem florescer privilégios e favorecimentos que são absolutamente incompatíveis 

com o sistema republicano (ZINGALES, 2012, 215). Em virtude do escopo de nosso trabalho, 

associado à quantidade de informações disponíveis, temos comentado muito sobre o lobby – 

que é diverso de corrupção, mas gera no mínimo os problemas de percepção que temos 

comentado – nos Estados Unidos. No entanto, a despeito disso, vale ressaltar que a corrupção 

é uma patologia mundial gravíssima, um flagelo da humanidade, e os Estados Unidos, na 

verdade, são um dos países aparentemente menos corruptos do mundo, conforme o índice de 

percepção de corrupção da Transparência Internacional. As sugestões que visam a aumentar a 

governança do setor público, portanto, se aplicam com ainda mais vigor a outros estados, 

notadamente, ao Brasil, que faz triste – para não dizer trágica – figura no referido índice160,161. 

                                                 
159 Zywicki defende que a obediência ao estado de direito é particularmente importante em momentos de crise, 
fundamentalmente, porque (i) é essencial ao desenvolvimento econômico em geral, (ii) evita que políticos e 
grupos poderosos oportunisticamente se aproveitem de momentos de crise, (iii) historicamente, quando há uma 
ruptura do estado de direito durante crises, o fim das crises, tipicamente não é acompanhado por um retorno ao 
estado de direito, e (iv) a simples possibilidade de discricionariedade gera risco moral (2011). Em sentido 
contrário, no de que, em situações de crise, o legislativo e o judiciário devem ceder um espaço extraordinário ao 
executivo para que responda com mais eficiência e velocidade aos desafios: POSNER; VERMEULE, 2007. 
160 Os Estados Unidos, no ranking do índice de percepção de corrupção de 2016, ficou na 18ª posição de país 
menos corrupto. O Brasil ocupa a 79ª posição (em um total de 176 países) (TRANSPARENCY 
INTERNATIONAL, 2016). 
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Ainda com relação a subsídios, vale lembrar que a próxima crise de crédito nos 

Estados Unidos poderá ser justamente a dos empréstimos subsidiados pelo governo aos 

estudantes universitários. Tais empréstimos são garantidos pelo governo dos Estados Unidos, 

de modo que as faculdades – que serão beneficiadas pelos empréstimos garantidos pelo 

governo que derem a seus estudantes – passam a não ter qualquer vantagem em checar com 

maior rigor a capacidade de seu corpo discente de pagar de volta o crédito recebido; ao 

contrário, tais instituições, na verdade, até se beneficiam de análises de crédito lenientes, já 

que uma análise desfavorável poderia dificultar a concessão de empréstimos e diminuir-lhes os 

“clientes”. No final de 2016, os empréstimos estudantis norte-americanos já somavam mais de 

US$ 1,2 trilhões (DEBT.ORG, 2016). De modo direto, cru e simples, em vista da ética 

limitada do ser humano, subsídios – seja para a compra de imóveis, educação ou indústrias 

favorecidas pelo governo – , em todo o mundo, de um modo geral, deveriam acabar, não só 

pelas distorções que geram no mercado, mas também, principalmente, por fomentar a 

corrupção e a promiscuidade entre os setores público e privado (ZINGALES, 2012, 151-152). 

Mas talvez esta sugestão, ainda que acertada, seja outra falácia do Nirvana: Em nosso 

mercado globalizado de hoje, até mesmo em vista de subsídios que são concedidos por 

diversos governos ao redor de todo o mundo e podem, se não forem contrabalanceados, 

desequilibrar a competição internacional, não nos parece factível de um ponto de vista prático 

que se eliminem totalmente os subsídios estatais. Então, alternativamente, o efeito de 

configuração pode nos ajudar a melhorar a governança estatal com relação a eles: O melhor 

modo de se divulgar um subsídio ao público não é como uma benesse do governo – como 

costuma ser feito – , mas com uma realocação de recursos: Afinal, os recursos de que o 

governo abre mão ao conceder um subsídio a determinado agente de mercado ou setor da 

economia terão que sair do orçamento – ou seja, os contribuintes terão que arcar com seu 

                                                                                                                                                         
161 Em 2007, interessante estudo procurou correlação entre a percepção de corrupção de diversos países conforme 
o índice de percepção de corrupção da Transparência Internacional e multas de trânsito não pagas na cidade de 
Nova Iorque por seus diplomatas junto à ONU. A ideia do estudo era a de que, como a imunidade diplomática 
protegia os referidos diplomatas de ter que pagar as multas, suas atitudes com relação a elas emergiriam das 
normas culturais a que estavam sujeitos. Conforme esperado, os pesquisadores encontraram forte correlação entre 
multas não pagas e diplomatas de países corruptos. O Brasil, no estudo, fez ainda pior figura do que o esperado, e 
ficou como o 30º país com mais multas de trânsito não pagas (em um total de 149 países), ou seja, como o 119º 
pior país entre os 149 países estudados. A mais auspiciosa constatação do estudo, e que também está de acordo 
com o que têm verificado as ciências cognitivas, é que a aplicação rigorosa da lei diminui as infrações, pois a 
atitude dos diplomatas mudou radicalmente quando Nova Iorque passou a poder aplicar-lhes as multas 
(FISMAN; MIGUEL, 2007, 1028). 
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custo, direta e indiretamente. E isso, infelizmente, não é claro para a sociedade em geral, que é 

até simpática a determinados favores e subsídios; por exemplo, subsídios para estudantes 

cursar a faculdade, ou para os menos favorecidos realizarem “o sonho da casa própria”. 

Isso decorre do fato de que a população em geral não vê o subsídio como o que 

realmente é, uma transferência de riqueza, mas como um ato de benevolência estatal – e quem 

é contra a benevolência? Assim, normalmente, ninguém sai às ruas contra subsídios, muitas 

vezes, até dolosamente tramados nos bastidores do congresso e nos porões mais escuros e 

obscuros de outras casas governamentais em detrimento da sociedade. É preciso, pois, deixar 

claro à população que, quando o governo subsidia determinada indústria, na verdade, está 

redistribuindo recursos de toda a sociedade para ela. Do mesmo modo, quando o governo 

subsidia a compra de imóveis, está redistribuindo recursos para os compradores – sendo que, 

inclusive, ao final, é discutível se quem realmente ganha com tais subsídios são mesmo os 

compradores dos imóveis ou seus vendedores, uma vez que, pelo fato de o preço de imóveis 

ser fortemente associado ao financiamento do setor, ao injetar mais crédito no mercado 

imobiliário (o que ocorre quando o crédito é mais barato, subsidiado), os preços dos imóveis 

sobem, e, quem acaba recebendo o prêmio, no final das contas, é o vendedor, e não seu 

comprador162.  

Em termos de economia comportamental, certamente, redescrever os subsídios desta 

forma mais transparente, como realocações ou redistribuições, tenderia a aumentar o 

entendimento da sociedade sobre o que é um subsídio estatal e a diminuir o apoio (ou 

indiferença) da população a este tipo de política, de modo simples e barato, pelo efeito de 

configuração (SUNSTEIN, 2000, 2)163. “Não existe almoço grátis”, nas palavras de Friedman 

(1975)164. E o estado não é fonte de um maná inesgotável. 

                                                 
162 Daí, obviamente errada a política de “affordable housing” promovida por Fannie Mae e Freddie Mac 
(DUFWENBERG, 2013, 28). 
163 Interessante sugestão, baseada (talvez involuntariamente, no efeito da configuração), de Demétrio Magnoli, a 
respeito da reforma da previdência do Brasil: “No lugar da ênfase na lógica atuarial (ou seja, na sustentabilidade 
das contas previdenciárias), o esforço de persuasão [do governo] deveria se concentrar nas teclas do privilégio e 
da igualdade. Nos gráficos do Datafolha, nítidas maiorias rejeitam as regras diferenciadas para militares (58%), 
policiais (55%) e professores (54%). Nosso sistema previdenciário está crivado pelas exceções corporativas e 
contaminado pelo privilégio, beneficiando as castas mais abastadas de servidores públicos. A marca da 
desigualdade, o signo do favorecimento esvaziam-no de legitimidade política” (2017). 
164 Ainda sobre almoços grátis e economia comportamental, curiosamente, mesmo em um restaurante em que o 
pagamento do almoço é opcional – na Áustria – a maioria dos clientes prefere pagar o almoço (menos de 1% 
deixou de pagar), em mais uma “anomalia” para a economia neoclássica, mas que é perfeitamente explicável pela 
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Não está no escopo deste trabalho discutir o tamanho ideal ou funções precípuas do 

aparelho estatal, mas é impossível deixar de observar ainda que, quanto maior o governo, de 

mais recursos ele deverá dispor (além de ser mais complexo também, desafiando nossa 

racionalidade limitada), e maior o incentivo para empresários – sujeitos à ética limitada, assim 

como os políticos – buscar favores a fim de receber uma parte desses recursos (ZINGALES, 

2012, 71). 

 

Diagnóstico e prescrições: 

 

• Sintomas que invocam necessidade de regulamentação: Promiscuidade entre 

interesses públicos e privados, corrupção, notadamente, na feitura de leis e na 

concessão de subsídios e favores estatais. 

 

• Principais causas dos sintomas para a economia neoclássica:  

 
o Falta de incentivos para se estimularem condutas mais éticas por parte 

dos beneficiados e do governo, e para se estimular maior 

monitoramento por parte da sociedade.  

 

o Assimetria de informações, i.e., a sociedade também não tem acesso 

completo à informação sobre o que ocorre no governo, sobre as leis, 

como foram feitas, quem se beneficiou, etc. 

 

• Regulamentações tipicamente prescritas pela economia neoclássica:  

 

o Criação de incentivos visando a estimular condutas éticas de políticos e 

empresários, bem como, maior supervisão da sociedade. 

 

                                                                                                                                                         
economia comportamental, Ainda mais curiosamente, observou-se que a propensão a pagar está associado 
também à estação do ano e humor das pessoas (RIENER; TRAXLER, 2012).  
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o Maior divulgação de informações governamentais e sobre os processos 

políticos, a fim de diminuir a assimetria de informações dos políticos e 

empresários em relação ao resto da sociedade. 

 

• Problemas da abordagem tradicional:  

 

o A criação de incentivos nos sentidos acima não levam em conta 

adequadamente a ética limitada, a falta de autocontrole e até mesmo a 

ilusão de objetividade do ser humano:  

 

� A feitura das leis é muito problemática, e meramente a criação 

de incentivos não basta para conter abusos, uma vez que, tanto a 

ética limitada, quanto a ilusão de objetividade, levam políticos 

eleitos e lobistas ou grupos organizados de interesses especiais a 

conchavos não-republicanos a respeito dos que, muitas vezes, as 

próprias partes parecem até se convencer de que não são ilegais 

ou imorais. 

 
� O que temos observado é que a corrupção é prevalente no 

mundo em geral165 e, em vista da ética limitada e da falta de 

autocontrole do ser humano, se houver possibilidade de abusos, 

eles tendem a ocorrer – e subsídios e favores estatais são 

instrumentos de alguns dos mais terríveis abusos. 

 
o Tampouco uma maior divulgação de informações para diminuir a 

assimetria de informações dos políticos e empresários em relação ao 

resto da sociedade resolverá o problema, até mesmo porque muitas das 

informações sobre o conturbado e questionável processo legislativo, 

                                                 
165 Conforme o Secretariado da Transparência Internacional: “Sessenta e nove por cento dos 176 países no Índice 
de Percepção da Corrupção 2016 alcançaram menos de 50 pontos em uma escala de 0 (percebido como altamente 
corrupto) a 100 (percebido como altamente íntegro), expondo como a corrupção é massiva e pervasiva do setor 
público em escala global. Este ano, mais países caíram do que subiram no índice, demonstrando a necessidade 
urgente de ação” (TRANSPARENCY INTERNATIONAL SECRETARIAT, 2017). 
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quando envolve interesses escusos, não é oficial e não constará de 

qualquer divulgação. Ademais, em vista da racionalidade limitada da 

população, e da quantidade de dados que o governo já disponibiliza e 

ainda pode disponibilizar, uma análise profunda o bastante para que a 

sociedade possa efetivamente compreender, supervisionar, e monitorar 

as negociações congressuais é virtualmente impossível de ser realizada. 

 

• Principal causa do sintoma para a economia comportamental: A ética limitada 

do ser humano está por trás dos comportamentos que levam políticos e 

empresários a usar o governo para beneficiar grupos pequenos, mas 

organizados e poderosos, em detrimento da sociedade mais ampla, seja no 

processo legislativo, seja ao conceder subsídios. A falta de autocontrole faz 

com que políticos e empresários frequentemente cedam à tentação de barganhar 

favores pouco republicanos; a ilusão de objetividade faz com que muitos deles 

se convençam de que favores em que o quid pro quo não é tão óbvio seriam 

objetivamente bons para toda a sociedade. 

 

• Remédios regulatórios propostos pela análise econômico-comportamental do 

direito:  

 
o Sugestões gerais já desenvolvidas em outros capítulos:  

 

� Simplificar as leis para dificultar a inclusão de vantagens, 

exceções às regras gerais, e brechas; bem como, facilitar a 

implementação das normas e o monitoramento de seu 

cumprimento.  

 

� Simplificar os órgãos estatais e dividi-los por funções 

específicas bem definidas, de modo que seus objetivos e 

desempenhos possam ser mais facilmente individualizados, 

compreendidos e avaliados pela sociedade. 
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� Promover a aplicação dura e inescapável da lei, a tolerância zero 

às violações. 

 

o Sugestões específicas: 

 

� Idealmente, eliminar todo e qualquer subsídio ou favor estatal, o 

que nos parece, a bem da verdade, impossível na atual 

conjuntura global. Por um lado, isso seria um duro golpe na ética 

limitada do ser humano, pois lhe tolheria uma ferramenta 

bastante propícia ao abuso. Por outro lado, isso também está de 

acordo com uma técnica comportamental que fomenta o 

autocontrole, a saber, voluntariamente limitar nossas opções 

para que não façamos o que não devemos. Deixamos, portanto, 

essa sugestão a título de provocação (ao debate) e reflexão. 

 

� Tendo em vista que a completa eliminação de subsídios é 

irrealística em nosso mundo globalizado atual, sugerimos uma 

regulamentação que exija que subsídios estatais sejam 

divulgados à população como o que de fato são, a saber, 

realocações de recursos, e não, benesses do governo, a fim de 

deixar claro que a sociedade efetivamente paga pelos subsídios e 

quem é favorecido por eles, lançando mão, assim, do efeito de 

configuração, a fim de ampliar o conhecimento popular a 

respeito do tema e, eventualmente, solapar o apoio ou 

indiferença populacional com relação aos subsídios, deixando a 

sociedade (e, quem sabe, até os políticos) mais crítica e 

conscienciosa quanto a sua utilização. 

 

  



341 

3.4.12. Ampliar o escopo da análise do direito antitruste 

 

It is now often said that democracy will not 
tolerate “capitalism”. If “capitalism” means 
here a competitive system based on free 
disposal over private property, it is far more 
important to realize that only within this system 
is democracy possible.  
Friedrich August von Hayek,  
The Road to Serfdom. 

 

Finalmente, eis que chegamos a um dos pontos mais relevantes e nevrálgicos da crise: 

O problema dos bancos “grandes demais para falir” (“ too-big-to-fail”), “grandes demais para 

gerir” (“too-big-to-manage”), e “grandes demais para punir” (“too-big-to-jail”). O excessivo 

poder de mercado desses agentes econômicos tem gerado distorções que precisam ser 

corrigidas urgentemente. 

Uma das funções da regulamentação (lato sensu) do setor financeiro é assegurar a 

concorrência na indústria (CAMILO JR., 2011, 63)166 . No entanto, tipicamente, a 

normatização da concorrência na indústria bancária não é primordialmente objeto da lei 

financeira, mas da lei antitruste. E o direito antitruste, conforme preconizado pela Escola de 

Chicago, que tem dominado o entendimento da matéria desde o final da década de 1970 

(CRANE, 2009), favorece uma regulamentação baseada em uma análise econômica 

neoclássica exclusivamente voltada à medir a eficiência alocativa do mercado, que, conforme 

o credo da referida escola, deveria ser o único, se não ao menos, o mais importante objetivo da 

política antitruste (FORGIONI, 2012b, 169-176)167. 

Desse modo, o direito antitruste dominante na atualidade tende a não levar em conta as 

consequências políticas das concentrações econômicas, que podem ser – e frequentemente são 

                                                 
166 Segundo Goodhart, há três razões teóricas para se regular o setor financeiro: (i) As externalidades negativas 
que o sistema pode gerar, (ii) garantir-se a proteção de consumidores não-profissionais de serviços bancários 
(devido à assimetria de informações), e (iii) controle antitruste. Curiosamente, no entanto, Goodhart entende que, 
“salvo em raras exceções”, esta terceira razão não seria uma preocupação relevante no sistema financeiro 
(GOODHART, 2010, 167). 
167 Vale ainda notar que, apesar do duro golpe que a Crise de 2008 representou à Escola de Chicago, refletido 
inclusive no mea culpa de Posner por ter sido excessivamente favorável à desregulamentação da economia (e que 
consta tanto de A Failure of Capitalism quanto de The Crisis of Capitalist Democracy) (2009a; 2011), “essa 
reação de parte da doutrina norte-americana longe está de alterar o cenário de supremacia da Escola de Chicago e 
as crenças de muitos de seus seguidores” (FORGIONI, 2012b, 178). 
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– até mais importantes para a sociedade do que suas consequências estritamente econômicas 

(ZINGALES, 2012, 157), mergulhando quase que exclusivamente em um tecnicismo 

econométrico que busca medir, fundamentalmente, se o ato de concentração de poder de 

mercado sob análise vai ou não gerar eficiências alocativas, e ignorando completamente os 

achados da economia comportamental, especialmente, mais uma vez, a ética limitada do ser 

humano, que é absolutamente fundamental para entendermos nosso profundamente imperfeito, 

demasiadamente humano mundo. 

Nas palavras de Forgioni: 

 

Nega-se ou transcura-se o caráter instrumental das normas antitruste, 
considerando-as apenas maneiras de “eliminação dos efeitos autodestrutíveis 
do mercado” ou promotor da “eficiência alocativa”, em visão seguramente 
ultrapassada ou viciada, pois que despreza uma das mais poderosas 
ferramentas de que pode lançar mão o Estado contemporâneo para 
implementação de suas políticas econômicas. (...) A técnica, no que diz 
respeito ao antitruste, segue indispensável à consecução de seus fins. Mas 
essa mesma técnica (...) não pode ser reduzida a um fim em si, conduzindo o 
sistema antitruste (ou de defesa da concorrência) à concretização de valor: a 
supremacia do mais forte (2012b, 191-192). 

 

Mas além das consequências políticas, há também consequências psicológicas de atos 

de concentração que não são levadas em conta pela regulamentação ou pelas autoridades 

antitruste em suas análises. Por exemplo, nos EEUU, pesquisas demonstram que, quando 

bancos se fundem e se tornam o maior banco do estado, o regulador estadual se torna mais 

leniente com a nova entidade em relação a seus competidores, aplicando a mesma 

regulamentação a uns e outros de modo inconsistente – vale aqui notar, inclusive, que, na 

pesquisa que demonstrou (robustamente) este fato, “não foram encontradas evidências de 

interesses pessoais dos reguladores, incluindo ‘revolving doors’ 168, que explicassem tal 

leniência”, nas palavras dos autores da pesquisa (AGARWAL et al., 2014, 889) – o que, por 

sua vez, sugere que tal leniência efetivamente emerge de vieses inconscientes dos reguladores 

em favor dos regulados mais poderosos. Isso é apenas uma pequena, mas óbvia, demonstração 

                                                 
168 “Revolving doors” refere-se ao fato de que os mesmos profissionais frequentemente trabalham, 
alternadamente, como reguladores e como executivos dos entes regulados, o que gera conflitos de interesses, 
ainda mais em vista de que, frequentemente, as melhores oportunidades profissionais para reguladores quando 
deixam de o ser envolvem, justamente, as empresas que estavam sob seu monitoramento, pelas que, via de regra, 
são, inclusive, muito bem remunerados. Interessantes dados estatísticos a respeito em: REVOLVING..., 2017. 
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de que os reguladores antitruste precisam passar a levar em conta também vieses 

comportamentais e o poder político que atos de concentração econômica podem gerar, uma 

mudança radical na própria concepção do direito antitruste (ZINGALES, 2012, 157).  

E faz sentido tal ampliação do escopo do direito antitruste: O risco de um mercado mal 

regulado é muito maior do que meramente econômico, pois, na medida em que conglomerados 

adquirem mais poder econômico, angariam também mais poder político, ameaçando 

crescentemente outras liberdades dos cidadãos – além da isonomia perante a lei (ZINGALES, 

2012, xix). Neste sentido, é importante ressaltar que estudos sugerem que, de fato, uma 

indústria mais fragmentada, com menos interesses alinhados, tende a influenciar a política de 

modo mais eficiente para a sociedade, do que indústrias mais concentradas, em que seus 

membros têm mais interesses consoantes (BECKER, 1983). 

A separação de bancos comerciais e bancos de investimento que fora implementada 

pelo Glass-Steagall Act visava, primordialmente, a evitar que clientes de bancos comerciais se 

prejudicassem caso seus depósitos fossem investidos em bonds de bancos de investimento, 

que poderiam ser demasiadamente arriscados e colocar a poupança popular em perigo. No 

entanto, a principal e mais importante consequência da lei foi outra: Ela efetivamente 

fragmentou a indústria bancária dos Estados Unidos ao impossibilitar a constituição de 

conglomerados bancários universais, sendo que tal fragmentação criou entes econômicos com 

interesses divergentes entre os vários tipos de entidades da indústria financeira, limitando, 

assim, tanto o tamanho quanto o poder político dessas empresas (ZINGALES, 2012, 12). 

Com a desregulamentação progressiva da indústria financeira americana a partir das 

décadas de 1960 (MANASFI, 2013, 181) e 1970169, tal benefício foi sendo anulado com a 

aglutinação de diferentes tipos de empresas financeiras em grandes conglomerados 

econômicos. Por um lado, a desregulamentação, comprovadamente, aumenta a eficiência da 

indústria bancária (notadamente, no setor de crédito) e promove crescimento econômico 

                                                 
169 Há quem entenda que a desregulamentação que gerou a Crise de 2008 teria começado na década de 1970, em 
grande medida como uma resposta ao chamamento promovido por Lewis F. Powell Jr., advogado da indústria de 
cigarros e futuro ministro da Suprema Corte dos Estados Unidos, através de um memorando confidencial que 
escreveu ao U.S. Chamber of Commerce e que foi muito influente na época, inspirando inclusive a formação de 
vários think tanks conservadores que são importantes até hoje: The Heritage Foundation, The Cato Institute e The 
Manhattan Institute. Powell Jr. publicou seu memorando apenas dois meses antes de ser nomeado por Richard 
Nixon como ministro da Suprema Corte. Powell Jr. defendia que a livre iniciativa e o capitalismo estariam sob 
ataque, e que executivos e empresários deveriam reagir com vigor, inter alia, através de lobby (POWELL, JR., 
2006; HOLDEN, 2012). 
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(STANKOV, 2010). Por outro lado, no entanto, aumenta também a concentração da indústria: 

Em 1980, havia 14.434 bancos nos Estados Unidos; aproximadamente, o mesmo número que 

em 1934 (como já vimos, o Glass-Steagall é parte da regulamentação bancária mais ampla 

promulgada em 1933 nos Estados Unidos); já, em 2009, o número de bancos nos EEUU caíra 

para 7.100; ao passo que, em 1984, os 5 maiores bancos dos Estados Unidos detinham apenas 

9% dos depósitos bancários americanos, e, no final de 2008, esta porcentagem havia saltado 

para vertiginosos 40% (ZINGALES, 2012, 51).  

Um mercado competitivo tende a ser meritocrático, no sentido de que premia os 

melhores. Um senso de justiça associado à meritocracia no sistema está, por sua vez, 

positivamente associado ao apoio populacional ao capitalismo (ALESINA; GLAESER; 

SACERTODE, 2001). Assim, o capitalismo depende, em grande medida, de mercados 

competitivos, que sejam percebidos pela população como “justos”, para se legitimar170; do 

contrário, crescem a instabilidade social e as críticas ao sistema171, que passa a ser questionado 

por uma crescente parte da população, o que, normalmente, é acompanhado do risco do 

surgimento de regimes autoritários, populistas e demagógicos (ZINGALES, 2012, 15). Não é 

à toa que Greenspan diz que sua maior preocupação com relação ao legado da crise é 

justamente o “alquebrado sistema político” que dela emergiu (GREENSPAN, 2013, 2). 

A maior virtude do capitalismo é promover a competição. A competição estimula a 

excelência, impelindo as empresas a esforçar-se para oferecer melhores produtos a menores 

preços. Precisamos de mais competição, que está, por sua vez, intimamente associada à 

meritocracia. A competição, no entanto, demanda leis adequadas para encorajá-la, ao mesmo 

tempo em que coíbe o surgimento de predadores. As “regras do jogo” têm que ser 

razoavelmente justas e, portanto, não podem conceder privilégios aos “amigos do rei” ou a 

                                                 
170 Minsky chega a sugerir que a macroeconomia deveria ter o pleno emprego com principal objetivo, a fim de 
que se sustente a democracia (MINSKY, 1996, 367). 
171 Há uma tensão natural entre democracia e meritocracia, na medida em que esta tende a premiar de modo mais 
significativo os poucos que se sobressaem de modo excepcional. Daí, a necessidade de que, em uma democracia, 
os benefícios do mercado sejam razoavelmente dispersos a toda população. A democracia tende, por isso, a 
redistribuir a riqueza (ZINGALES, 2012, xi, 20 e 28). No mesmo sentido, Posner, para quem o voto por maioria 
simples tende a encorajar o “parasitismo”: “se o voto de uma maioria simples pudesse mudar a forma básica de 
governo ou expropriar a riqueza de uma minoria, enormes recursos seriam dedicados ao parasitismo e à 
resistência a tal legislação” (1987). A tensão entre democracia e meritocracia tende a crescer com o aumento de 
desigualdades econômicas. Com a globalização, o prêmio da competição é o mercado mundial para quem for 
bem sucedido; mas o risco é também muito maior, justamente, porque as empresas (e seus funcionários) têm que 
competir com o resto do mundo todo. Assim, a globalização dificulta a convivência do capitalismo e a 
democracia (KAPLAN; RAUH, 2010).  
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“campeões nacionais”. E as leis, por sua vez, precisam também ser mais simples, mais claras e 

isonômicas, a fim de que possam ser melhor compreendidas, seguidas e implementadas. Como 

vimos, leis complexas, complicadas, vagas e cheias de exceções aumentam a insegurança 

jurídica, as zonas cinzentas, as interpretações ad hoc, a manipulação, as brechas, e a 

possibilidade de se incluir disposições que beneficiam alguns em detrimento de muitos 

(ZINGALES, 2012, xxiii e xxxi). 

A regulamentação do Glass-Steagall atendia aos requisitos supradescritos172. De modo 

relativamente simples, determinava a segregação de várias atividades financeiras em empresas 

também diversas – notadamente, bancos comerciais, bancos de investimento e seguradoras. 

Estas, por sua vez, separadas, tinham frequentemente também interesses divergentes, o que 

impedia naturalmente que fizessem lobby em uníssono por causas em comum, fragmentando, 

desse modo, também seu poder político. No entanto, com a revogação do Glass-Steagall, 

possibilitou-se a fusão de várias empresas financeiras de naturezas diferentes e, com isso, o 

fim da dissonância dos interesses dessas várias companhias, agora unidas em grandes 

conglomerados politicamente poderosíssimos, o que diminuiu a competição no mercado e 

gerou os famigerados bancos grandes demais para falir, economicamente poderosíssimos, em 

um possante oligopólio que veio a se tornar, inclusive, mundial. Apenas para dar mais um 

exemplo, além do Dodd-Frank, sobre o qual já discorremos, o músculo legislativo dessa 

indústria se fez recentemente sentir na revisão da lei de falências norte-americana, que, 

historicamente, era favorável a devedores, mas se tornou, com a reforma, ao contrário, muito 

favorável aos credores em geral, e à indústria financeira em particular (TABB, 2005; 

ZINGALES, 2012, 51-52). 

Assim, vemos que, mais do que por ineficiências econômicas, a concentração 

econômica é perigosa pelo excesso de poder que possibilita surgir (ZINGALES, 2012, 38-41) 

                                                 
172 Inclusive, o presidente americano Trump anda prometendo revogar o Dodd-Frank e, recentemente, sugeriu 
criar um novo Glass-Steagall (SORKIN, 2017). Em 8 de junho de 2017, o House of Representatives aprovou com 
233 votos a favor e 186 contra (todos deputados democratas e um deputado republicano votaram contra; todos 
outros republicanos, a favor) uma nova proposta de lei que visa a revogar várias partes do Dodd-Frank, e que leva 
o nome de The Financial CHOICE Act (CHOICE sendo acrônimo de “Creating Hope and Opportunity for 
Investors, Consumers and Entrepreneurs”) (BREHENY; GERBER, 2017). Inter alia, a proposta de lei visa a 
simplificar o Dodd-Frank em vários aspectos (“Simplicity must replace complexity, because complexity can be 
gamed by the well-connected and abused by the Washington powerful”, é parte da justificativa da proposta) e – 
talvez o mais relevante – revoga a autoridade do Financial Stability Oversight Council de designar quais firmas 
seriam “sistemicamente importantes” (HOUSE OF REPRESENTATIVES, 2017).  
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– uma dimensão da concentração econômica que o direito antitruste capitaneado pela Escola 

de Chicago não leva em conta adequadamente. O excesso de poder de mercado por parte de 

uma ou mais empresas gera monopólios e oligopólios, o que, por sua vez, lhes confere 

colateralmente enorme poder político. Para evitá-lo, a sociedade precisa ser protegida através 

de uma implementação rigorosa da lei antitruste. Infelizmente, quando as empresas 

monopolistas ou oligopolistas adquirem excessivo poder político, além (e em decorrência) do 

econômico, passam a ser capazes de impedir as ações administrativas, políticas e legislativas 

que lhes seriam inconvenientes, reforçando, assim, seu poder, em um círculo vicioso difícil de 

ser rompido (ZINGALES, 2012, 29). E, desse modo, as barreiras mais ferozes à competição 

no mercado se tornam justamente as leis e regulamentações estatais que, tipicamente, passam 

a proteger os agentes econômicos já instalados e dificultam a entrada de novos participantes 

em seus nichos. E, assim, frequentemente, o estado, cooptado, ao invés de promover regras 

antitruste, ao contrário, cria barreiras à competitividade (ZINGALES, 2012, 32). 

Significativamente, Allan Greenspan, que presidiu o Fed durante os anos que 

antecederam a Crise de 2008, e foi um dos principais responsáveis pelo arcabouço regulatório 

que a engendrou, era radicalmente contra a lei antitruste (CRANE, 2009, 1932), em sua 

palavras, “um amontoado de irracionalidade e ignorância econômica” (1967, 70). 

Dessa maneira, monopólios e oligopólios tendem a gerar excessivo poder econômico 

às empresas, que, por sua vez, adquirem excessivo poder político justamente por sua força 

econômica e tamanho. Cooptando políticos, então, tais monopólios e oligopólios conseguem 

favores estatais – muitos, na forma de leis e regulamentações supostamente bem-intencionadas, 

retoricamente alinhadas com o interesse público – , mas cujo inconfessável principal objetivo, 

frequentemente, é dificultar a entrada de novos competidores no mercado, gerando, assim, um 

círculo vicioso, que ainda é agravado pelo fato de que, depois de algum tempo vivendo de 

favores estatais e protegidos da competição, monopólios e oligopólios se tornam naturalmente 

ineficientes e incapazes de competir em outro ambiente, o que os impele a continuar buscando 

proteção estatal indefinidamente (ZINGALES, 2012, 41). E quem paga a conta é a sociedade. 

Em um mercado perfeitamente competitivo, justamente devido à ferocidade da 

competição, em tese, não seria possível sequer obter-se lucros, pois a competitividade das 
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empresas reduziria sua margem a zero173 – a contrario sensu, quanto menos competitivo o 

mercado, mais fácil é para as empresas lucrarem. Assim, empresas naturalmente tendem a não 

gostar de competição. Por essa mesma razão – i.e., porque a competição esmaga as margens 

de lucro das empresas – , quanto mais competitivo o mercado, menos os executivos podem ser 

remunerados: As empresas têm menos lucros em um mercado mais competitivo, e remunerar 

seus funcionários excessivamente neste contexto torna-se um verdadeiro risco econômico, 

quando não uma real impossibilidade, para a empresa, que precisa enfrentar seus competidores. 

Portanto, também lucros e remunerações excessivas são um sinal econômico de falta de 

competitividade no mercado (ZINGALES, 2012, 32, 39-40 e 49). Finalmente, outro grave 

problema gerado pela falta de competitividade é que as recompensas no sistema deixam de ser 

vistas como “justas” pela sociedade, pois, em um sistema viciado, não é o mérito que 

determina a remuneração, mas a influência política de cada um174, e o capitalismo, nestas 

condições, deixa de promover a eficiência, passa a ser visto como injusto, e perde o apoio 

populacional. 

Empiricamente, neste sentido, está bem documentado o quanto o comportamento de 

investimentos de conglomerados tende a diferir e ser mais ineficiente do que o de empresas 

que não fazem parte de conglomerados, sendo que, ademais, quanto mais o comportamento do 

conglomerado difere dos competidores, mais ele se desvaloriza (RAJAN; SERVAES; 

ZINGALES, 2000). Também está bem documentado que, quando um departamento 

importante de um conglomerado paga salários mais altos do que o mercado, todas outras áreas 

do mesmo conglomerado também tendem a pagar mais, uma outra clara demonstração de que, 

normalmente, há espaço para ineficiências em conglomerados, pois isso deixa evidente que, 
                                                 
173 Em um mercado perfeitamente eficiente também não, mas por razões diversas: De posse de informações 
completas e acuradas sobre tudo, agentes perfeitamente racionais somente fariam negócios pelo valor exato de 
cada bem, impossibilitando, assim, compras e vendas por valores diversos e, consequentemente, o lucro 
(MULLAINATHAN; THALER, 2000).  
174 Em nível micro, tende a acontecer dentro das empresas a mesma coisa que ocorre com o sistema em nível 
macro, quando elas deixam de precisar competir no mercado e têm uma posição confortável assegurada: Como a 
empresa em questão, privilegiada pelo governo, não precisa mais competir, seus funcionários deixam de ser 
admitidos com base em mérito, pois há muito espaço para ineficiências dentro da própria empresa, e empregados 
com boas relações com pessoas influentes passam a ser mais importantes para a sobrevivência do negócio do que 
aqueles que trabalham bem. E empregados tecnicamente fracos, por sua vez, tendem a escolher subordinados 
ainda piores, em mais um círculo vicioso que se forma pela falta de competitividade. Enfim, como, para manter 
um staff incompetente, não pode haver competição no mercado – ou a empresa ineficiente quebraria – se torna 
também cada vez mais importante aos funcionários da empresa que ela se mantenha protegida da competição. 
Vê-se, assim, como é extremamente difícil quebrar este ciclo uma vez que é iniciado, na medida em que sua 
continuidade passa a implicar a própria sobrevivência da empresa e de seu pessoal (ZINGALES, 2012, 37 e 41). 
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diferentemente do que ocorre em mercados competitivos, conglomerados têm espaço para se 

dar ao luxo de pagar melhor mesmo áreas ineficientes ou que não precisariam ser mais bem 

remuneradas – o que não vemos em empresas que não fazem parte desses Behemoths 

econômicos (SILVA, 2011). 

O maior problema na indústria financeira, no entanto, não é falta de competitividade, 

mas sua hegemonia econômica e política (ZINGALES, 2012, 49), grave problema que é ainda 

exponenciado pelo risco sistêmico que uma quebra de grandes conglomerados financeiros 

pode causar no mundo inteiro e que, na prática, deixa os governos de todo o orbe de certo 

modo obrigados a resgatá-los quando seus negócios dão errado – daí, serem eles, de fato, 

grandes demais para falir. Some-se a isso que, em uma situação de stress, nunca saberemos se 

teria sido desnecessário o governo ter resgatado um grande banco – mas, se não houver resgate 

e as consequências forem drásticas, certamente os políticos que tomaram a decisão de não 

socorrer a grande instituição em apuros serão responsabilizados pela omissão, até mesmo em 

função do viés da retrospectiva – como vimos ocorrer com relação a Barack Obama e o 

Lehman Brothers, que não foi resgatado, precipitou a Crise de 2008, e, na sequência, inspirou 

inúmeras críticas e severo opróbio à inação de Obama. Isso, obviamente, impele os políticos 

no sentido de resgatar qualquer banco grande em dificuldades sempre, em qualquer 

circunstância – ainda mais, quando o dinheiro usado no resgate é dos outros, isto é, dos 

contribuintes. Nem é preciso dizer que tal mecânica tende a estimular a indústria financeira em 

geral a assumir muitos riscos, já que sempre embolsarão os ganhos (que são potencialmente 

tanto maiores, quanto maior o risco assumido), e serão também sempre socorridos se seus 

planos derem errado (ZINGALES, 2012, 55-57), em uma típica situação de risco moral.  

Desse modo, bancos grandes demais para falir acabam tendo uma garantia implícita 

dos governos que geram incentivos perversos à tomada de riscos: Grandes riscos normalmente 

vêm associados à possibilidade de grandes ganhos, então, convém apostar alto para ganhar 

muito, já que, se tudo der errado, os governos – isto é, os contribuintes – virão em auxílio 

(HALDANE; BRENNAN; MADOUROS, 2010). Tal garantia implícita do governo acaba 

gerando outros benefícios aos grandes bancos; por exemplo, acesso a crédito mais barato, já 

que seu risco de quebrar é, na prática, próximo a zero (DENK; SCHICH; COURNEDE, 2015; 

TURNER, 2010b, 38). O único modo de se combater o risco moral de bancos grandes demais 
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para falir é deixá-los falir, mas, para isso poder ocorrer, obviamente, não podem ser grandes 

demais (ZINGALES, 2012, 58). 

Em vista deste quadro, é inescapável a conclusão de que uma das legislações mais 

importantes – e, possivelmente, a mais importante – a ser adotada e implementada 

rigorosamente para proteger o sistema financeiro de outra crise como a de 2008 é do tipo 

antitruste. A segregação dos vários negócios bancários em diferentes instituições financeiras 

especializadas menores é uma necessidade se quisermos levar a sério que não devem mais 

existir instituições grandes demais para falir. 

É verdade que estudos sugerem que restrições à atividade bancária não geram nem 

estabilidade, nem desenvolvimento e, ao contrário, que a fusão de diversas atividades 

financeiras, típicas de bancos comerciais, bancos de investimentos, corretoras, seguradores, 

etc, trazem muitos benefícios econômicos, como ganhos de escala, melhor disseminação de 

informações, e até mesmo maior diversificação de risco (BARTH; BRUMBAUGH JR; 

WILCOX, 2000), sendo que, além disso, o desenvolvimento da indústria bancária está forte e 

positivamente correlacionado com o crescimento econômico das nações em geral (LEVINE; 

LOAYZA; BECK, 2000).  

Porém, há que se contrabalancear tais benefícios com os problemas que bancos 

prestadores universais de serviços financeiros geram, notadamente, a concentração e 

homogeneização do mercado, que poderiam ser mitigadas simplesmente com a segregação das 

atividades bancárias. Também devemos ter em mente que os argumentos que sugerem que 

bancos universais, direta ou indiretamente, trariam maior estabilidade ao mercado se 

mostraram falaciosos na prática, como pudemos constatar na Crise de 2008 (AVGOULEAS, 

2015, 56). E, ademais, o principal benefício de se impedir a manutenção de conglomerados 

bancários universais, como temos visto ao longo deste capítulo, é diminuir sua influência 

política e seu poder de lobby junto às autoridades e políticos, tanto pelo menor poder 

econômico que têm instituições menores e atuantes em segmentos diversos, quanto pelos 

interesses naturalmente divergentes que existem entre participantes fragmentados e mais 

especializados da indústria financeira – em outras palavras, bancos universais são poucos têm 

interesses em comum; bancos de investimento, comerciais, corretoras, seguradoras, gestoras, 

etc são muitos e têm interesses frequentemente divergentes – ; sem nos esquecermos ainda de 

que a fragmentação dos conglomerados financeiros também aumentaria a competição na 
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indústria, deixando-a mais favorável aos consumidores e mais aberta à entrada de novos 

participantes (ZINGALES, 2012, 12).  

Uma maior segmentação da prestação dos serviços financeiros também diminuiria os 

conflitos de interesses que surgem quando os diversos participantes de mercado atuam em 

conjunto, sob o guarda-chuva de grandes grupos econômicos – não é à toa que o principal 

objetivo do Glass-Steagall era precisamente proteger os investidores do conflito de interesses 

que poderia emergir da junção de bancos de investimentos e bancos comerciais (ZINGALES, 

2012, 12). A maior especialização dos prestadores de serviços financeiros melhoraria ainda a 

qualidade dos serviços aos clientes e simplificaria a regulamentação aplicável a cada um dos 

diferentes setores, bem como sua supervisão, que deveria ser feita também por reguladores 

especializados (aqui, com a ressalva de que a supervisão de cada tipo de entidade financeira 

(lato sensu) teria que ser suplementada pela coordenação conjunta de seus reguladores). 

Haveria ainda uma diminuição do risco moral, já que, ao menos idealmente, não haveria mais 

bancos grandes demais para falir em uma indústria financeira fragmentada (AVGOULEAS, 

2015, 56-59). 

Não deixa de ser um tanto irônico, e causar certa perplexidade, que as autoridades 

antitruste, ao longo dos anos, no mundo todo, tenham permitido a consolidação de gigantes 

financeiros. Mencionamos ao longo do texto diversos estudos econômicos que apontam os 

benefícios disso, mas e a falha de mercado – um problema neoclássico tradicionalíssimo – 

ocasionada pelo excessivo poder de mercado desses agentes econômicos? Preocupações neste 

sentido cederam em prol da competitividade dos bancos na arena internacional? A economia 

neoclássica e a análise econômica do direito fracassaram do modo mais estrondoso justamente 

na área de sua maior hegemonia, o direito antitruste? 

Se nosso momento histórico demanda que abracemos um direito antitruste mais amplo 

e atuante na limitação do poder político das instituições, o grande obstáculo prático à 

fragmentação dos conglomerados financeiros em um determinado país é, de fato, o caráter 

global do mercado financeiro. Não seria possível a implementação unilateral de leis antitruste 

severas por determinado país sem se levar em conta o resto do mundo, pois tal movimento 

feriria de morte a indústria financeira nacional que tivesse que competir com os 

conglomerados bancários estrangeiros e multinacionais. Mais uma evidência da necessidade 

de se adotar uma regulamentação dos mercados financeiros em nível global, que defendemos 
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ao longo deste trabalho. Entretanto, essa necessidade não quer dizer que o controle da 

concentração de poder político das empresas deva ser totalmente excluído do objeto da lei 

antitruste. Ao contrário. Antes da supremacia da Escola de Chicago na matéria, controlar a 

“concentração do poder político” já fora considerado um dos “objetivos máximos” da lei 

antitruste (FORGIONI, 2012b, 160). A Crise de 2008 deixou patente a necessidade imediata 

de se resgatar este ideal. 

Em vista do exposto, nossa última recomendação regulatória com base na análise 

econômico-comportamental do direito é a adoção de uma nova regulamentação antitruste que 

leve em conta não só as consequências estritamente econômicas, mas também, as implicações 

políticas das concentrações no mercado financeiro. Com esse objetivo mais amplo, a 

regulamentação antitruste tenderia a fragmentar a indústria financeira, favorecendo também a 

segregação de atividades por especialidade.  

Essa fragmentação da indústria financeira promovida pela regulamentação antitruste, 

por sua vez, se fosse efetivada, possivelmente promoveria um círculo virtuoso, que se refletiria 

em empresas menores e mais especializadas, menos poderosas, e, com o passar do tempo, 

sujeitas a leis e regulamentações também mais específicas e simples, mais fáceis de serem 

entendidas, cumpridas e monitoradas, o que se harmonizaria com algumas das mais 

importantes de nossas outras sugestões regulatórias, notadamente, a da simplificação de leis e 

regulamentos, e a da maior especialização de reguladores do mercado financeiro. Instituições 

menores, como também já vimos, aumentariam a responsabilização dos altos executivos 

dessas empresas, o que não ocorre hoje em organizações excessivamente grandes, onde a 

responsabilidade do alto escalão é diluída, dificultando punições. A mudança da lei antitruste 

poderia desencadear a reforma de todo o sistema. 

E tudo isso responde de modo muito melhor à racionalidade e ética limitadas do ser 

humano, conforme bem prescrevem estudos comportamentais e a análise econômico-

comportamental do direito, que, neste caso, posicionam-se em frontal oposição ao que 

prescreveria uma análise econômica neoclássica, que favoreceria, simplesmente, o que 

apontasse o resultado técnico de uma análise antitruste tradicional dos custos e benefícios 

econômicos de concentrações, apoiando-as sempre que gerassem maior eficiência alocativa 

(FORGIONI, 2012b, 169-176). 
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Diagnóstico e prescrições: 

 

• Sintoma que invoca necessidade de regulamentação: Excessiva concentração de 

poder no mercado financeiro, que gera, entre outros problemas, o surgimento de 

bancos grandes demais para falir, gerir ou punir. 

 

• Principal causa do sintoma para a economia neoclássica: Falha de mercado 

ocasionada por excessivo poder de alguns agentes econômicos. 

 

• Regulamentação tipicamente prescrita pela economia neoclássica: A legislação 

antitruste tradicional, fortemente calcada na abordagem da Escola de Chicago, 

que analisa concentrações no mercado com foco na verificação de se o ato sob 

análise gerará ou não eficiências alocativas, precipuamente econômicas. 

 

• Problema da abordagem tradicional: Eficiências alocativas não são razão 

suficiente para autorizar a concentração em qualquer indústria. Há que se levar 

em conta também aspectos psicológicos, culturais, comportamentais e políticos 

que tais concentrações geram. 

 

• Principais causas do sintoma para a economia comportamental: O controle 

antitruste baseado exclusivamente na análise de eficiências alocativas, que leva 

à autorização de concentrações econômicas que, por sua vez, engendram 

excessivo poder político aos conglomerados assim formados; e a ética limitada 

do ser humano, agravada em face do excessivo poder político desses 

conglomerados. 

 

• Remédio regulatório (lato sensu) proposto pela análise econômico-

comportamental do direito:  

 
o A lei antitruste deve passar a levar em conta não só a existência ou não 

de eficiências alocativas nas concentrações econômicas, mas também, 
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os aspectos psicológicos, culturais, comportamentais e políticos que a 

concentração de poder econômico gera. 

  

� Com esse objetivo mais amplo, a lei antitruste tenderia a 

fragmentar a indústria financeira em entes menores e mais 

especializados, pulverizando assim os grandes conglomerados e, 

com eles, seu excessivo poder político.  

 

• A pulverização e especialização das empresas, por sua 

vez, facilitaria mais algumas sugestões já propostas, 

como:  

 

o A simplificação das leis aplicáveis a cada tipo de 

entidade, e  

 

o A segregação das funções regulatórias voltadas a 

cada tipo de empresa em reguladores específicos, 

também mais simples e especializados. 

 

• O fato de as instituições serem menores, como também já 

vimos, aumentaria a responsabilização de seus altos 

executivos, o que não ocorre hoje em organizações 

excessivamente grandes, onde a responsabilidade do alto 

escalão é diluída, dificultando punições. 

 

• Finalmente, a fragmentação dos conglomerados 

financeiros acabaria com bancos grandes demais para 

falir, reduzindo o risco moral do sistema. 
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3.4.13. Resumo das sugestões regulatórias e demonstração esquemática da tese 

 

Crito, we owe a cock to Asclepius;  
make this offering to him and do not forget. 
Plato, Phaedo. 

 

Tendo tecido nossas sugestões com base em uma análise econômico-comportamental 

do direito, ora passamos demonstrar esquematicamente, através delas, que essa técnica 

efetivamente deve ser usada para prescrever políticas públicas a fim de aprimorar a 

regulamentação do mercado financeiro. Estamos cientes de que já o fizemos ao longo dos 

últimos capítulos, mas consideramos este mais um passo importante para deixar inequívoca a 

demonstração de nossa tese.  

A fim de não sermos mais repetitivos do que o necessário, apresentaremos nossas 

considerações finais em uma tabela, que segue.  

A tabela tem apenas três colunas e é bastante simples. A primeira coluna abrigará um 

resumo simplificado de cada sugestão regulatória (lato sensu) derivada da análise econômico-

comportamental do direito que fizemos nesta última parte do trabalho. Como a função da 

tabela é apenas a de demonstrar nossa tese do modo mais claro e direto possível, não 

incluiremos quaisquer outras sugestões que tenhamos feito ao longo do trabalho que não sejam 

regulatórias no sentido por nós aqui utilizado. 

Na segunda coluna, bem objetivamente, incluiremos um “sim”, um “sim, em termos”, 

ou um “não” para a pergunta “a sugestão é coincidente com o que prescreveria uma análise 

econômica neoclássica?” Isso porque a análise econômico-comportamental do direito pode por 

vezes chegar a conclusões e sugestões até idênticas às de uma análise econômica neoclássica. 

Isso não a invalida; no entanto, concordamos que sugestões coincidentes não avançam em 

nada a nossa tese – se, supostamente, todas conclusões da análise econômico-comportamental 
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do direito fossem exatamente iguais às de uma abordagem neoclássica, teríamos fracassado: 

Afinal porque deveríamos utilizar uma teoria nova se tudo o que ela nos puder prescrever for 

igual ao que já o fez uma outra teoria, mais antiga e, ad argumentandum tantum, mais 

simples? 

Enfim, na terceira e última coluna de nossa tabela, sempre que as sugestões de uma 

análise econômica neoclássica e de uma análise econômico-comportamental do direito não 

coincidirem, vamos contrastá-las demonstrando breve e esquematicamente porque é 

importante recorrer-se a esta para aprimorar a regulamentação aplicável ao mercado financeiro. 

 

Resumo de sugestão 
regulatória (lato sensu) 

baseada em análise 
econômico-

comportamental do 
direito 

A sugestão é 
coincidente com 

o que 
prescreveria 
uma análise 
econômica 

neoclássica? 

De que forma a sugestão não é 
coincidente com o que prescreveria 
uma análise econômica neoclássica e 

qual sua importância? 

A regulamentação deve se 
inspirar em descobertas da 
economia comportamental 

para proteger o público 
através de uma abordagem 

paternalística libertária, 
balizada por análises 
rigorosas de custo-

benefício, e aproveitando 
nossas “anomalias” 

comportamentais em nosso 
favor. 

Não. Uma abordagem neoclássica prescreveria, 
de um modo geral, mais publicidade para 

resolver problemas de assimetria de 
informações que pudessem prejudicar o 

público em relacionamentos com 
prestadores de serviços.  

Uma análise econômico-comportamental 
do direito demonstra que, em vista da 

ética limitada dos prestadores de serviços; 
da falta de autocontrole dos prestadores 

de serviços, consumidores e investidores; 
da ilusão de objetividade dos 

consumidores e investidores; e da 
racionalidade limitada e do viés do 
otimismo desses grupos todos, mais 

publicidade não é suficiente para proteger 
o público de comportamentos predatórios 

e até de si mesmos, especialmente, 
durantes as “manias” do mercado, em 

bolhas econômicas. 
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Resumo de sugestão 
regulatória (lato sensu) 

baseada em análise 
econômico-

comportamental do 
direito 

A sugestão é 
coincidente com 

o que 
prescreveria 
uma análise 
econômica 

neoclássica? 

De que forma a sugestão não é 
coincidente com o que prescreveria 
uma análise econômica neoclássica e 

qual sua importância? 

A regulamentação deve 
adotar standards de 

suitability para produtos e 
serviços financeiros 

baseados na segmentação 
psicométrica dos 
consumidores e 

investidores de varejo 
realizada através da análise 
de big data, sendo que os 

perfis assim aferidos 
poderiam ser 

posteriormente ajustados 
em entrevistas entre as 

partes envolvidas, desde 
que mudanças fossem 

implementadas apenas de 
modo devidamente 

fundamentado. 

Não. Uma regulamentação de inspiração 
neoclássica tenderia a manter o sistema 

de aferimento da adequação dos produtos 
e serviços financeiros aos consumidores e 

investidores de varejo baseado em 
questionários a ser respondidos por eles 

mesmos. Assimetrias de informação 
deveriam ser resolvidas através de 

publicidade de características e riscos. 
Conforme uma análise econômico-

comportamental do direito, inter alia, não 
somos objetivos quanto a nossa 
capacidade em geral, e somos 

excessivamente otimistas quanto aos 
resultados do que fazemos; portanto, não 

temos condições de preencher 
adequadamente os questionários de 
suitability recomendados por uma 

abordagem neoclássica. Ademais, maior 
publicidade também não resolverá nossa 
incapacidade de entender, especialmente, 
produtos sofisticados, em decorrência de 

nossa racionalidade limitada. 

Para coibir abusos por 
parte dos prestadores de 

serviços, a regulamentação 
deve responsabilizá-los de 
modo intransigentemente 

rigoroso quando são 
cometidos. 

Sim. Não aplicável (sugestões coincidentes das 
duas abordagens). 

A responsabilização severa 
por malfeitos e abusos 

deve ser feita também na 
esfera cívil, através de 
ações indenizatórias 

coletivas, que devem ser 
instituídas ou aprimoradas 

pela regulamentação. 
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Resumo de sugestão 
regulatória (lato sensu) 

baseada em análise 
econômico-

comportamental do 
direito 

A sugestão é 
coincidente com 

o que 
prescreveria 
uma análise 
econômica 

neoclássica? 

De que forma a sugestão não é 
coincidente com o que prescreveria 
uma análise econômica neoclássica e 

qual sua importância? 

A regulamentação deve 
recomendar às 

organizações em geral que 
a oferta de planos de 

poupança ou aposentadoria 
oferecidos aos funcionários 

sejam arquitetados de 
modo que a opção padrão 

seja a de que os 
funcionários adotarão o 

plano, reservando-lhes, no 
entanto, o direito de rejeitá-

lo se assim o desejarem. 
 

Não. Uma regulamentação de inspiração 
neoclássica para aumentar a poupança da 

população se basearia em ampliar os 
incentivos para que isso acontecesse. 

Uma análise econômico-comportamental 
do direito nos mostra que incentivos não 
são suficientes para encorajar a poupança 

adequadamente em vista da falta de 
autocontrole das pessoas, que comumente 

não resistem à tentação de consumir, 
gastar e se endividar ao invés de 

economizar. 

 
A regulamentação deve 

exigir clareza dos termos e 
condições dos produtos 
financeiros. A fim de se 

verificar que a 
determinação está sendo 
cumprida, o regulador do 
mercado financeiro deve 
criar uma ouvidoria para 
que investidores possam 
submeter para sua análise 
documentos de produtos 
financeiros que, em sua 
opinião, não atendem ao 
requisito da clareza. O 

nível de clareza necessário 
à documentação de cada 
instrumento financeiro 

deve depender do tipo de 
investidor a que o 

instrumento em questão 
será ofertado. 

 

 
Sim, em termos. 

 
Em que pese sugestões neoclássicas e 

econômico-comportamentais aqui 
poderem ser coincidentes, vale notar que 
a análise econômico-comportamental do 

direito prescreve esta regulamentação 
com base na racionalidade limitada do ser 

humano e, portanto, o standard da 
divulgação de informações por ela 

prescrito é o da efetiva compreensão pelo 
público a que tais informações são 

direcionadas; enquanto que, o standard 
da divulgação de uma análise neoclássica 

seria mais voltado à completude das 
informações, a fim de reduzir as 

assimetrias de informação, uma vez que o 
Homo economicus sempre utiliza toda 
informação a que tiver acesso de modo 

ótimo. 
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Resumo de sugestão 
regulatória (lato sensu) 

baseada em análise 
econômico-

comportamental do 
direito 

A sugestão é 
coincidente com 

o que 
prescreveria 
uma análise 
econômica 

neoclássica? 

De que forma a sugestão não é 
coincidente com o que prescreveria 
uma análise econômica neoclássica e 

qual sua importância? 

 
 

A regulamentação deve ser 
simplificada, a fim de 

aumentar a transparência e 
o republicanismo em sua 
feitura e cumprimento; 
bem como, ampliar o 

controle da sociedade sobre 
os legisladores, 

reguladores e entes 
regulados; aumentar a 

governança das empresas; 
e redirecionarem-se 

recursos e esforços hoje 
dedicados a lobby e ao 
cumprimento de regras 

cada vez mais complicadas 
para atividades mais 

socialmente produtivas. 

 
 

Não. 

 
 

Para uma análise neoclássica, uma 
regulamentação complexa pode otimizar 
as normas, ajustando todos seus detalhes, 

e o Homo economicus não tem 
dificuldade de lidar com isso. O problema 

de se controlar eventual corrupção é 
resolvido através da alocação de 

incentivos e maior publicidade para 
diminuir assimetrias de informação. 
Conforme uma análise econômico-

comportamental do direito, entretanto, a 
regulamentação excessivamente 

complexa é perniciosa, inter alia, em 
vista da racionalidade limitada (que nos 

impede de entender coisas muito 
complexas), e da ética limitada (uma vez 

que empiricamente a complexidade 
normativa favorece a promoção de 

interesses não-republicanos). 
 
 

 
 

A regulamentação deve 
assegurar a independência 

de órgãos reguladores, 
tanto dos políticos eleitos, 

quanto dos entes regulados. 

 
 

Sim, em termos. 

 
 

A recomendação é coincidente, mas com 
fundamentos diversos: Em uma análise 

neoclássica, a causa dos problemas a que 
a regulamentação visaria a atacar são 

conflitos de interesses; em uma análise 
econômico-comportamental do direito, 
deve-se acrescer também às causas do 

problema a ética limitada e outros vieses 
e heurísticas. 
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Resumo de sugestão 
regulatória (lato sensu) 

baseada em análise 
econômico-

comportamental do 
direito 

A sugestão é 
coincidente com 

o que 
prescreveria 
uma análise 
econômica 

neoclássica? 

De que forma a sugestão não é 
coincidente com o que prescreveria 
uma análise econômica neoclássica e 

qual sua importância? 

A regulamentação deve 
simplificar os mandatos 

dos reguladores, segregar 
suas funções, e melhorar 
sua coordenação, para 

aumentar a governança e 
diminuir os conflitos de 

interesses. 

Não. Para uma análise neoclássica, conflitos de 
interesses e problemas de governança 

devem ser resolvidos através da alocação 
de incentivos e mais publicidade, esta, 
para reduzir assimetrias de informação. 

As mudanças propostas pela análise 
econômico-comportamental do direito 

visam a responder não apenas aos 
conflitos de interesses, mas a nossa 

racionalidade e ética limitadas. Mandatos 
mais simples e segregados otimizam o 

funcionamento dos reguladores, 
diminuem conflitos de interesses, e 

possibilitam um maior controle de seu 
desempenho e republicanismo pela 

sociedade. 

Segregar a função 
regulatória bancária da 

autoridade monetária em 
outra agência reguladora, 

com esta função específica, 
a fim de eliminar os 

conflitos de interesses que 
emergem entre reguladores 
e regulados quando aqueles 

amalgamam ambas as 
funções, além de diminuir 

a complexidade e as 
contradições deste mandato 

dual. 

Punições, para serem 
efetivas, precisam ser 

rigorosamente aplicadas. 

Sim. Não aplicável (sugestões coincidentes das 
duas abordagens). 

 
Imposição da quota 

mínima de um 
representante dos 

acionistas nos boards das 
empresas de capital aberto 

para aumentar a 
governança e a defesa dos 

interesses desses 
acionistas, normalmente, 

dispersos e pouco 
organizados. 

 

 
Sim. 

 
Não aplicável (sugestões coincidentes das 

duas abordagens). 
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Resumo de sugestão 
regulatória (lato sensu) 

baseada em análise 
econômico-

comportamental do 
direito 

A sugestão é 
coincidente com 

o que 
prescreveria 
uma análise 
econômica 

neoclássica? 

De que forma a sugestão não é 
coincidente com o que prescreveria 
uma análise econômica neoclássica e 

qual sua importância? 

A regulamentação deve 
exigir a realização de mais 
dois tipos novos de testes 
de stress pelas instituições 

financeiras: Testes de 
stress reversos, que partem 

do pressuposto de que a 
empresa já quebrou, e os 

executivos tentam 
descobrir a razão, em um 

tipo de engenharia reversa; 
e testes de stress 

dinâmicos, do tipo “jogos 
de guerra”. 

Não. Conforme uma análise econômico-
comportamental do direito, testes de 
stress reversos aproveitam o viés da 

retrospectiva, que nos leva a encontrar 
razões para o que já teria ocorrido e 

refletir a respeito; e testes do tipo “jogos 
de guerra” aproveitam vários fenômenos 

psicológicos dos participantes, que 
podem ser relevantes em situações reais, 

e não são reproduzidos em testes 
tradicionais computadorizados. 

Testes tais não fazem sentido sob o 
prisma de uma abordagem neoclássica, já 

que nenhum dos fenômenos 
comportamentais ou psicológicos 

mencionados se manifestam no Homo 
economicus. 

 
A regulamentação deve 
prescrever uma revisão 
periódica mandatória do 

modus operandi dos 
analistas de risco de 
agências de rating e 

quaisquer outras 
instituições que façam 

análise de risco de crédito. 

 
Não. 

 
Conforme a análise econômico-

comportamental do direito, em virtude de 
tal regulamentação, identificar-se-iam 

heurísticas e simplificações que 
comprovadamente tais analistas usam 

para fazer suas análises de crédito, que, 
formalmente, são excessivamente 

complexas. Ao identificar e criticar essas 
heurísticas e simplificações, garantir-se-ia 

que os atalhos cognitivos de que esses 
analistas lançam mão, devido a sua 
racionalidade limitada, não sejam 

ineficientes e não estejam errados ou 
ultrapassados. 

Essas revisões não fazem sentido sob o 
prisma de uma abordagem neoclássica, já 

que nenhum dos fenômenos 
comportamentais mencionados se 
manifestam no Homo economicus. 
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Resumo de sugestão 
regulatória (lato sensu) 

baseada em análise 
econômico-

comportamental do 
direito 

A sugestão é 
coincidente com 

o que 
prescreveria 
uma análise 
econômica 

neoclássica? 

De que forma a sugestão não é 
coincidente com o que prescreveria 
uma análise econômica neoclássica e 

qual sua importância? 

Instituição de um fundo 
independente, financiado 
pelos agentes de mercado 
que são auditados e que 

emitem valores mobiliários 
sujeitos a notas de risco de 
crédito, para, através desse 

fundo independente, 
remunerar-se os auditores e 

agências de rating por 
serviços prestados a esses 

referidos agentes de 
mercado, a fim de eliminar 

o conflito de interesses 
entre eles e os prestadores 
de serviços mencionados; 
bem como, instituição de 
um rodízio mandatório na 

contratação desses 
prestadores de serviços, a 
fim de evitar que se criem 

laços de familiaridade entre 
eles e seus clientes, e 

também para reduzir os 
potenciais conflitos de 
interesses que emergem 

desses laços. 

Sim, em termos. A eliminação de conflitos de interesses 
conforme o sugerido não nos parece 

contrariar uma análise neoclássica, ainda 
que a análise econômico-comportamental 

do direito leve em conta algumas 
variáveis adicionais, como a heurística do 

afeto, na criação dos laços de 
familiaridade que queremos evitar.  

De qualquer modo, o que se tem visto, é 
que a regulamentação tipicamente 

baseada em economia neoclássica tem 
optado pela mera divulgação dos 

conflitos de interesses, o que a análise 
econômico-comportamental já 

demonstrou que, empiricamente, não 
funciona, inter alia, devido ao fenômeno 
psíquico do licenciamento moral, bem 
como, da ética limitada e da ilusão de 

objetividade. 

 
A regulamentação deve 

aumentar a proteção 
regulatória a denunciantes 
(whistleblowers), e premiá-
los quando suas denuncias 

forem comprovadas 
verdadeiras e levarem à 
descoberta de fraudes, 

ilícitos e irregularidades. 
 

 
Sim. 

 
Não aplicável (sugestões coincidentes das 

duas abordagens). 
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Resumo de sugestão 
regulatória (lato sensu) 

baseada em análise 
econômico-

comportamental do 
direito 

A sugestão é 
coincidente com 

o que 
prescreveria 
uma análise 
econômica 

neoclássica? 

De que forma a sugestão não é 
coincidente com o que prescreveria 
uma análise econômica neoclássica e 

qual sua importância? 

 
A regulamentação deve 
lançar mão de tributos 

pigouvianos. 
 
 

 
Sim. 

 
Não aplicável (sugestões coincidentes das 

duas abordagens). 

 
 

A regulamentação deve 
instituir um imposto sobre 
os financiamentos de curto 

prazo das instituições 
financeiras, a fim de 

encorajá-las a diminuir sua 
dependência deste tipo de 
financiamento em prol de 
financiamentos de médio-

longo prazo. 
 
 

 
 

Sim. 

 
 

Não aplicável (sugestões coincidentes das 
duas abordagens). 

 
 

A regulamentação deve 
exigir que subsídios 

estatais sejam divulgados à 
população como 

realocações de recursos, e 
não, benesses do governo, 
a fim de deixar claro que a 

sociedade efetivamente 
paga pelos subsídios e 

quem é favorecido por eles, 
aumentando sua 

governança. 
 
 
 
 

 
 

Não. 

 
 

A análise econômico-comportamental do 
direito nos leva a favorecer a 

regulamentação a fim de ampliar o 
conhecimento popular a respeito do tema 

com base na exploração do efeito de 
configuração. 

Tal regulamentação não faz sentido sob o 
prisma de uma abordagem neoclássica, já 
que a configuração das opções não tem 

impacto algum sobre o processo decisório 
do Homo economicus. 
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Resumo de sugestão 
regulatória (lato sensu) 

baseada em análise 
econômico-

comportamental do 
direito 

A sugestão é 
coincidente com 

o que 
prescreveria 
uma análise 
econômica 

neoclássica? 

De que forma a sugestão não é 
coincidente com o que prescreveria 
uma análise econômica neoclássica e 

qual sua importância? 

 
A regulamentação 

antitruste deve passar a 
levar em conta não só (ou 
não primordialmente) a 

existência ou não de 
eficiências alocativas nas 

concentrações econômicas, 
mas também, os aspectos 
psicológicos, culturais, 

comportamentais e 
políticos que as 

concentrações de poder 
econômico geram. 

 
Não. 

 
Uma análise neoclássica enfoca a revisão 

antitruste precipuamente em questões 
estritamente econômicas, e o controle 

baseado na análise de eficiências 
alocativas tem levado à autorização de 

concentrações econômicas que 
engendram excessivo poder político aos 
conglomerados assim formados, o que 

gera um risco à sociedade e à democracia 
em vista, inter alia, da ética limitada do 

ser humano.  
Uma análise econômico-comportamental 
do direito, por outro lado, nos mostra que 

eficiências alocativas não são razão 
suficiente para se autorizar concentrações 
econômicas, devendo-se levar em conta 
também aspectos psicológicos, culturais, 

comportamentais e políticos que tais 
concentrações geram. 

 

 

Das 19 sugestões regulamentares baseadas em análises econômico-comportamentais 

do direito acima indicadas, 7 foram perfeitamente coincidentes com o que poderia sugerir uma 

análise baseada no paradigma neoclássico. Outras 3 foram coincidentes “em termos”, ou seja, 

substancialmente iguais, mas com alguma diferença ou observação distintiva particularmente 

relevante, pelas razões específicas indicadas em cada uma delas. As outras 9 sugestões foram 

realmente diversas e, acreditamos, representam uma significativa melhoria sobre o que 

recomendaria uma abordagem econômica neoclássica, também pelas razões comentadas em 

relação a cada uma delas.  
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Assim, com essas 9 sugestões distintivas, cremos ter demonstrado de modo 

esquemático, objetivo e inequívoco que a análise econômico-comportamental do direito pode 

e deve ser usada como instrumento para prescrever políticas públicas capazes de aprimorar a 

regulamentação do mercado financeiro, provando, dessa maneira, a nossa tese. 

Naturalmente, nosso rol de sugestões não é taxativo, e acreditamos que análises 

econômico-comportamentais do direito ainda terão muito o que contribuir – e em várias áreas 

do direito.  

A demonstração acima é apenas uma pequena amostra da diferença que pode fazer a 

adoção de um modelo mais realístico de ser humano no desenho de normas e políticas 

públicas. 
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CONCLUSÃO 

 

Capitalist societies, as correctly seen by the 
old economics, can be tremendously creative. 
Government should interfere as little as 
possible with that creativity. On the other 
hand, left to their own devices, capitalist 
economies will pursue excess, as current times 
bear witness. There will be manias. The 
manias will be followed by panics. (…) The 
proper role of government (…) is to set the 
stage. The stage should give full rein to the 
creativity of capitalism. But it should also 
countervail the excesses that occur because of 
our animal spirits. 
Akerlof & Shiller, Animal Spirits 

 

Diz-se que o tempo é senhor da razão. Porém, quase uma década depois da grande 

catástrofe econômica dos últimos 80 anos, o paradigma econômico neoclássico que serviu de 

arcabouço para nutrir as condições que desembocaram na crise continua reinando de forma 

quase que absoluta nas mentes e corações de nossos políticos, empresários, acadêmicos, e 

reguladores do mercado financeiro, de modo que as respostas normativas que têm sido 

conferidas aos problemas que levaram à Crise de 2008 seguem sendo fundamentalmente 

desenhadas para regular o comportamento do Homo economicus, e não o de seu genitor 

encarnado, e que efetivamente precisa ser regulado – o Homo sapiens. 

O modelo econômico neoclássico, sem dúvida alguma, tem muitos méritos e muita 

utilidade. Não se contesta isso. No entanto, o avanço das ciências cognitivas tem apontado 

com muita clareza o quanto empiricamente nos desviamos desse modelo, e quais a 

consequências desses desvios. E, mais do que isso, as ciências cognitivas têm também 

demonstrado que, ainda que nem sempre o ser humano se comporte do modo peculiarmente 

racional que pressupõe a economia neoclássica, nem por isso seu comportamento é 

absolutamente errático – ao contrário, o ser humano se comporta de modo “previsivelmente 

irracional”, na expressão de Ariely. Podemos, portanto, construir-lhe um modelo mais 

realístico, com maior aderência à realidade e maior poder de previsibilidade. É justamente o 

que se propõe a fazer a economia comportamental na arena econômica, e a análise econômico-
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comportamental do direito na arena jurídica voltada ao comportamento econômico da 

sociedade. 

Em nosso trabalho, apoiados justamente nestas descobertas cognitivo-comportamentais, 

procuramos demonstrar que a análise econômico-comportamental do direito deve ser usada 

para otimizar a regulamentação do mercado financeiro. Para tanto, dividimos nosso trabalho 

em três grandes partes. Resumindo, na primeira, discorremos sobre a Crise de 2008. Na 

segunda, expusemos a economia comportamental e a análise econômico-comportamental do 

direito. Finalmente, na terceira, demonstramos que o diagnóstico neoclássico para os 

problemas que levaram à crise é insuficiente e equivocado; que a economia comportamental 

nos dá melhores explicações para o que houve; que a regulamentação que tem emergido em 

resposta à crise é primordialmente fundamentada no modelo econômico neoclássico e, 

portanto, falha; e que a análise econômico-comportamental do direito nos proporciona 

respostas melhores aos desafios teóricos que nos foram impostos pela crise, devendo, portanto, 

efetivamente ser utilizada para prescrever políticas públicas a fim de aprimorar a 

regulamentação do mercado financeiro, provando, assim, a nossa tese. 

Mais especificamente, na primeira parte de nosso trabalho tecemos uma narrativa da 

Crise de 2008. Primeiro, narramos as circunstâncias em que a crise foi engendrada e 

estabelecemos alguns conceitos e definições de particular relevância ao trabalho. A seguir, 

discorremos sobre a eclosão da crise, procurando demonstrar como o arcabouço exposto 

anteriormente levou o sistema financeiro norte-americano ao colapso. Finalmente, na parte 

final deste primeiro capítulo do trabalho, baseados com Richard A. Posner, demonstramos 

como a economia neoclássica explica a crise e suas causas como frutos de comportamentos 

sempre racionais dos agentes econômicos. 

No segundo grande capítulo de nosso trabalho, expusemos a economia comportamental 

e seu híbrido jurídico, a análise econômico-comportamental do direito, contrapondo-as à 

economia neoclássica e à análise econômica do direito, a fim de ressaltar suas diferenças. 

Aproveitamos para fazer uma reflexão a respeito do estado da arte da análise econômico-

comportamental do direito, a partir da que chegamos a mais algumas conclusões importantes a 

nosso trabalho. 

Em primeiro lugar, concluímos que a análise econômico-comportamental do direito 

não é uma filosofia grandiloquente, nem tampouco uma teoria da justiça ou sequer uma teoria 
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do direito. Muito mais modestamente, a análise econômico-comportamental do direito tem 

função precipuamente instrumental, e não visa, assim, a criar valores ou a determinar quais 

valores devem ser perseguidos pelo ser humano, mas, simplesmente, a auxiliar-nos a avaliar as 

possíveis consequências econômicas da adoção de determinadas normas ou políticas públicas 

e, dessa maneira, a realizar os valores previamente abraçados pelo sistema jurídico em que a 

sociedade está mergulhada. 

Outra conclusão importante desta segunda parte do trabalho é a de que a análise 

econômico-comportamental do direito não é, tampouco, uma disciplina perfeitamente coerente, 

completa e integrada; e a de que os resultados que emergem de uma análise econômico-

comportamental do direito nem sempre são totalmente contrários ao que também concluiria 

uma análise econômica neoclássica. Ao contrário, especialmente de um ponto de vista 

microeconômico, a análise econômico-comportamental do direito, assim como a economia 

comportamental, frequentemente apenas complementam ou ajustam a análise econômica do 

direito e a economia neoclássica, respectivamente. As diferenças decorrentes das abordagens, 

entretanto, ficam mais evidentes em análises macroeconômicas. Se, de um ponto de vista 

microeconômico, comumente, a análise econômico-comportamental do direito e a economia 

comportamental atualizam os modelos neoclássicos; de um ponto de vista macroeconômico, a 

análise econômico-comportamental do direito e a economia comportamental muitas vezes 

implicam uma verdadeira substituição dos modelos construídos sobre o paradigma da 

racionalidade neoclássica, trazendo às análises não só uma quantidade maior de variáveis, mas 

também, novos elementos, muitas vezes, inquantificáveis; substituindo modelos matemáticos 

por estudos de caso. Aqui, a análise econômico-comportamental do direito e a economia 

comportamental se tornam potencialmente tão distantes da análise econômica do direito e da 

economia neoclássica quanto a antropologia da física. 

Finalmente, mais uma conclusão relevante que emergiu de nossa reflexão sobre a 

análise econômico-comportamental do direito é a de que nem sempre é fácil diferenciar-se 

uma análise econômico-comportamental do direito de uma análise simplesmente econômico-

comportamental; assim como as fronteiras entre as diversas disciplinas cognitivo-

comportamentais nem sempre são claras. Desse modo, até mesmo em vista da 

interdisciplinaridade atávica à análise econômico-comportamental do direito, optamos por 

abordá-la de modo razoavelmente amplo, ainda que rigoroso. 
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No terceiro grande capítulo de nosso trabalho, finalmente, rebatemos a argumentação 

neoclássica a respeito da crise, substituindo-a por uma narrativa econômico-comportamental, 

para demonstrar e concluir que esta é mais completa e satisfatória do que aquela. A seguir, 

elencamos as principais medidas normativas que têm sido propostas e implementadas ao redor 

do mundo em decorrência da Crise de 2008, demonstrando e concluindo que quase a 

totalidade delas continua alicerçada sobre os pressupostos da economia neoclássica; 

notadamente, em uma suposta perfeita racionalidade econômica do ser humano. Finalmente, 

baseados em uma análise econômico-comportamental do direito, tecemos algumas sugestões 

normativas, demonstrando sua superioridade teórica em relação ao que se tem sido proposto 

com base no vetusto modelo do Homo economicus, e comprovando, dessa maneira, nossa tese. 

Uma última conclusão importante que emerge deste trabalho e que convém comentar é 

a de que, como mencionamos, praticamente tudo o que se tem proposto e implementado 

normativamente em resposta à Crise de 2008 segue fundamentado na economia neoclássica – 

ou seja, no mesmo paradigma que fracassou em prevenir a crise, e que, inegavelmente, carrega 

ab ovo o mais libertário viés ideológico econômico, o mesmo viés que levou à 

desregulamentação dos mercados, ao desmantelamento do Glass-Steagall, à própria Crise de 

2008, e que, atualmente, inspira, e de modo particularmente virulento, a mais nova proposta de 

lei para regular o mercado financeiro dos Estados Unidos, o CHOICE Act. 

A economia neoclássica, sem dúvida alguma, muito contribuiu para o progresso da 

humanidade, e ainda tem muito o que contribuir. Ademais, o governo, que carrega o terrível 

Leviatã em seu DNA, precisa, de fato, ser observado com saudável suspeita e distanciamento; 

convencidos que estamos de que, quanto maior seu poder e influência, tanto mais perigoso se 

torna. No entanto, particularmente em relação ao mercado financeiro, o que a Crise de 2008 

nos mostrou com a mais completa transparência, e o que também a Crise de 29 já o havia feito 

antes dela, é que esta é uma área em que os agentes econômicos efetivamente precisam ser 

regulados, para o bem da sociedade. A regulamentação, claro, não deve ser excessiva; e um 

dos maiores desafios que temos é, justamente, regular o mercado de modo a controlar abusos, 

manias e pânicos, sem tolher a liberdade e a criatividade dos agentes econômicos, que 

impulsionam a economia e, em última instância, a humanidade. Este é o grande desafio dos 

anos vindouros, especialmente, em um momento em que, aparentemente, a memória do grande 

desastre econômico de nosso brevíssimo milênio já começa a evanescer. 
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Como bem disse Greenspan, o mais perigoso legado da Crise de 2008 foi o 

“alquebrado sistema político” que dela emergiu. Um sistema financeiro saudável é essencial 

ao crescimento econômico, mas a população nunca o odiou tanto quanto hoje. A meritocracia 

é essencial ao capitalismo, mas nunca esteve sob tão grande suspeita quanto atualmente. O 

capitalismo e o livre comércio tiraram bilhões da miséria, mas, devido à Crise de 2008, os 

inimigos da liberdade puderam levantar a cabeça e, com eles, pululam ao redor de todo o 

globo demagogos e anarco-narcisistas, protecionismos e tiranias, falsos profetas e oportunistas, 

todos vestindo as tradicionais máscaras da virtude e da justiça, ainda capazes de enganar os 

incautos, os ressentidos e os desesperançados, e cuja maior bandeira é – simplesmente – ser 

contra o establishment. 

Neste contexto, vemos com particular preocupação a manutenção do paradigma 

neoclássico na normatização dos mercados financeiros globais; e novas – velhas – iniciativas, 

como a do CHOICE Act, nos deixam verdadeiramente consternados. O sistema sobreviveu 

uma vez a si mesmo, mas terá fôlego para superar um novo cataclisma? Tememos que não, e a 

hora de agir é agora – agora, a hora de moldar as leis que nos moldarão o futuro. E aplicar-se 

a análise econômico-comportamental do direito aos mercados financeiros, resgatando nossa 

própria humanidade de volta à teoria econômica e jurídica, seria um importante primeiro passo 

na direção correta. 
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