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Bernardo Mueller ∗

Universidade de Brasilia

2 de Junho de 2020

Resumo

Eu uso uma adaptação do ı́ndice de fixação da teoria genética para
medir a distância cultural entre sociedades. Com dados de mais de 7000
respostas ao World Values Survey de crenças e comportamento, eu calculo
a distância cultural entre 59 regiões do Brasil, Argentina, EUA, China e
Índia. Partindo do suposto que a teoria econômica tradicional, baseada em
agentes racionais, auto-interessados e maximizadores (homo economicus),
foi desenvolvida por e se aplica à sociedades WEIRD (Western, Educated,
Industrialized, Rich, Developed), eu uso os resultados para avaliar até
que ponto ela se aplica também ao Brasil. Eu crio também uma medida
do “Homen Cordial”, postulado por Sérgio Buarque de Holanda (1936)
como uma caracteŕıstica cultural fundamental perversa do brasileiro. Os
resultados mostram que o brasileiro é de fato WEIRD e não se aproxima
mais do que as outras nações analisadas do arquétipo “cordial”. Se teoria
econômica só serve para sociedades WEIRD, deve valer também no Brasil.
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1 Introdução

A Economia tem a pretensão de generalidade. A Lei da Demanda é chamada
de “Lei” para mostrar que ela vale para qualquer pessoa em qualquer situação
em qualquer ponto do tempo, assim como a lei da gravidade vale para qual-
quer part́ıcula em qualquer ponto do espaço e do tempo no universo. No en-
tanto, esta pretensão tem sido alvo de cŕıticas desde os primórdios das Ciências
Econômicas. Já no começo do século XIX “Hamilton, Carey, e List questio-
navam a aplicabilidade da teoria clássica inglesa de livre comércio às nações
subdesenvolvidas de então, especificamente os Estados Unidos e a Alemanha”
(Myint 1965, p. 477). Um século depois Gunnar Myrdal em Economic Theory
and Under-developed Regions (Myrdal 1957) recomendava o abandono da busca
por uma teoria econômica absoluta e universal alegando que leis gerais de eco-
nomia não se aplicavam ao desenvolvimento de páıses subdesenvolvidos. Esta
cŕıtica foi ecoada no contexto da América Latina por Prebisch (1962) e no con-
texto brasileiro por (Bresser Pereira 1967, p. 36), que concluiu que “as condições
existentes nos páıses desenvolvidos e subdesenvolvidos são de tal forma diferen-
tes, que não bastam adaptações da teoria econômica para que a mesma se torne
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válida para os páıses subdesenvolvidos.” Mais recentemente em The Rise and
Decline of General Laws of Capitalism, Acemoglu e Robinson (2015), em uma
cŕıtica a Piketty (2014), afirmam que “the quest for general laws of capitalism is
misguided because it ignores the key forces shaping how an economy functions”,
ou seja, suas especificidades institucionais e poĺıticas.

Um exemplo da controvérsia sobre a aplicabilidade da teoria econômica ao
Brasil se deu na década de 1970 quando economistas estruturalistas defendiam
que uma das causas do subdesenvolvimento brasileiro era a impermeabilidade
de alguns agricultores brasileiros à est́ımulos econômicos. Este comportamento
derivaria da estrutura concentrada da propriedade da terra, tornando o agri-
cultor insenśıvel a variações de preços, levando assim a uma má alocação de
fatores que não poderia ser corrigida por poĺıticas econômicas tradicionais fun-
dadas na noção de agentes maximizadores e racionais. Em um célebre trabalho
em um dos primeiros fasćıculos da revista Estudos Econômicos, Pastore (1971,
p. 60) apresentou uma análise emṕırica de três regiões diferentes de agricultura
no Brasil e mostrou que “uma oferta agŕıcola agregada inelástica não significa
necessariamente que os agricultores são ’irracionais’ e não respondam, devido
às ’estruturas arcaicas’, aos est́ımulos do mercado, (podendo) ser simplesmente
o reflexo de imperfeições em mercados de fatores e da falta de alternativas
tecnológicas, ou ainda de simples fato de que existe algum fator de produção
limitativo.” Em outra controvérsia na mesma época, Malan e Wells (1973)
questionaram as “surrealistas abstrações” na aplicação da teoria do capital hu-
mano ao Brasil por Langoni (1972). Temas como abertura comercial, poĺıtica
industrial e o tamanho e papel do Estado costumam ser objetos deste tipo de
polêmica no Brasil.

Note, porém, que as cŕıticas à aplicabilidade da teoria econômica se referem
a dois ńıveis diferentes de análise. No primeiro a cŕıtica é que o contexto dos
páıses menos desenvolvidos é diferente, com instituições, governança, direitos de
propriedade, leis, tecnologias, e infraestrutura mais frágeis que as dos ricos, de
modo que as recomendações de poĺıticas derivadas da teoria econômica tradici-
onal não seriam adequadas naqueles contextos. No entanto, estas cŕıticas não
renegam a validade geral desta teoria. Bastaria tomar cuidado para compatibili-
zar a análise e as recomendações às especificidades locais fazendo as necessárias
adaptações e concessões às circunstâncias. O instrumental fundamental da te-
oria econômica continuaria valendo, ou seja, premissas de agentes racionais e
maximizadores, análise de equiĺıbrio, individualismo metodológico, mercados,
oferta e demanda.

O outro conjunto de cŕıticas é mais fundamental e contesta a aplicabilidade
destas premissa comportamentais mais básicas a todos os povos do planeta. Se
diferentes sociedades ao longo do tempo e do espaço seguem regras de comporta-
mento e relacionamento distintas, então é posśıvel que uma teoria que depende
de uma psicologia social extremamente espećıfica e estreita não seja adequada
para a análise de todas.

Pesquisas comparando diferentes sociedades mostram que caracteŕısticas psi-
cológicas básicas como percepção visual, cognição visual, auto-avaliações posi-
tivas, conformismo, pensamento anaĺıtico versus hoĺıstico, entre outros, variam
entre populações (Henrich, Heine e Norenzayan 2010). Algumas desta diferenças
estão relacionadas diretamente com as premissas comportamentais necessárias
à aplicabilidade da teoria econômica tradicional, por exemplo a tendência natu-
ral à cooperação e altrúısmo. A existência desta motivação humana básica tem
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sido extensivamente estudada por experimentos do tipo do Jogo do Ultimato ou
Jogo do Ditador (Tisserand et al. 2014).1 Enquanto que uma aplicação estreita
das premissas comportamentais da teoria econômica preveria a ausência de coo-
peração ou altrúısmo, os experimentos, em suas mais variadas versões, mostram
uma inquestionável propensão à comportamento justo, com as ofertas modais
geralmente entre 40% e 50% (Fehr e Gächter 2000). Explicar esta aparente
anomalia entre a teoria e o comportamento observado tem sido o objetivo de
uma grande literatura (Axelrod 1997; Nowak e Sigmund 1998; Fehr e Gachter
2000; Bowles e Gintis 2013).

Por um lado estes resultados sugerem que as premissas comportamentais
clássicas da teoria econômica não são boas representações de como as pessoas
realmente agem. Por outro lado, a existência de cooperação e confiança são
elementos essenciais do funcionamento de mercados via trocas voluntárias e im-
pessoais. Uma forma de compatibilizar estes requerimentos contraditórios para
o funcionamento da teoria econômica é notar que as pessoas cooperam dentro
dos seus grupos próximos, mas que os grupos competem entre si. Embora co-
operação não seja uma estratégia de equiĺıbrio em um grupo isolado (pois um
agente que desviasse teria payoffs mais altos), se grupos competem entre si,
aqueles que contém mais cooperadores tenderiam a dominar (Bowles e Gintis
2013; Boyd e Richerson 2005; Richerson e Boyd 2008). Outra explicação en-
volve o surgimento de sociedades com culturas individualistas em vez do default
coletivista que dominou a humanidade até recentemente (circa 1500). Em soci-
edades coletivistas as pessoas se relacionam quase que somente com seu próprio
grupo, famı́lia ou clã, exibindo altos ńıveis de conformidade e aversão a estra-
nhos. Já sociedades individualistas tem famı́lias menores e mais nucleares, com
mais independência e pro-socialidade para com estranhos e menos lealdade ao
grupo. Segundo Schulz et al. (2019) esta nova psicologia social, que criaria as
bases para o surgimento do capitalismo e da democracia, teria sido uma con-
sequência da proibição por parte da Igreja Cristã de casamento entre primos,
o que teria enfraquecido a famı́lia estendida e fomentado maiores relações com
estranhos. Gorodnichenko e Roland (2011) mostram que páıses mais indivi-
dualistas tem mais inovação e mais crescimento econômico do que sociedades
coletivistas, usando a distância genética entre os povos como uma variável ins-
trumental para controlar pela causalidade reversa de crescimento econômico na
psicologia social.

O ponto aqui não é discutir se estas explicações para a existência e pre-
valência de agentes que são ao mesmo tempo altrúıstas e individualistas estão
ou não corretas. Em vez, o objetivo é salientar a existência de grande diversidade
da psicologia social e de comportamento entre diferentes sociedades humanas
hoje e no passado. A figura 1 mostra os resultados de experimentos aplicando
o Jogo do Ditador a milhares de pessoas escolhidas aleatoriamente de 23 soci-
edades humanas de pequena escala, incluindo grupos forrageiros, horticultores,
pastores e de subsistência, além de experimentos com adultos americanos. Em-

1No Jogo do Ultimato uma quantia de dinheiro é oferecida a dois participantes. O primeiro
deve decidir uma divisão da quantia entre eles. O segundo então decide se aceita ou não a
divisão proposta. Se aceitar, ambos recebem as quantias respectivas. Se recusar, ninguém
recebe nada. Sob as premissas clássicas da teoria econômica, a expectativa seria que o primeiro
proporia uma divisão que concedesse tudo ou quase tudo a si. O jogo do Ditador é ainda mais
extremo. O primeiro participante simplesmente decide a divisão e ela se realiza, sem que o
segundo tenha alguma participação na decisão.
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bora nenhum dos grupos agiu, na média, como previsto pela teoria econômica,
que esperaria uma contribuição abaixo de uns 10%, há mesmo assim grande
variabilidade entre eles, com alguns próximos dos 50%, mostrando assim forte
aderência a normas de igualdade e justiça, e outros com valores entre um quarto
e um terço. Mais importante, a oferta média dos americanos está na ponta mais
alta da distribuição e é quase duas vezes maior do que a oferta dos grupos mais
baixos na figura 1.

Figura 1: Oferta média no Jogo do Ditador em diferentes sociedades.
Fonte: Henrich, Heine e Norenzayan (2010)

Henrich, Heine e Norenzayan (2010) fazem uma revisão da evidência dis-
pońıvel nas várias ciências comportamentais comparando todo tipo de socieda-
des com relação à variáveis que refletem psicologia social e normas de compor-
tamento, tais como normas de cooperação e justiça, conformidade, agência nas
escolhas, propensão a punir comportamento desviante, noções de moralidade,
noções de gênero, entre muitas outras. Eles comparam sociedades industriais
com sociedades de pequena escala; sociedades ocidentais com não-ocidentais;
americanos contemporâneos com outros ocidentais; americanos t́ıpicos com ou-
tros americanos (alunos universitários, crianças, gerações anteriores). Destas
comparações estes autores montaram uma contundente cŕıtica às ciências com-
portamentais, e em particular à psicologia, pela tendência a generalizar para
toda espécie humana resultados derivados de uma amostra restrita de socieda-
des encapsulada pelo acrônimo de WEIRD:2

Behavioral scientists routinely publish broad claims about human
psychology and behavior in the world’s top journals based on sam-
ples drawn entirely from Western, Educated, Industrialized, Rich,

2O artigo original por Henrich, Heine e Norenzayan (2010) foi publicado em um forum
especial da revista Behavioral and Brain Sciences junto com comentários de 28 outros grupos
de autores debatendo as cŕıticas, além da respostas dos autores. Seja como for, o acrônimo
pegou e continua sendo usado até hoje. Em setembro de 2020 Joseph Henrich lancará um livro
chamado The WEIRDest people in the world: How the West became psychologically peculiar
and particularly prosperous.
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and Democratic (WEIRD) societies. Researchers - often implicitly -
assume that either there is little variation across human populations,
or that these “standard subjects” are as representative of the spe-
cies as any other population. ... Our findings suggest that members
of WEIRD societies are among the least representative populations
one could find for generalizing about humans. (Henrich, Heine e
Norenzayan 2010, p. 61)

Como a cŕıtica destes autores está endereçada às ciências comportamentais,
ela pode ser relevante também para a economia, embora os autores tenham em
mente principalmente as áreas de psicologia e psicologia social. O objetivo deste
trabalho não é determinar se a cŕıtica procede ou não para o caso das ciências
econômicas. Em vez disto, eu parto da premissa de que a teoria econômica
tradicional - baseada em agentes racionais e maximizadores, ou seja, homo eco-
nomicus - é de fato espećıfica à indiv́ıduos WEIRD. Assumo também, que este
modelo de comportamento humano, apesar da imensa simplificação que faz e
de suas muitas limitações, é bastante poderoso e útil para compreender as po-
pulações para as quais ele foi criado, ou seja, as populações WEIRD. O objetivo
do trabalho é, então, determinar se o Brasil é suficientemente WEIRD para que
analise econômica a partir desta teoria seja relevante aqui. Conforme discutido
acima, são recorrentes no Brasil cŕıticas ao uso de uma teoria importada e não
desenhada originalmente para as nossas especificidades.

Isto será feito usando uma nova medida de distância cultural, que permite
quantificar a diferença de cultura ou psicologia social entre grupos a partir de
dados de questionários como o World Values Survey - WVS. Na próxima seção
eu discuto a importância de explicitamente levar em consideração as diferenças
culturais em análises de ciências sociais e avalio até que ponto isto é feito nas
ciências econômicas. Na seção seguinte eu apresento o ı́ndice CFST criado por
Muthukrishna, Bell et al. (2020) e descrevo os dados que uso neste trabalho. Na
quarta seção apresento os resultados da estimação da distância cultural entre 59
regiões de cinco páıses. Um deles é os Estados Unidos, que tomo como o ponto de
comparação WEIRD. Os outros quatro são o Brasil, Argentina, China e Índia.
Os resultados permitem determinar quão longe as regiões destes páıses estão do
ideal WEIRD. Na última seção eu seleciono uma serie de perguntas do WVS
para tentar captar uma representação do “Homem Cordial” de Sérgio Buarque
de Holanda (1936), que é uma caracterização cultural do brasileiro frequente-
mente citada como sendo responsável por várias mazelas do páıs. O ı́ndice de
distância cultural permite determinar o quão perto as regiões brasileiras, assim
como as dos outros páıses, são de serem “cordiais”.

2 Cultura e economia e a crise de replicabilidade

As ciências estão passando por uma crise de replicabilidade, por enquanto com
mais proeminência nas áreas biomédica e de psicologia. Segundo J. P. Ioan-
nidis (2005) no trabalho Why most published research findings are false - um
dos trabalhos mais mais citados da Public Library of Science PLoS - uma par-
cela surpreendentemente grande dos estudos acadêmicos publicados falha no
que deveria ser um dos pilares da confiança na ciência, a replicabilidade. Vários
resultados clássicos da psicologia, que fazem parte de livros textos e que fre-
quentemente são divulgados pela imprensa, acabam por não serem comprovados
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quando repetidos por outros pesquisadores. O famoso resultado do Estudo do
Marshmallow (Shoda, Mischel e Peake 1990) mostrando que crianças capazes
de adiar gratificação (não comer um doce imediatamente) tenderiam a ter mais
sucesso na vida, por exemplo, foi repetido por Watts, Duncan e Quan (2018) que
encontrou resultados muito mais fracos e menos estatisticamente significativos
do que o estudo original. Esta situação tem levado ao crescimento do campo da
meta-ciência que estuda a prevalência e as causas deste tipo de problema. Várias
entidades e projetos tem sido montados para medir e combater este estado das
coisas nas ciências. Em Klein et al. (2018), por exemplo, um grupo com mais
de 200 pesquisadores tentou replicar 28 estudos clássicos usando ńıveis elevados
de rigor metodológico e encontrou evidência comprovando os estudos originais
em somente metade dos casos.

Há várias causas por trás da crise de replicabilidade. Uma é simplesmente o
mau uso de métodos emṕıricos e estat́ısticos por pesquisadores displicentes ou
mau preparados. Outra causa é a falta de uma teoria subjacente mais sólida e
unificada para estruturar a análise, gerar hipóteses e sugerir mecanismos cau-
sais (Muthukrishna e Henrich 2019). Uma terceira causa do problema é o viés
de publicação onde os incentivos acadêmicos levam a uma maior submissão e
publicação de resultados positivos, inflando os efeitos relatados na literatura
e direcionando as investigações para questões mais chamativas. Este viés fo-
menta também más práticas como p-hacking e até fraude e má-fé. O foco neste
trabalho, no entanto, não é nestas causas, mas sim no problema de seleção que
surge da dependência em amostras derivadas de populações WEIRD para inferir
resultados que depois são interpretados como sendo de validade mais geral.

A área de Economia também é vulnerável à crise da replicação, embora pro-
vavelmente não esteja em situação tão cŕıtica quanto algumas outras áreas. A
seu favor a Economia tem um core teórico unificado consensual entre a maio-
ria das abordagens econômicas que ajuda a estabelecer critérios mı́nimos que
hipóteses e previsões devem atender (pelo menos na microeconomia). Além
disto, a Economia passou recentemente por uma “revolução de credibilidade”
que ajudou a tornar mais rigorosas as práticas emṕıricas e alegações de cau-
salidade entre variáveis (Angrist e Pischke 2010).3 No entanto, J. Ioannidis,
T. Stanley e Doucouliagos (2017) resenha mais de 6.700 estudos emṕıricos na
área de Economia em 159 áreas da literatura e encontra que em metade das
áreas mais de 90% dos resultados tem baixa potência (isto é, a capacidade
estat́ıstica do teste e dos dados usados de detectar um efeito dado que ele re-
almente existe) e que mesmo quando os resultados encontrados são replicados,
os originais costumam ser fortemente exagerados (uma consequência comum do
viés de publicação).4 Além disto, Doucouliagos e T. D. Stanley (2013) mostram
que de 87 áreas de pesquisa em Economia, mais da metade sofre de ’substancial’
ou ’severo’ viés de publicação. Possivelmente as áreas de economia comporta-
mental e de experimentos econômicos sejam mais vulneráveis a estes problemas,
devido a sua maior proximidade da psicologia. Camerer et al. (2016) foi outro
grande projeto de replicação, desta vez na área de experimentos de laboratório
em Economia. Eles replicaram 18 estudos publicados na Amercian Economic

3Note, porém, que existe uma forte cŕıtica por parte de alguns não-economistas de que a
revolução não foi longe o suficiente e que economistas ainda não lidam apropriadamente com
causalidade (Pearl e Mackenzie 2018).

4Este trabalho de J. Ioannidis, T. Stanley e Doucouliagos (2017) está em uma edição
especial do Economic Journal dedicado à crise de confiança na Economia.
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Review e no Quarterly Journal of Economics entre 2011 e 2014. Eles encontra-
ram um efeito estatisticamente significativo na mesma direção do estudo original
em somente 11 (61%) dos estudos e o efeito encontrado era, na média, 66% do
efeito original. Por outro lado, um outro grande esforço de replicação condu-
zido em 19 páıses (Ruggeri et al. 2019) concluiu que os resultados clássicos da
Prospect Theory (Kahneman e Tversky 1980), a origem da área de Economia
Comportamental, replicaram de maneira bastante satisfatória.

Seja como for, o foco aqui não está no impacto de viés de publicação ou da
revolução de credibilidade, nem na lógica interna da teoria econômica. Em vez
disto o objetivo é analisar se a critica de que a teoria econômica está baseada
em um modelo comportamental WEIRD, (homo economicus), significa que esta
teoria não se aplica ou se aplica menos ao caso brasileiro. Note que a ausência
de considerações sobre diferenças culturais na teoria econômica não é um lapso,
mas sim uma caracteŕıstica que está lá por desenho e que sempre foi motivo
de orgulho para a profissão. A ideia é justamente evitar a lógica subjetiva e
porosa de explicações culturais e se ater a um cerne fundamental do comporta-
mento humano que seria aplicável a qualquer povo e situação, uma visão cujo
representante máximo, Gary Becker coloca da seguinte maneira:

The economic approach is not restricted to material goods and wants
or to markets with monetary transactions, and conceptually does not
distinguish between major and minor decisions or between “emotio-
nal” and other decisions. Indeed ... the economic approach provides
a framework applicable to all human behavior—to all types of deci-
sions and to persons from all walks of life. (Becker 1991, p. ix)5

Esta abordagem teve imenso sucesso nos últimos 50 anos e a Economia
se tornou a ciência social mais influente em termos acadêmicos e de poĺıticas
públicas. E apesar disto aos poucos a estratégia de manter a análise restrita a
umas poucas variáveis econômicas objetivas foi sucumbindo com a inclusão de
conceitos mais abstratos e dif́ıceis de medir. Primeiro veio a inclusão de insti-
tuições (North 1991), adicionando uma série de considerações sociais e poĺıticas
que tornaram a análise mais contextual e menos universal, mas muito mais real
e relevante. Depois veio o ataque da economia comportamental enfraquecendo
um dos pilares fundamentais das premissas comportamentais clássicas. E atu-
almente, para o horror dos puristas, está em curso uma guinada sociológica da
economia com a inclusão de cultura como uma variável central. Para mostrar
que isto está de fato acontecendo dentro do cerne da literatura mainstream de
Economia e não somente em sub-literaturas alternativas e heterodoxas que sem-
pre advogaram por maior atenção à cultura, na Figura 2 eu mostro o número
de referências em uma recente e muito citada resenha por Alberto Alesina e
Paola Giuliano chamada de Culture and Institutions no Journal of Economic
Literature (Alesina e Giuliano 2015). Esta resenha cita exatamente 200 traba-
lhos que estão representados por ano de publicação na figura, com indicação
da fração das citações que estão em um dos 10 periódicos mais importantes da
profissão.6 Desconsiderando os últimos dois anos, para os quais as publicações

5Os dois manifestos clássicos desta posiição são De Gustibus Non Est Disputandum de
Stigler e Becker (1977) e Essays in Positive Economics de Milton Friedman (1953).

6American Economic Rewiew, Quarterly Journal of Economics, Journal of Political Eco-
nomy, Econométrica, Journal of Finance, Journal of Financial Economics, Journal of Econo-
mic Literature, Review of Economic Studies, Review of Economic and Statistics, Journal of
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ainda são muito recentes para serem devidamente citadas, a figura mostra não
só um crescimento de obras na literatura econômica onde cultura é parte im-
portante da análise, mas também que muito desta produção está nos principais
journals, que são efetivamente os guardiães do que a profissão considera como
importante e relevante.

Figura 2: Referências em Alesina e Giuliano (2015).

Hoje, instituições já foram completamente internalizadas pela maioria da
profissão como um conceito central e intrinsecamente econômico. Não faz mais
sentido alguém dizer que é um economista institucional ao descrever sua área.
Somos todos economistas institucionais. Cultura ainda não passou por este
processo de absorção, mas os dados da Figura 2 sugerem que isto pode estar
começando. Se for acontecer, no entanto, será preciso que surjam meios de medir
e quantificar cultura, assim como aconteceu com instituições. Na próxima seção
eu apresento um meio de fazer isto derivado da literatura sobre a evolução da
cultura e que ainda não tem sido usado em Economia. Na seção subsequente
esta medida será usada para determinar se o brasileiro é WEIRD.

3 Uma medida de distância cultural

Cultura é um conceito notoriamente escorregadio e por isto dif́ıcil de medir.
Existem, no entanto, diversas tentativas de fazê-lo. Talvez a mais conhecida
seja a classificação e estimação por Hofstede (2001) da cultura de páıses em seis
dimensões: power distance, individualism, masculinity, uncertainty avoidance,
long-term orientation, indulgence. Esta linha de pesquisa começou na década
de 1960 com dados de questionários respondidos por funcionários de filiais da
IBM em vários páıses no mundo. Hoje o ı́ndice é constrúıdo com questionários
aplicados de maneira mais abrangente. Outros pesquisadores tem criado vari-
antes em cima do trabalho original de Hofestede, por exemplo, Kogut e Singh
(1988) e Demes e Geeraert (2014). Outras medidas de cultura bem conhecidas

Econometrics.
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são o mapa cultural de Inglehart e Welzel (2005), os fundadores do World Values
Survey, e a classificação de 10 valores pessoais de Schwartz (2012). Mais recen-
temente há a classificação por Gelfand et al. (2011) de páıses em uma dimensão
de tight-loose.

Muthukrishna, Bell et al. (2020) nota que embora estas medidas sejam am-
plamente usadas, elas tem duas limitações principais. A primeira é que são
medidas de diferenças culturais e não de distância cultural, que para muitos fins
é um conceito mais útil. A outra é que estas medidas são médias da cultura
de um páıs, sem levar em conta a variância entre indiv́ıduos dentro do páıs,
que pode ser grande. Para lidar com estes problemas alguns pesquisadores têm
usado medidas de distância genética ou de distância lingúıstica como proxies
de distância cultural, por exemplo Spolaore e Wacziarg (2016) e Gorodnichenko
e Roland (2011). Estas proxies, no entanto, também têm alguns problemas.
Por exemplo, Hong Kong é geneticamente próximo da China e distante da In-
glaterra, porém, tem uma proximidade cultural relativamente grande com este
último páıs devido a mais de 150 anos de ocupação. Da mesma forma, páıses que
compartilham a mesma ĺıngua, como Brasil, Portugal e Angola, podem mesmo
assim ter grandes diferenças culturais.

Com o fim de produzir um ı́ndice de distância cultural que não sofra com es-
tas limitações, Muthukrishna, Bell et al. (2020) propõe uma adaptação do ı́ndice
de fixação da teoria de genética populacional. Fixação acontece quando todos
os indiv́ıduos de uma população tem o mesmo alelo (por exemplo para a cor
do olho) em um locus no genoma. O ı́ndice de fixação mede então a distância
genética entre duas populações. Se em vez de usarmos dados do genoma usar-
mos questionários como o World Values Survey ou do General Social Survey
como representando o “culturoma”, podemos construir o ı́ndice de fixação cul-
tural CFST. Estes surveys fazem um grande número de perguntas para amostras
representativas de pessoas de diversos páıses, de maneira repetida ao longo dos
anos. No WVS são mais do que 290 perguntas e no GSS há mais do que 5.900
variáveis. As perguntas cobrem temas como crenças religiosas, importância da
famı́lia, papel da mulher na sociedade, confiança nas instituições, comporta-
mentos habituais, papel do estado, atitudes para com estranhos e outras raças,
posições poĺıticas, opções de lazer, entre muitos outros temas. A escolha de
qual conjunto de perguntas usar para medir distância cultural pode variar de
acordo com o objetivo da análise. Na seção emṕırica, eu usarei tanto um con-
junto abrangente que tenta captar cultura de um modo geral, assim como um
conjunto mais estreito que tenta isolar as caracteŕısticas do “Homem Cordial”.

Intuitivamente, o CFST é constrúıdo dividindo a variância das respostas a
cada pergunta entre duas populações (σ2

g) pela variância das respostas medida
para a população total composta dos dois grupos simultaneamente (σ2

T ):

CFST =
σ2
g

σ2
T

(1)

Se as respostas forem muito similares entre os grupos o numerador será pequeno
e a distância cultural medida será próxima de zero. Se, pelo contrário, as respos-
tas variarem muito entre os grupos a distância cultural será maior. O resultado
é um ı́ndice entre zero e um de fácil interpretação.7 Note que por se tratar de

7Para maiores detalhes técnicos da construção do ı́ndice e suas propriedades estat́ısticas
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um ı́ndice não linear, assim como no caso da correlação, uma distância cultural
de 0,4 não é o dobro de um CFST=0,2.

Como as perguntas nos questionários geralmente envolvem respostas binárias
(sim ou não) ou categóricas (por exemplo: você considera x “muito importante”,
“moderadamente importante”, “pouco importante”, ou “nem um pouco impor-
tante”?) eu descrevo aqui as formulas para o cálculo do ı́ndice de fixação cultural
para este tipo de dados, sendo que casos mais gerais podem ser consultados em
Muthukrishna, Bell et al. (2020). Para implementar a equação 1 começa-se com
uma pergunta com L alternativas de cada vez, sendo pki a frequência da resposta
k para o páıs (ou região) i.

CFST,k =
var(pk)

pk(1 − pk)
(2)

onde

pk =

∑s
i=1 nipki∑s
i=1 ni

(3)

é a frequência média da resposta ao longo de s populações ponderadas pelo
tamanho da amostra ni, e

var(pk) =

∑s
i=1(pki − pk)2

s− 1
(4)

é a variância entre frequências de respostas observadas entre os grupos.
Para agregar o ı́ndice para todas as perguntas selecionadas pelo pesquisador,

usa-se então

CFST =

∑L
k=1 pk(1 − pk)CFST,k∑L

k=1 pk(1 − pk)
(5)

Muthukrishna, Bell et al. (ibid.) montou uma ferramenta online gratuita
onde se pode calcular e plotar uma série de variações em torno do ı́ndice de
distância cultural (http://culturaldistance.muth.io/). Nas figuras 3 e 4 eu re-
plico a distância cultural relativo aos EUA e à China, que são os dois casos que
eles exploram naquele trabalho. Na figura 5 mostro a distância cultural do Bra-
sil obtida usando este ferramental. Nestas três figuras foi usado a combinação
mais abrangente de perguntas, embora seja posśıvel delimitar as perguntas por
tema, focando somente naquelas que tem a ver, por exemplo, com sexualidade,
ou altrúısmo, ou crenças.

É interessante notar que em parte os resultados confirmam nossa intuição.
Por exemplo, os páıses mais próximos culturalmente dos EUA, China e Brasil
são, respectivamente, Canadá, Vietnam e México. Porém, há diversas surpre-
sas, como os páıses mais distantes culturalmente do Brasil serem dois páıses
escandinavos, mais ainda do que páıses como a China e outras nações asiáticas.
Infelizmente, Portugal não está nas ondas do WVS usados nestas figuras (2005-
2009 e 2010-2014) no entanto é curiosa a distância do Brasil para a Espanha
apesar de uma suposta herança ibérica.

veja o material suplementar disponibilizado por Muthukrishna, Bell et al. (2020). Lá eles
discutem problemas que podem fazer o ı́ndice ser maior do que 1 quando os tamanhos das
amostras do páıses são muito diferentes ou as respostas excessivamente desbalanceadas.
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Figura 3: Distância cultural dos EUA

Figura 4: Distância cultural da China

Figura 5: Distância cultural do Brasil
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Ao analisar as figuras com as distâncias culturais é importante ter em mente
algumas caracteŕısticas desta estat́ıstica. A primeira é que o fato de dois páıses
estarem similarmente distantes do páıs base não implica que estes dois páıses se-
jam culturalmente próximos. O CFST faz um recorte por um espaço de cultura
multidimensional e as figuras mostram somente a distância a partir de um páıs
base. Assim, a Austrália e o Catar estão a mais ou menos a mesma distância
do Brasil na Figura 5, e no entanto, provavelmente suas culturas se distanciam
em outras dimensões não aparentes na figura. Por outro lado, as figuras podem
se interpretadas como uma escala de distância cultural de certo páıs. Assim, as
distâncias dos Estados Unidos na figura 3 podem ser usadas como proxy para
uma escala WEIRD, já que boa parte da pesquisa nas ciências comportamentais,
inclusive a Economia, têm focado em amostras com estas caracteŕısticas. Note
que interpretando a figura 3 como uma escala WEIRD coloca o Brasil relativa-
mente próximo desta idealização comportamental, já que é o décimo páıs mais
próximo dos EUA. Isto prenuncia uma validação do uso de teoria econômica
tradicional para o Brasil, no entanto, nas seções seguintes vamos analisar esta
questão mais a fundo.8

Como validação das distâncias calculadas, Muthukrishna, Bell et al. (2020)
mostram que mesmo que várias perguntas sejam tiradas da amostra usada para
calcular o ı́ndice, os resultados permanecem robustos. Eles também comparam
a escala americana e a escala chinesa que calculam através do CFST com um
grande número de medidas de diferenças psicológicas ou culturais publicado em
diferentes literaturas. Eles mostram, por exemplo, que existe um correlação de
-0,51 (estatisticamente significante a 1%) entre sua medida de distância cultu-
ral americana e a dimensão de Hofstede (2001)) que mede individualismo e que
é muito usada na literatura. Este resultado significa que quanto mais longe
culturalmente dos EUA, e portanto, quanto menos WEIRD, menos individua-
lista e mais coletivista tenderá a ser a cultura de um páıs. A escala americana
também correlaciona com o ı́ndice de tightness (0,41*) e o ı́ndice de looseness
(-0,75***) de Gelfand et al. (2011). Eles até comparam seu ı́ndice com medidas
psicológicas ou culturais calculadas por estudos sobre propensão a doar sangue
(-0,50***) (Schulz et al. 2019), multas de diplomatas nas Nações Unidas (0,40***)
(Fisman e Miguel 2007), ranking CPI de corrupção (-0,50***) (Transparência In-
ternacional), experimento de devolução de uma carteira com dinheiro (-0,53***)
(Cohn et al. 2019), entre outros. Destes exerćıcios os autores tiram as seguintes
conclusões:

These correlations reveal that the American scale predicts many
cross-cultural differences in psychology, more so than the Sino scale.
Remarkably, many of these correlations are large and significant even
when correlating the raw values of the various measures. This sug-
gests that WEIRD societies, as typified by the United States, are
truly odd outliers in human psychology (Muthukrishna, Bell et al.

8Note que em todas as três figuras a distância máxima é relativamente baixa (abaixo de
0,3). Isto significa que até as culturas mais distantes tem muitas coisas em comum. Um valor
abaixo de 0,5 significa que há mais comunalidades do que diferenças e um valor acima significa
o contrário. Portanto, faz sentido que que os valores tenham este escopo, afinal mesmo as
culturas mais diferentes têm muito em comum, por exemplo dão valor à famı́lia, confiam mais
em pessoas parecidas com si do que estranhos, etc. No entanto, mesmo as diferenças culturais
dentro da região entre 0 e 0,3 pode fazer muita diferença para os resultados que tipicamente
estudamos.
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2020, p. 36)

Uma conclusão alternativa e não mutuamente exclusiva é que os pesquisado-
res de páıses WEIRD (de onde vieram quase todos os ı́ndices que foram usados
nas comparações) concentraram seus estudos e coletas de dados em dimensões
psicológicas e comportamentos que eles achavam estranhos do seu ponto de
vista ocidental. Mas, mesmo se for este o caso, continua válida a cŕıtica do foco
limitado a amostras WEIRD.

4 Distância cultural das regiões brasileiras

Como os dados do World Values Survey são disponibilizados com indicação
do estado e da cidade de origem de cada entrevistado, é posśıvel calcular o
CFST não só para o ńıvel de páıs, mas também nestes ńıveis mais desagre-
gados. Muthukrishna, Bell et al. (2020) apresentam uma comparação entre as
regiões dos EUA, China, Índia e a Europa (tratando páıses como regiões). Nesta
seção eu replico este exerćıcio, mas substituo a Europa pelas regiões do Brasil
e da Argentina. Partindo da premissa que as regiões americanas representam
a cultura WEIRD e as regiões Chinesas e Indiana culturas não-WEIRD, este
exerćıcio permitirá assegurar onde se encaixam as culturas brasileira e argen-
tina. A comparação entre regiões também oferece um teste se o CFST realmente
capta distância cultural. Pelo que conhecemos da cultura dos diferentes páıses
é de esperar que haja uma certa coerência entre as regiões de um mesmo páıs.
Se não houver, e as regiões estiverem todas embaralhadas isto pode levantar
dúvidas sobre a potência do ı́ndice.

Como a ferramenta online (http://culturaldistance.muth.io/) não permite
fazer a desagregação das regiões, estados ou cidades de cada páıs, foi pre-
ciso realizar o cálculo das distância diretamente a partir dos dados do WVS
(http://www.worldvaluessurvey.org/wvs.jsp). O apêndice A mostra a lista de
regiões por páıs e suas siglas.

Os resultados estão na Figura 6, constrúıda a partir de uma matriz de
distâncias de tamanho 59x59 usando o CFST entre cada par de regiões. Apli-
cando escalonamento multidimensional não métrico (nMDS) com duas dimensões
obtemos as coordenadas que geram o gráfico.9 Este é um método para represen-
tar os dados com um número menor de dimensões assim como análise de compo-
nentes principais. O gráfico mostra similaridade, com os pontos mais próximos
sendo mais similares. Com este método, as unidades originais de distância são
substitúıdas por relações de ranqueamento de modo que a identificação dos eixos
não é relevante e sim o agrupamento dos pontos.

O primeiro resultado a notar é que há um claro agrupamento das regiões
de cada páıs, indicando culturas coerentes por páıs (os grupos foram coloridos
para realçar este agrupamento no gráfico). Ou seja, faz sentido falar em uma
cultural chinesa, diferente de uma cultura indiana ou brasileira. No entanto,
é importante realçar que a alta similaridade regional mostrada no gráfico não
significa que não há heterogeneidade dentro dos páıses, mas sim que esta hetero-
geneidade está similarmente distribúıda. Outro ponto importante é que apesar

9Algumas das regiões, especialmente na China, tinham números relativamente baixos de
respondentes e devem ser avaliadas com cuidado. O ideal é ter pelo meno 100 observações.
O número de respondentes é proporcional ao tamanho da marca de cada região no gráfico e
pode ser consultada também no apêndice A.
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Figura 6: Distância cultural entre regiões de cinco páıses

desta coerência os resultados mostram que há também alguma variação intra-
páıs. Está variação é maior para a China e para a Índia do que para os páıses
ocidentais, indicando páıses com mais diversidade cultural (talvez em parte por
serem os dois páıses mais populosos do mundo.) Já as regiões dos EUA estão
quase todas amontoadas, sugerindo uma surpreendente homogeneidade nas res-
postas às perguntas do WVS neste páıs. Se aceitarmos que este ponto em que
as regiões americanas se amontoam é a representação da cultura WEIRD, então
vemos que a cultura do Brasil, e ainda mais a da Argentina, tem alta simila-
ridade a este tipo ideal. A conclusão deste exerćıcio, portanto, é que se o uso
de premissas WEIRD, uma aproximação razoável do homo economicus funci-
ona para os EUA, deve servir também para análises similares no Brasil e na
Argentina.

5 O brasileiro é cordial?

Na seção anterior os dados foram agrupados por macrorregiões dos páıses. Mas
a prinćıpio qualquer outro tipo de agrupamento pode ser feito, por exemplo, por
estado, cidade, etnicidade, gênero, classe social, ou outras distinções, contanto
que os dados tragam esta informação. Nesta seção eu exploro outra possibili-
dade, a criação de um páıs sintético que represente um tipo ideal de cultura para
servir de benchmark. Isto permitirá ver o quanto se aproximam desta cultura
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os páıses reais.
Mais especificamente, eu seleciono um conjunto de perguntas do World Va-

lues Survey que de alguma forma ou outra dizem respeito aos dilemas e normas
de comportamento associados com a noção do “homem cordial” criado origi-
nalmente por Sérgio Buarque de Holanda (1936) em Ráızes do Brasil, um dos
clássicos da sociologia brasileira e marco da interpretação da cultura e perso-
nalidade nacional. Em seguida eu calculo a distância cultural entre as regiões
brasileiras usando estas perguntas. Para efeito de comparação incluo as regiões
argentinas e americanas. A chave do exerćıcio é a criação de uma entidade
sintética (como se fosse outro páıs) para o qual eu assumo respostas fortemente
viesadas na direção do tipo ideal “cordial”. Este será o benchmark contra o qual
poderão ser comparados os outros páıses.

A ideia de que o brasileiro seria um “homem cordial” é bem difundida no
Brasil, embora muitas vezes através de uma interpretação superficial de que isto
significa que o brasileiro é afável, amistoso ou bonzinho. Na realidade este é
um conceito muito mais sutil, complicado e polêmico do que possa parecer à
primeira vista (R. L. d. Souza 2007; J. Souza 2015). Ele envolve a importância
das relações familiares e paternalistas, a forma como o indiv́ıduo se apresenta
à sociedade, a falta de delimitação entre o público e o privado, o papel da
fé e da religião, herança ibérica, propensão a lançar mão do jeitinho, atitude
perante autoridade, incompatibilidade com mentalidade capitalista, entre outras
associações. Talvez por esta multitude de dimensões interligadas e ao mesmo
tempo ausência de clareza de como se relacionam e interagem, o que exatamente
se quer dizer com o “homem cordial” pode variar significativamente dependendo
de quem se consulte.

Sendo assim, sem a pretensão de resolver o debate, descrevo brevemente
a definição, certamente limitada, que eu vou usar para guiar a escolha das
perguntas do WVS para montar o benchmark “cordial”. Eu vou focar nos
aspectos deste conceito que dizem respeito a ausência de impessoalidade das leis
e normas através da personalização de relações que normalmente tratariam todos
de maneira igual independente da identidade individual. Em outras palavras, o
uso de regras próprias da esfera privada no espaço público (R. L. d. Souza 2007,
p. 346) Ou, como colocado por Holanda (1936, p.56):

... uma incapacidade, que se diria congênita, de conceber qual-
quer forma de ordenação impessoal e mecânica prevalecendo sobre os
v́ınculos de caráter orgânico e comunal, como são os que se fundam
no parentesco, na vizinhança e na comunidade.

Para ilustrar o traço cultural que eu uso para identificar o tipo cordial tome
qualquer relação formal ou informal t́ıpica de uma sociedade, como uma soli-
citação por um cidadão de um serviço por um funcionário público (por exemplo
a emissão de uma licença), ou um aluno pedindo revisão de menção a um pro-
fessor, ou alguém com pressa que se depara com uma fila longa em um banco
ou loja. Para toda situação social ou institucional como estas existem regras
formais e normas informais que ditam como cada parte deve agir, ou seja, quais
comportamentos são ou não são aceitáveis e quais são mandatórios ou proi-
bidos. O que o tipo “cordial” faz nestas situações é tentar suspender, excep-
cionalmente para esta interação, aquelas regras que deveriam valer para todo
mundo e reverter, em vez, a uma relação que trate a situação como se as partes
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fossem amigas ou parentes (dáı o adjetivo “cordial”). No caso da revisão de
menção, por exemplo, existe todo um procedimento formalizado pela universi-
dade nos seus regimentos de quais os deveres e direitos do aluno e do professor,
incluindo formulários, prazos e até instância arbitral já pré-designada em caso
de discordância. O processo deveria ser impessoal e proceder sempre da mesma
forma, independente de quem for o aluno ou o professor. Um comportamento
“cordial”, no entanto, envolveria a suspensão daquelas regras pre-determinadas
e o uso, em vez, de alguma forma de conversa, barganha ou acordo especial para
este caso. Vê-se, então, que tem muito a ver com a noção do jeitinho brasileiro
(Ferreira et al. 2012) ou do ditado “Para os amigos tudo, para os inimigos a lei”.
Para Sérgio Buarque de Holanda esta constante violação da impessoalidade da
lei e das regras tornaria o Brasil mal-habilitado para o capitalismo moderno e
para a democracia.

Para construir um benchmark que capte estas noções do “homem cordial”
seria ideal ter perguntas que se referissem especificamente a dilemas e situações
onde a pessoalidade/impessoalidade das regras e normas fosse saliente. Infeliz-
mente, embora o WVS contenha um grande número de perguntas, nenhuma
delas capta a essência da noção do “homem cordial”. Sendo assim, eu selecio-
nei doze perguntas que me pareciam captar aspectos desta noção (veja a lista
na Tabela A2 no apêndice). Uma tem a ver com respeito à autoridade (v69),
quatro com papel do estado versus do mercado ou indiv́ıduo (v97-v100), cinco
com situações onde se deve escolher entre quebrar as regras ou não (v198-v202),
uma com confiança em estranhos (v56) e uma sobre fazer o bem comum ver-
sus o bem próprio (v74). Neste exerćıcio eu calculo a distância entre cada par
de regiões, incluindo o benchmark “cordial”, que é constrúıdo supondo uma
frequência muito alta (mas não máxima) de respostas como sendo na direção
que se esperaria de um tipo ideal “cordial”. Por exemplo, para a pergunta v198:
“você acha justificável requerer benef́ıcios do governo aos quais você não tem
direito”, a frequência de respostas “sim” foi colocado como 90%, o que é muito
mais alto do que o observado em qualquer páıs real. O “homem cordial” calcu-
lado será então um ponto de referência estereotipado e não uma representação
real.

A Figura 7 mostra os resultados comparando a similaridade das regiões do
Brasil, Argentina e EUA com o “homem cordial”, usando mais uma vez o esca-
lonamento multidimensional não métrico (nMDS) com duas dimensões. Além
das regiões brasileiras, eu uso as perguntas do Estado do Rio de Janeiro para
identificar um ponto para a cultura carioca, o que é posśıvel por que há entre-
vistas suficiente no WVS para este estado (200 perguntas).10 A justificativa
para o destaque para o Rio de Janeiro é uma percepção possivelmente injusta,
que o carioca poderia ser uma representação mais pura do “homem cordial”.
Sgorla (2016), por exemplo, analisa até que ponto o personagem Zé Carioca
dos Estúdios Disney é uma representação cŕıtica do “homem cordial” brasileiro.
Outrossim, em O Jeito Carioca de Ser, Um Patrimônio Cultural Intanǵıvel?,
Arruda (2012) mostra que existe uma percepção no Brasil, mesmo entre agu-
dos observadores da personalidade nacional, de que este “jeito” se aproxima do
esteriótipo “cordial”:

Podemos afirmar que, para Machado de Assis, as caracteŕısticas mais

10Embora o Rio de Janeiro esteja como um ponto separado nesta análise, suas perguntas
continuam sendo usadas para calcular o ı́ndice do Sudeste.
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relevantes do jeito dos cariocas eram: ser comemorativo, descom-
promissado, politicamente apático e descrente. E as caracteŕısticas
mais relevantes da cidade ser festeira, politicamente pouco calorosa,
berço da intelectualidade e da preguiça estavam em sintonia com
sua população. (Arruda 2012, p. 165)

A Figura 7 mostra que enquanto o “homem cordial” está no quadrante es-
querdo inferior, todas as outras regiões estão agrupadas na diagonal oposta. As
regiões do mesmo páıs mantém sua coerência formando grupos claros, exceto
Buenos Aires que está mais similar às regiões brasileiras do que as outra regiões
argentinas. A conclusão deste exerćıcio é que, se o benchmark do “homem
cordial” realmente capta a essência deste tipo ideal, nenhum dos três páıses
testados parece mais propenso a estas caracteŕısticas do que os outros. E todos
estão distantes de uma cultura fortemente “cordial”. Além disto, os resultados
também não encontram nenhuma excepcionalidade para o Rio de Janeiro.

É posśıvel que minha variável composta de 12 perguntas simplesmente não
seja uma boa representação do conceito dif́ıcil do “homem cordial”. Como
teste alternativo, então na Figura 8 eu repito o exerćıcio usando somente uma
pergunta do WVS. Trata-se da pergunta V100 que pergunta se sucesso na vida
vem de trabalho duro e esforço ou de sorte e conexões a pessoas influentes. Esta
é uma pergunta muito usada na literatura de Economia e Cultura. Por exemplo,
Alesina e Glaeser (2004) e Alesina e Angeletos (2005) usam esta pergunta para
investigar a propensão diferenciada entre europeus e americanos por poĺıticas
de redistribuição de renda. Em que sentido esta pergunta pode ser interpretada
como captando aspectos do “homem cordial”? A ideia é que, se sucesso na vida
vem através de sorte ou ’mexendo os pauzinhos’, isto justifica não seguir as
regras, ou seja, não seguir a via do esforço, e sim buscar caminhos alternativos
e personalizados. Mais uma vez, há evidência de que o Rio de Janeiro é muitas
vezes percebido como representando este modo de ser:

(Olavo) Bilac faz um jogo entre a cidade e a gente carioca, pois se
as coisas melhoram são obras do acaso, mas se pioram a respon-
sabilidade é do serviço público, do governo. Faz também algumas
observações sobre o jeito de ser do povo carioca: supersticioso, des-
crente, mas, por outro lado, acredita no amanhã. Os acontecimentos
são obra do acaso e não da força do trabalho, mesmo quando são
percept́ıveis as melhorias na cidade. (Arruda 2012, p. 166)

A Figura 8 mostra os resultados usando somente a pergunta sobre Sorte
versus Esforço. Novamente todas as regiões estão agrupadas e distantes do
“homem cordial”. Aliás o agrupamento é maior ainda do que na Figura 7,
mostrando que as culturas de todas as regiões destes três páıses tem atitudes
muito parecidas para esta questão. É sugestivo, no entanto, que o Rio de Janeiro
esteja um pouco mais deslocado do que as outras regiões na direção do “homem
cordial”.11 Então, como exerćıcio final, a Figura 9 repete o exerćıcio só com
as regiões brasileiras e sem o “homem cordial”. Vê-se que o Rio de Janeiro de
fato está afastado das outra regiões, inclusive da região Sudeste da qual ele faz
parte, especialmente na dimensão vertical. O método não permite identificar o
que representa a dimensão vertical, mas pode-se concluir que os cariocas tem

11Para saber se esta diferença é estatisticamente significativa seria necessário calcular in-
tervalos de confiança.
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Figura 7: Distância cultural e o ”Homem cordial”

uma atitude diferente com relação ao papel de Esforço versus Sorte do que
outros grupos brasileiros.

6 Conclusões

A Economia tem passado por severos questionamentos recentemente. Quer
seja justo ou não, a incapacidade de ter previsto a crise financeira de 2008 e
a percepção de pouca efetividade em lidar com suas consequências, arranhou
a reputação da profissão perante a opinião pública. Mas sério ainda, existe
a associação de que a teoria econômica dominante seria de alguma forma co-
responsável pela crescente desigualdade que se observa em quase todos os páıses.
Isto tem levado a diversas propostas de abordagens alternativas e reformulação
do curŕıculo dos cursos de Economia. Vimos na seção 2 que embora a Eco-
nomia ainda não esteja no meio de uma crise de replicabilidade, assim como
outras ciências comportamentais, existem problemas (viés de publicação, baixa
potência, entre outros) e isto pode vir a acontecer. Além disto, a revolução da
economia comportamental tem lançado dúvidas sobre uma das premissas mais
fundamentais da teoria econômica, a racionalidade dos agentes econômicos. Em
resposta, boa parte da profissão tem se agarrado a uma noção de uma “re-
volução de credibilidade”. Porém, na ânsia de estratégias emṕıricas limpas e
cŕıveis, pode estar se limitando a busca de boas respostas em vez de boas per-
guntas (veja discussão em Angrist e Pischke (2010)), tirando assim não só o
“con” de Econometrics, mas também o “Econ”.

Neste trabalho eu tratei de uma cŕıtica adicional que é muita vezes levan-
tada contra diversas ciências comportamentais. Por terem sido desenvolvidas
por pesquisadores de páıses ocidentais, industrializados, educados, ricos e de-
senvolvidos, ou seja, páıses WEIRD, estas teorias não seriam apropriadas para
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Figura 8: Distância cultural e Sorte vs. Esforço

Figura 9: Percepção de Sorte vs. Esforço no Brasil
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entender sociedades com culturas diferentes, que são, afinal a grande maioria
da população humana. Eu usei um novo método que permite quantificar a
distância entre culturas a partir de dados de questionários como o World Values
Survey (Muthukrishna, Bell et al. 2020). Os resultados mostram que a cultura
brasileira não é muito distante da cultura WEIRD americana, quando compa-
rado com culturas como a chinesa e a indiana. Isto não permite que eu avalie
se a teoria econômica WEIRD, ou seja, o homo economicus, é uma boa repre-
sentação do comportamento humano. Permite, porém, que eu refute a cŕıtica
que esta teoria não se aplica ao Brasil por nossa cultura não ser compat́ıvel com
suas premissas comportamentais. Meus resultados mostram que o brasileiro é
WEIRD e não é “cordial”, de modo que a teoria econômica funcionaria tão bem
aqui quanto nos outros páıses WEIRD. Ou seja, curvas de demanda são nega-
tivamente inclinadas no Brasil, e só isto, apesar de várias outras fraquezas, já
permite que o ferramental básico da Economia seja aqui também um poderoso
instrumento de análise.
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Appendices

Tabela A1: List of regions in Figure 6

Número Páıs Região Sigla região # de observações

1 BR Centro Oeste CW 111
2 BR Nordeste NE 421
3 BR Norte NO 121
4 BR Sudeste SE 624
5 BR Sul SO 209
6 AR Buenos Aires BA 630
7 AR Central CE 180
8 AR Norte Grande Argentino NG 120
9 AR Novo Cuyo + Patagonia NP 100
10 US East North Central ENC 337
11 US East South Central ESC 127
12 US Mountain Atlantic States MAS 309
13 US New England NEG 106
14 US Pacific California PAC 348
15 US Rocky Mountain States RMS 170
16 US South Atlantic SAT 418
17 US West North Central WNC 173
18 US West South Central WSC 244
19 CN Anhui Province ANP 37
20 CN Beijing BEJ 58
21 CN Chongqing CGQ 38
22 CN Fujian Province FJP 37
23 CN Gansu GAN 107
24 CN Guangdong Province GDP 172
25 CN Guangxi Province GXP 163
26 CN Guizhou Province GHP 95
27 CN Hebei Province HBP 159
28 CN Heilongjiang Province HLP 56
29 CN Henan Province HNP 108
30 CN Hubei Province HBP 143
31 CN Hunan Province HUP 138
32 CN Jiangsu Province JGP 155
33 CN Jiangxi Province JNP 36
34 CN Jilin JLN 26
35 CN Liaoning Province LNP 94
36 CN Qinghai QGH 45
37 CN Shaannxi Province SHP 110
38 CN Shandong Province SDP 222
39 CN Shanghai SHN 76
40 CN Shanxi Province SXP 77
41 CN Sichuan SIC 70
42 CN Zhejiang Province ZJP 78
43 IN Andhra Pradesh ANP 307
44 IN Bihar BIH 332
45 IN Gujarat GUJ 259
46 IN Haryana HAY 122
47 IN Karnataka KAR 239
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48 IN Kerala KER 192
49 IN Madhya Pradesh MAD 256
50 IN Maharashtra MAH 280
51 IN Orrisa ORR 355
52 IN Punjab PUJ 151
53 IN Rajasthan RAJ 278
54 IN Uttar Pradesh UTT 596
55 IN West Bengal WBG 294
56 IN Delhi DLH 94
57 IN Jharkhand JHK 160
58 IN Chhatisgarh CHH 99
59 IN Uttarakhand UTK 64

Tabela A2: Perguntas do WVS usadas no ı́ndice do “Homem cordial”

Num Código do WVS :Pergunta

1 V56: Do you think most people would try to take advantage of you if
they got a chance, or would they try to be fair?

2 V69: Future changes: Greater respect for authority.
3 V74: Schwartz: It is important to this person to do something for the

good of society.
4 V97: Private vs state ownership of business.
5 V98: Government should take more responsibility to ensure that

everyone is provided for, vs. People should take more responsibility
to provide for themselves.

6 V99: Competition is good. It stimulates people to work hard and
develop new ideas.

7 V100: In the long run, hard work usually brings a better life vs. Hard
work doesnt generally bring success - its more a matter of luck and
connections.

8 V198: Justifiable: Claiming government benefits to which you are not
entitled.

9 V199: Justifiable: Avoiding a fare on public transport.
10 V200: Justifiable: Stealing property.
11 V201: Justifiable: Cheating on taxes if you have a chance.
12 V202: Justifiable: Someone accepting a bribe in the course of their

duties.

Fonte: Inglehart, R., C. Haerpfer, A. Moreno, C. Welzel, K. Kizilova, J. Diez-Medrano,
M. Lagos, P. Norris, E. Ponarin B. Puranen et al. (eds.). 2014. World Values Survey:
Round One - Country-Pooled Datafile Version: www.worldvaluessurvey.org/
WVSDocumentationWV1.jsp. Madrid: JD Systems Institute.
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