
A economia e o bem-comum após a COVID-19 
O economista francês Jean Tirole, ganhador do Prêmio Nobel em 2014, fez a Conferência 
Magna do dia 2/10, dentro da Reunião Magna Virtual da ABC 2020. 
 

Dentro da Reunião Magna Virtual da ABC 2020, a Conferência Magna do dia 2/10 foi proferida 
pelo ganhador do Prêmio Nobel em Ciências Econômicas 2014, Jean Tirole. Ele atua como 
professor visitante do Instituto de Tecnologia de Massachussets (MIT), da Ecole des Hautes 

Etudes en Sciences Sociales e do Institut de France.  
 
É presidente honorário da Fundação JJ Laffont da Toulouse School of Economics (TSE)  e 

diretor científico da TSE-Partnership.  
 
Recebeu várias distinções internacionais, incluindo a Medalha de Ouro do Centre National de 

la Recherche Scientifique (CNRS) em 2007. 
 
Seu tema foi a economia e o bem comum, com atenção especial à questão da saúde depois 

da COVID-19.  
 
Sua clareza e simplicidade foram tamanhas que segue aqui a transcrição de sua fala, com a 
mínima edição. 

.................................................................................................................................................. 
 
Como definir o “bem comum”? 

 
Em muitas situações, os interesses dos cidadãos, das empresas, dos países e dos governos 
divergem do interesse geral. 

 
Um cidadão pode emitir carbono demais, dirigir rápido demais, não vacinar os filhos, consumir 
mais antibióticos do que necessário. Um banco ou empresa pode tomar riscos que 

comprometem os empregos de seus funcionários, as economias de seus clientes ou o dinheiro 
do contribuinte, abusando de seu poder de monopólio. 
 

Um governo pode acumular uma dívida alta demais, fornecer uma educação sem qualidade 
aos cidadãos, aumentar a desigualdade, criar crises financeiras por falta de regulação. 
 
Um país, obviamente, pode priorizar o interesse nacional, em vez do interesse mundial. E 

vemos isso na questão do aquecimento global, nas guerras comerciais e guerras fiscais. 
 
Qual é a característica geral desses exemplos? O interesse individual supera o interesse geral. 

Basicamente, interesses econômicos funcionando como incentivos equivocados. 
 
A ambição da economia do bem comum é criar instituições melhores, que alinhem os 

interesses gerais com os interesses dos atores. 
 
Para isso, há dois tipos de instrumentos. 

 
O primeiro é a persuasão: encorajar o bom comportamento dos cidadãos e a responsabilidade 
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social das empresas, e tentar se adequar à norma, através do que chamamos de intervenção 
baseada em normas, para aumentar a consciência sobre as consequências do individualismo 
e do egocentrismo. 
 

Mas é claro que há limites ao que pode ser feito para mudar as normas. No caso do 
aquecimento global, desde a Rio-92, tivemos 28 anos de apelos, mas pouca coisa foi feita. 
 

Há exemplos de corrupção, evasão fiscal, contenção de custos, falta de civilidade etc. 
 
Nós podemos tentar mudar a norma, mas não é algo fácil. Quase sempre, são necessários 

incentivos para alinhar os interesses gerais com os individuais. 
 
Também é possível fazer os dois. Às vezes é possível combinar a persuasão com os incentivos. 

Em países como a França e a Espanha, há incentivos para não fumar em espaços públicos, 
mas, com persuasão, mesmo sem incentivos. 
 

Então, como definir o bem comum?  
 
A experiência do véu da ignorância 
 

Imagine que você ainda não nasceu. Você não sabe se será homem ou mulher, se terá bons 
genes e, portanto, se será saudável ou não, não sabe se nascerá em uma família rica ou pobre, 
em uma família instruída ou sem muita instrução, no campo ou na cidade, no Brasil ou na 

França, em uma família religiosa ou em uma agnóstica, etc. 
 
E você se pergunta: em que sociedade gostaria de viver? Não é fácil pensar nisso, mas é muito 

importante, pois é o que vai definir o bem comum. 
 
Agora, um aviso. Não estamos falando de uma "terra dos sonhos", algum tipo de economia ou 

de vida em que as pessoas se sacrificam pelo bem da humanidade. Basicamente, foi isso que 
os regimes comunistas tentaram fazer: mudar o comportamento das pessoas para mudar o 
pensamento delas. E quando isto não aconteceu, eles tiveram que aplicar restrições que 

tiveram consequências para a atividade econômica, para a democracia e o meio ambiente, 
entre outras coisas. No final, foi um grande desastre, pois o ponto de partida era uma espécie 
de terra dos sonhos.  
 

Quando você se coloca atrás do véu da ignorância, você logo pensa em muitas coisas, como 
cobertura médica universal - você não é responsável pela sua genética - igualdade de 
oportunidades, direito à educação. 

 
Se você nasceu no campo, em uma família pobre, sem muita educação formal, tem chances 
de continuar igual. Portanto você também precisa ter a mesma educação que os outros. 

 
Correção de outras formas de desigualdade, como a de gênero. De novo, sob o véu da 
ignorância você não sabe se vai nascer homem ou mulher. Tolerância religiosa, étnica e de 

identidade sexual. 
 



E, no campo econômico, a luta contra os monopólios, a regulamentação bancária, etc. Sem 
instrumentos preconcebidos. Isso é muito importante. 
 
O importante são as consequências. O que você realmente faz, seu impacto. Não a política 

específica que se usa, é preciso encontrar a política correta. 
 
Não precisa ser obcecado com as políticas. 

 
Às vezes, no meu país mesmo, vejo pessoas totalmente obcecadas com o que chamo de 
"marco", alguma política de que gostam, mesmo quando ela produz os efeitos contrários dos 

que querem atingir. 
 
Além disso, é preciso uma visão de longo prazo. Isso é um componente muito importante do 

bem comum. Nossa sociedade é míope. Inclusive o sistema político, os aspectos políticos. 
Vivemos uma época de visão míope, ainda mais com os oportunistas. Vemos que em áreas 
como educação, pesquisa ou aquecimento global, nós precisamos de uma perspectiva de 

longo prazo. 
 
Os mercados 
 

É aqui que, aparentemente, os economistas têm uma visão levemente diferente daquela dos 
religiosos, da sociedade civil e dos cientistas sociais. E eu disse "aparentemente". 
 

Vejamos o pomo da discórdia dos filósofos: a desconfiança dos mercados. 
 
Muitos filósofos - não todos - desconfiam dos mercados e, mais amplamente, dos incentivos, 

pois um mercado é apenas um caso específico de incentivos. Mas eles têm pontos de vista 
bem diferentes. 
 

Então, por exemplo, há livros de filósofos conhecidos que têm quase o mesmo título. 
Coisas como "O que o Dinheiro não Compra" e "Por que Certas Coisas não Deviam Estar à 
Venda". Mas, quando lemos os livros, eles têm visões bem diferentes. 

 
Por exemplo, Michael Sandel, professor de filosofia em Harvard, tem uma visão bem diferente 
da de Debra Satz, que é professora de filosofia em Stanford. 
 

Mas os títulos são praticamente iguais. Vamos analisar Michael Sandel, que deve ter vendido 
mais livros. E... Ele discute algumas questões que podem não funcionar com mercados. 
 

Por exemplo: "Uma variedade de bens e serviços..." Eu o estou citando. "...inclusive crianças 
a serem adotadas, barrigas de aluguel, sexo, drogas, serviço militar, votos, órgãos para 
transplantes não devem ser mercadorias negociadas em mercados, assim como amizade, 

aceitação em universidades de elite ou prêmios Nobel não devem ser comprados, nem genes 
ou outras formas de vida devem ser patenteados." 
 

Agora, exponho uma visão um pouco diferente em "Economia do Bem Comum", que acaba de 
ser publicado no Brasil. 



 
Na verdade, há algo de errado com "o que não está correto". Eu sou muito cético quanto a 
"posturas morais", porque o sentimento de repulsa é uma fonte de inspiração ética não 
confiável. 

 
A indignação é útil como sinal de alerta, mas deve parar aí. Como: "Espera, tem algo errado 
aqui."  Mas então é preciso começar a pensar, não apenas concluir algo. 

 
Isso porque afirmativas morais podem atropelar a liberdade alheia. 
 

Não muito tempo atrás, o sexo entre pessoas do mesmo gênero ou de raças diferentes 
era considerado, pela maioria, como algo imoral. É claro que é preciso se perguntar: "Esse 
padrão moral está certo?" Quem é a vítima desse comportamento? É algo de que você 

gostaria, atrás do véu da ignorância?  
 
O outro motivo para não assumir uma postura apenas moral é que os mercados existem, 

gostemos deles ou não. Então não devemos ser avestruzes. Podemos não gostar de 
prostituição, venda de órgãos, barrigas de aluguel, entre outros, mas esses mercados existem, 
quer gostemos deles ou não. Não podemos ignorá-los. E o que precisamos fazer é regulá-los, e 
pensar como evitá-los, se essa for a decisão, não apenas supor que eles não existissem. A 

economia é uma ciência moral e filosófica. 
 
Nesse sentido, "o que os mercados têm de errado" deve ser algo construído identificando as 

falhas do mercado, o que é uma tarefa central da economia.  
 
Vamos falar das falhas do mercado. Os economistas acreditam que há muitas falhas de 

mercados, assim como muitas falhas de governo. E as falhas de mercados são de diferentes 
tipos. 
 

Vamos começar com externalidades e mercados repugnantes. O conceito de externalidade 
é que um comportamento afeta outros. Por exemplo, eu emito CO2 e afeto várias pessoas 
com isso. É um caso clássico de externalidade e deve ser corrigida pelos governos. 

 
Há outras externalidades menos comuns, mas explicam muito sobre mercados que achamos 
repugnantes. Vejamos o mercado de adoções. Imagine que as pessoas comecem a pagar para 
adotar uma criança. Podemos dizer que há externalidade aí, pois uma das partes não é parte 

do contrato, mas é muito afetada por ele: a criança, claro. 
 
Outro exemplo forte da mesma ordem é o trabalho infantil ou servidão involuntária: sempre 

que alguém afetado não é parte do contrato. 
 
O mesmo vale para o mercado de votos. Não gostamos que as pessoas comprem votos de 

outras, pois haveria externalidades. Se vendo meu voto, eu afeto outros eleitores, e isso 
afetaria o resultado das eleições. Por exemplo, os ricos poderiam ganhar maior poder político 
dessa forma. 

 
Há mais formas sutis de externalidades, como as que afetam a imagem. Vou dar um exemplo. 



Há uma prática esquisita que acontecia até poucos anos atrás, que era lançar pessoas com 
nanismo em boates e lugares do gênero. Algumas pessoas, por alguma razão, gostam de ver 
isso. Mas o interessante disso é o seguinte: a boate contrata uma pessoa com nanismo para 
ser lançada na frente dos clientes e paga essa pessoa para isso. É um contrato, é algo aceito, 

não parece ser muito perigoso, pois a pessoa estará bem protegida quando for lançada. Os 
dois lados parecem ganhar com isso.  
 

Mas, 25 anos atrás, houve um caso que chegou ao Supremo Tribunal da França. O Supremo 
Tribunal da França disse... O que houve foi que uma pessoa com nanismo estava processando 
um governador de região por proibir a prática em uma boate perto de Paris. O Supremo disse 

que havia contrato, que era o trabalho daquela pessoa, e a boate queria pagar por ele. 
 
Mas aquilo causava externalidades em terceiros, que afetava a imagem de pessoas com 

nanismo. As pessoas com nanismo, de maneira geral, sentiam sua imagem degradada por essa 
prática. Isso também está implícito no mercado de trabalho da reprodução feminina, no de 
prostituição, etc. 

 
Há externalidades no campo da saúde também. Podemos pensar em vacinas, antibióticos, em 
que pode haver deficiência ou excesso de consumo. Outro exemplo são as exclusões nos 
seguros que existem no mercado. Se as seguradoras acharem que você pode ter câncer, pelo 

Google ou Facebook, não irão segurá-lo ou o farão a um preço alto. Mas, se você tiver bons 
genes e não for ficar doente, poderá fazer um ótimo negócio. Há uma destruição do que 
interessa, e isso não é bom, claro.  

 
Os economistas têm falado de outras falhas de mercado, que são mercados imperfeitos. A 
noção do poder de mercado, e por isso trabalhamos na regulação de monopólios naturais 

em políticas que estimulam competição. Mas nós também não gostamos da manipulação de 
preços, como hotéis a US$ 600 após um furacão, essas coisas, e contratos assinados sob 
coação e tal. 

 
Os mercados também podem falhar por informações incompletas. Um exemplo de 
informações incompletas é a falta de compreensão das consequências de longo prazo, 

como em um contrato de venda de órgãos. Se eu vendo meu rim, por exemplo, posso não 
entender as consequências para minha saúde no futuro. No caso de gravidez por contrato, 
pode surgir um laço com a criança que a pessoa pode não entender. Alguém pode não 
perceber que o uso de um opioide causa dependência. A resposta para isso, obviamente, 

é dar mais informação, como é preciso dar mais informação quando há desinformação, 
como no caso das vacinas. 
 

Pode haver também informação assimétrica. É claro que não se compra amizade. Imagine eu 
pagar você para ser meu amigo. Como eu vou saber se você é meu amigo? Não há como 
saber. Você não seria meu amigo, só faria o que eu o paguei para fazer.  

 
O mesmo vale para várias coisas, como prêmios científicos. Se as pessoas pagarem por 
prêmios científicos, é claro que o valor de sinalização deles será zero, pois ele será sinal de 

riqueza, não de qualidade. 
 



Há ainda o que chamamos de internalidades. As internalidades são mais sutis, mas existem há 
milênios. Os filósofos gregos já falavam muito sobre isso. Elas são basicamente falhas em 
defender os próprios interesses.  
 

Um exemplo disso é a falta de autocontrole. Todos sabemos que vemos TV demais, comemos 
comidas não saudáveis demais, fumamos demais, podemos beber demais, usar drogas, etc. 
E essa é uma externalidade para nossa vida no futuro, para nós no futuro. Isso pode ser 

aplicado a vários mercados repugnantes. 
 
Vejamos o caso da servidão voluntária. É claro que não estou falando da servidão involuntária. 

Imagine que eu aceite muito dinheiro de você para ser seu escravo para sempre. É um 
contrato, não é assinado sob coerção, eu apenas aceito. Eu quero o dinheiro. E você pode 
dizer que não aceita a servidão voluntária, apesar de haver duas pessoas que queiram esse 

contrato, porque, na verdade, a pessoa que será escrava apenas quer o dinheiro no momento 
e não tem autocontrole.  
 

O mesmo pode valer para venda de órgãos. As pessoas, por razões boas ou ruins... Algumas 
pessoas muito pobres vendem um rim por US$ 300. Mas elas precisam do dinheiro. E querem 
o dinheiro. E talvez não pensem no longo prazo, de certo modo. Pessoas que vendem 
opioides, obviamente, já entenderam isso há muito tempo. Então elas distribuem amostras 

grátis, e isso ainda é permitido nos Estados Unidos, infelizmente.  
 
Às vezes há uma combinação de internalidades e externalidades de imagem. Pense nos casos 

de doping nos esportes. O doping pode ser ruim para sua saúde a longo prazo, mas também 
pode prejudicar a imagem do seu companheiro ou companheira atleta.  
 

A quarta falha do mercado é a desigualdade. Mercados tendem a ser eficientes, mas eles não 
têm motivos para ser justos. Assim, por trás do véu da ignorância, você pode querer alguma 
distribuição de renda. De uma forma que seja compatíveis com incentivos, claro. 

 
De novo, não estamos na terra dos sonhos, onde todo mundo pode dizer "eu lamento" 
e as pessoas se sacrificam e trabalham duro pelos outros, mas, ao mesmo tempo, 

provavelmente iriam querer muito mais redistribuição do que é possível com livre mercado. 
 
A desigualdade na saúde, assim como a desigualdade de oportunidades educacionais, é das 
piores formas de desigualdade. Por que isso? Porque há muito pouco risco moral. Você não 

tem culpa de ter nascido com genes errados. Se você nasceu na família errada, 
a culpa não é sua.  
 

É interessante o fato de que moralidade e políticas públicas são criadas com base nos nossos 
vieses cognitivos. Eu discuto isso amplamente no meu livro. 
 

Um exemplo disso são as crenças motivadas. Acreditamos no que queremos acreditar, vemos 
o que queremos ver. E uma das coisas nas quais queremos acreditar, é que vivemos em uma 
sociedade boa. Uma sociedade que é justa, que não é violenta, etc. Não queremos ver que a 

nossa sociedade é desigual.  
 



E essa é a outra razão para não aceitarmos a venda de órgãos. Quando vemos alguém vender 
o rim por US$ 300, isso nos diz algo sobre a desigualdade da sociedade. Parte do problema 
com a prostituição tem a mesma origem. Vemos mulheres e homens se prostituindo em troca 
de muito pouco dinheiro e basicamente destruindo suas autoimagens nesse processo, só 

porque eles não têm dinheiro. Às vezes isso provoca reações que podem não ser as mais 
corretas. No caso da prostituição, você não a aceita e a manda para outro bairro. Porque você 
não quer ver. 

 
Basicamente, nós condenamos comportamentos que se chocam com o que queremos 
acreditar sobre a sociedade.  

 
A pena de morte na França foi abolida em 1981, mas deixou de ser pública em 1939. 
O que aconteceu em 1939? Houve uma execução pública às quatro da manhã, e vários 

franceses foram ver às quatro da manhã. Eles chegaram com os filhos, e se regozijaram 
porque alguém estava sendo morto. E isso foi muito constrangedor, pois fala algo sobre a 
violência dos nossos cidadãos. 

 
Crenças motivadas também se aplicam à saúde. Na França, muitas pessoas acreditam na 
eficiência da homeopatia. Eu estou falando para uma academia de cientistas, e vocês devem 
se sentir mal quanto a isso, mas é a verdade. As pessoas querem acreditar e as consequências 

políticas disso são uma grande pressão pelo reembolso do tratamento. 
 
Como eu disse, há muitas falhas de mercado. Mercados falham o tempo todo. E governos 

também.  
 
Governos falham também 

 
Não pensem que os governos falham porque se tem as pessoas erradas. Sim, às vezes, se tem 
as pessoas erradas. Mas, mesmo quando são as pessoas certas, governos falham. Existem 

vários exemplos de Estados disfuncionais, onde políticos são capturados pelo lobby, qualquer 
que seja esse lobby. Eles podem querer ser reeleitos, e agradar os eleitores para isso. Em vez 
de liderar e adotar as melhores políticas para a população, eles ouvem as pessoas e apenas 

acatam a opinião pública. Isso leva a um foco no curto prazo. E populistas fazem isso o tempo 
todo, claro. 
 
Há, ainda, questões nas quais os políticos não podem agir. Se alguma coisa acontece em outro 

país, fica muito difícil, é claro. A menos que se invada o outro país, não é fácil mudar esta 
coisa.  
 

Na minha visão do Estado moderno, é preciso ir além desse dualismo louco entre Estado e 
mercado. Eles não são substitutos, eles são complementares. O mercado funciona bem, e 
espero tê-los convencidos que é preciso de munição mais forte. E, obviamente, o governo 

e o serviço público precisam de especialistas.  
 
Estado e mercado: trabalhando juntos 

 



O Estado e o mercado não deveriam se opor, e sim trabalhar juntos. De maneira geral, o 
Estado não é um bom gerador de empregos. O que o Estado moderno deveria fazer é ser uma 
espécie de árbitro, e não um jogador. Ele deveria ditar as regras do jogo e intervir para corrigir 
as falhas de mercado, e não ser um substituto ao mercado.  

 
Ele também deve questionar cada uma de suas políticas. Se você tem qualquer política, deve 
perguntar: "Ela serve ao interesse público?" A política em si não importa. O que importa é a 

eficiência dela. Qual é o impacto dela. E, se ela serve ao interesse público, ela poderia ser 
implementada por outro ramo do setor público ou mesmo pelo setor privado? Às vezes é 
possível ter serviços públicos fornecidos pelo setor privado, desde que o setor privado seja 

bem organizado.  
 
Agora vejamos as falhas ao lidar com a Covid-19. 

 
Há muito foco no curto prazo. Em quase todos os países, há falta de preparo. Não em todos 
eles. Não tínhamos máscaras, não tínhamos respiradores. Não estamos prontos para ter 

algo como aplicativos de rastreio de contato. Eu posso continuar enumerando, é claro, apesar 
do fato de pandemias não serem mais acontecimentos raros. 
 
Obviamente, há sempre chance das pandemias voltarem. Hoje há resistência à antibióticos. E 

quase não há pesquisas, embora a resistência já exista há um tempo, para criar novos 
antibióticos. Além disso, há consumo exagerado de antibióticos, e isso é muito grave, com o 
aquecimento global e o derretimento das geleiras. Todas as bactérias e vírus que estão ali 

podem ser liberados e criar uma nova pandemia. Pandemias. Isso não é algo tão frequente a 
ponto de ser prioridade do Estado. 
 

A segunda falha é a supremacia do interesse nacional. Os governos subnotificam a infecção, 
limitando a divulgação de informações, falham em coordenar o lockdown com os países 
vizinhos. Hoje vemos uma corrida pelo fornecimento de insumos para novas vacinas. Em vez 

de trabalharem juntos, através de organizações multilaterais, cada país pensa no interesse 
nacional, e isso é ruim. E os cidadãos, obviamente, agem da mesma forma.  
 

Então, digam adeus à atual trilogia: rastrear contatos, testar, distância social. Há muitas 
práticas e costumes por aí, repletas de interesses. É claro que a distância social 
está sujeita a externalidades. Se eu me aproximo de você sem máscara, isso é ruim para você. 
O rastreamento dos contatos e os testes podem ser pouco usados, principalmente quando são 

mais necessários. Se o rastreamento de contatos e os testes forem usados como forma de 
restrição, o que é lógico, serão usados menos do que necessário, a menos que sejam 
obrigatórios. 

 
E o rastreamento de contatos ainda pode levar a manipulações. Se você quiser prejudicar seu 
concorrente ou fechar o hospital, ou não quiser fazer um exame, pode sempre dar um jeito 

para que alguém com COVID-19 se aproxime e tudo será cancelado. Ou pode ser usado pelos 
governos com o propósito errado. E, basicamente, a questão da privacidade é importante.  
 

Saúde e bem comum 
 



Agora, vamos falar sobre saúde e bem comum. Isso é muito importante, claro, durante a 
COVID-19. 
 
De maneira geral, eu gostaria de dizer que a economia da saúde está se tornando cada vez 

maior em termos da parcela do PIB, e, obviamente, ela tem suas próprias questões. No setor 
da saúde, também há um número enorme de falhas de mercado. 
 

Há o que chamamos de desalinhamento de incentivos. Não preciso discutir isso em muitos 
detalhes, pois eles são muito específicos de cada país. Eles diferem de acordo com o país. Mas 
é possível analisar a cadeia de decisões, e há muita coisa acontecendo dentro dos países, pois 

quase todos eles se comportam mal com relação à COVID-19. Tanto por parte dos governos, 
com sua visão míope, quanto pelos planos de saúde, os hospitais, as empresas farmacêuticas, 
os médicos e os pacientes.  

 
Em cada um desses degraus, há falhas de mercado. Alguns exemplos explicam isso.  
 

Os países tendem a agir como free-riders. Parece muito com a questão das mudanças 
climáticas. Cada país quer que outro país pague pela inovação, pelo novo remédio 
maravilhoso que chegará ao mercado. Eles não querem pagar valores altos e também usam o 
que chamamos de apreçamento externo de referência, que é simplesmente o fato de que se 

coloca um teto no preço de algum remédio, tendo por base o preço dele em outros países. 
É o que o presidente Trump quer fazer nos Estados Unidos. Ele quer comparar o preço com o 
do Canadá e dos países europeus. Mas o resultado disso, é claro, será um grande aumento 

no preço dos remédios no Canadá ou na Europa em razão dessa comparação. 
 
Então, a inovação na área dos medicamentos é um bem público global. É um bem público 

mundial. E, obviamente, cada país gostaria que outros países fornecessem esse bem público 
e pagassem por ele.  
 

O mesmo acontece com as mudanças climáticas. Com as mudanças, cada país gostaria que 
elas desaparecessem, mas nenhum quer pagar o preço disso. Eles querem que outros países 
paguem a conta. Os governos não são muito bons com mercados negligenciados. Um 

exemplo disso são os "desertos médicos". Espero que isso mude com a telemedicina, mas, no 
momento, em quase todos os países, há desertos médicos. A inovação é direcionada a clientes 
que podem pagar. Eu falo sobre inovação, novas vacinas, novos remédios, e todos os 
laboratórios inventam medicamentos para indivíduos ricos, para países ricos, mercados de 

massa. 
 
Há muito pouca inovação nas áreas com malária, tuberculose, HIV ou doenças raras. Você 

pode culpar a indústria farmacêutica, mas ela não quer produzir medicamentos com os quais 
têm quase certeza de perder dinheiro. É papel dos governos garantir que esses medicamentos 
sejam produzidos. Eles deveriam trabalhar junto ao setor privado, dando a ele incentivos 

para produzir esses medicamentos. 
 
Sobre farmacêuticas e sistemas de saúde, todos já ouvimos falar de fusões anticompetitivas, 

como ocorrem nos Estados Unidos, para elevar os preços, ou em aquisições destrutivas, 



através das quais uma farmacêutica compra uma startup de biotecnologia que está 
produzindo uma molécula que vai competir com sua própria molécula. Isso é basicamente 
monopólio. Fortalecimento de monopólios, manipulação de preços, táticas para atrasar 
a entrada de genéricos, etc. Conhecemos tudo isso. 

 
Eu quero falar um pouco sobre médicos e profissionais de saúde. Os médicos - e imagino que 
isso vá ser controverso - são chamados, devidamente, de profissionais que cuidam. E muitos 

deles tiveram que se colocar em risco durante a crise da Covid. Mas, ao mesmo tempo, como 
qualquer um, eles às vezes cometem abusos. Todos reagem para relaxar seus incentivos. 
Vemos especialistas exercendo o poder de mercado e cobrando preços elevados. Vemos 

médicos acatando a pacientes. No meu país, por exemplo, muitos médicos assinam atestados 
de dispensa mesmo que a pessoa não esteja doente. Eles também podem prescrever opioides 
porque os pacientes querem. Isso porque há vários médicos para escolher, claro. Pode haver 

conflitos de interesse, como quando médicos aceitam suborno das empresas farmacêuticas. 
Ou eles simplesmente não estão atualizados o suficiente pois, depois da universidade, não 
continuaram atualizando os conhecimentos. Isso também é uma forma de convenção social. 

Repito, eu não estou criticando a profissão, pois muitos profissionais são pessoas muito 
generosas. Mas é preciso saber que essas práticas existem. 
 
Há um diálogo bem difícil entre os economistas da saúde, os políticos, a opinião pública 

e outros cientistas sociais. Como economista, eu sempre tento racionalizar as escolhas ligadas 
à saúde. O que é a análise custo-benefício? As análises custo-benefício são usadas na análise 
dos trade-offs das decisões relacionadas à saúde. E isso se baseia em um conceito que pode 

parecer estranho, como o valor estatístico da vida, que é medido considerando quanto um 
indivíduo está disposto a pagar para reduzir o risco de morte. 
 

Por exemplo, quanto a mais você está disposto a pagar para ter um carro mais seguro? Você 
está disposto a pagar US$ 10 mil por um carro mais seguro, para proteger a si mesmo e a seus 
filhos? Isso dá a medida do quanto mais estamos dispostos a pagar e há várias medidas desse 

tipo. Qual é o valor extra que se deve pagar para alguém em uma profissão de risco? 
 
Existe limite para isso. Sei que alguns de vocês ficam nervosos com isso.  E há bons motivos 

para isso. Então, basicamente, essa é a medida. Ela tem sido usada no Reino Unido e em 
outros países. Ajusta-se, por exemplo, o tempo de vida de um paciente e depois se mede. Isso 
determina o número de anos de vida saudável que se pode ganhar ou perder, dependendo 
dos prontuários médicos. 

 
O lado positivo da análise custo-benefício é que ela nos dá coerência. Então é difícil discordar 
dela. Para mim, pelo menos, ela é útil para evitar políticas que custem bilhões de dólares e 

sejam implementadas por vida salva quando, por US$ 200 é possível salvar uma vida, porque 
isso significa que poderemos salvar muito mais vidas usando uma política em vez da outra. O 
orçamento é limitado, é sempre assim. 

 
Pense no diretor de um hospital. O diretor de um hospital fará a análise custo-benefício, 
porque ele precisa escolher qual equipamento comprar, por exemplo. Quando um diretor 

escolhe um equipamento e não outro, ele vai dizer: "Eu vou salvar estas vidas e sacrificar 
estas outras vidas." É preciso comparar quantas vidas você vai salvar, se serão pessoas idosas, 



pessoas jovens, etc. 
 
Na verdade, o mesmo aconteceu durante a COVID-19. Na Itália, França e outros países, não 
havia respiradores suficientes. Então, em alguns hospitais, os diretores e os médicos tiveram 

que escolher: vou usar o respirador nesta pessoa jovem, nesta pessoa que é saudável, ou 
nesta pessoa que tem 90 anos ou que tem câncer? Essas são escolhas éticas muito difíceis, 
mas eles escolheram. Eles tiveram que escolher. E eles usaram um critério muito parecido 

com aquele usado pelos economistas para estudar isso. São escolhas muito difíceis, mas, mais 
uma vez, não dá para fingir que elas não existem. 
 

Você pode pensar que seria maravilhoso ter um orçamento enorme, sem restrições, mas isso 
nunca vai acontecer. Então sempre teremos que fazer escolhas. Escolha entre equipamentos, 
tratamentos, cientes dos danos legais. Enfim, se uma indústria causa certo tipo de poluição 

que pode colocar nossas vidas em risco, automaticamente é preciso calcular o valor estatístico 
da vida para saber o que fazer. Quando se estabelecem certos tipos de padrões, como 
padrões de segurança para automóveis ou outras coisas, ou se você quer ter estradas mais 

seguras do que as atuais, sempre precisa ter em mente o preço implícito da vida. 
 
Outra coisa que é preciso pensar é que, se não fizer a análise custo-benefício, teremos que 
lidar com esse trade-off de outra maneira. 

 
Voltando ao exemplo do hospital ou a qualquer decisão que envolva risco para a vida, por 
exemplo. É preciso olhar os recursos, e os recursos são limitados. É possível traçar critérios, 

e isso é feito o tempo todo. Você tem direito a ter um rim, mas há escassez de rins, e há 
pessoas quase morrendo e que muitas vezes morrem porque não há rins. O que se faz 
é traçar critérios. Um critério pode ser o da lista de chegada, que não me agrada muito, 

pois obriga as pessoas a correrem, e pessoas melhor informadas chegam na frente. Poderia 
ser estabelecido um critério de prioridades.  O rim poderia ser alocado, embora discordemos 
disso, por corrupção e favoritismo. Ou - de novo, discordamos disso - vendido em mercados 

não regulados, como mercados ilegais ou em turismo medicinal. As pessoas mudam de país 
para ter um rim ou fazem coisa parecida.  
 

Mas a análise custo-benefício também tem limitações. Quero falar delas rapidamente. E a 
questão é: até que ponto devemos tentar medir o impacto? O quão utilitaristas devemos ser? 
 
A primeira crítica é que há questões distributivas. Assim, se pensar no valor estatístico da vida, 

ele basicamente reflete a renda. Tanto entre indivíduos quanto entre países. De certo modo, 
um francês estará mais disposto a gastar mais dinheiro para salvar a própria vida do que um 
indiano. Não porque o francês se preocupa mais com a própria vida, mas porque o francês 

simplesmente tem mais dinheiro. No trade-off da alocação do dinheiro, os cuidados com a 
saúde, na França, recebem muito mais do que na Índia. Essa foi a primeira crítica. 
 

Há também a questão da idade, que é muito difícil e da qual eu já falei. 
 
Pense no controle da poluição. O controle da poluição, em geral, salvaria a vida de muitos 

idosos e a vida de poucos jovens. Assim, ele basicamente favoreceria os idosos, que têm uma 
expectativa de vida menor do que os jovens. Certo? 



 
Às vezes é o contrário. Pense nos airbags. Muito tempo atrás, houve um debate sobre os 
airbags. Esse debate surgiu porque eles podem matar algumas crianças, mas salvar muitos 
adultos. As crianças podem morrer pelo modo como eles funcionam. Basicamente, foram duas 

decisões opostas: escolhemos salvar vários adultos e sacrificar algumas crianças, ao passo que, 
quando combatemos a poluição, salvamos idosos em detrimento dos jovens, que podem ser 
salvos com outras medidas. É uma questão difícil. 

 
O valor da vida humana 
 

Há, ainda, o caráter sagrado da vida humana. É muito difícil pensar em trade-offs na área da 
saúde. As pessoas acham que a vida não tem preço, como a família, o casamento, a amizade, 
etc. Mas isso não é verdade. Não é porque, todos os dias, nós tomamos decisões relativas ao 

valor da vida. Quando você sai de férias com seus filhos, pode sofrer um acidente 
automobilístico. Isso quer dizer que a vida dos seus filhos tem um preço, quer você goste ou 
não. Então precisamos pensar nisso. Não estou dizendo que o valor estatístico da vida é 

sempre a solução correta. Ele tem problemas, mas precisamos decidir como tomar decisões. 
 
Vamos falar do dilema do bonde, que é um dilema estudado pelos filósofos há um bom 
tempo, e as implicações atuais dele. Não vou usá-lo no contexto do dilema do bonde, mas no 

contexto da saúde. Um médico deveria matar uma pessoa saudável para transplantar os 
órgãos dela e salvar outras cinco pessoas que estão morrendo? É um experimento difícil. 
Temos uma pessoa saudável e outras cinco pessoas que precisam de transplante, do 

contrário, irão morrer. Então você pode matar a pessoa saudável e salvar cinco pessoas. 
 
Agora, se pensar por trás do véu da ignorância, você pode dizer: "Um ou cinco. A 

probabilidade de ser um dos cinco é cinco vezes maior do que a probabilidade de ser 
a pessoa que vai ser morta." Mas, se você perguntar a um médico, ele provavelmente vai dizer 
o contrário. "Eu não posso matar essa pessoa. Meu trabalho, como médico, não é matar uma 

pessoa para salvar outras cinco." Mas, obviamente, o médico está matando as cinco pessoas 
ao se recusar a matar uma. Então é uma questão difícil.  E, de certo modo, enfrentamos 
um pouco desta situação. 

 
Isso está se tornando muito comum com os carros autônomos.  Eu tenho um colega na 
faculdade de economia de Toulouse, o instituto onde eu estudei em Toulouse, que trabalhou 
com gente do MIT no sistema dos carros autônomos. E surgiram questões muito importantes. 

Imagine que um carro que se autodirige tenha que decidir entre matar cinco pedestres que 
estão na estrada ou matar o motorista para salvar os cinco pedestres.  Esse tipo de decisão 
 é tomada numa fração de segundos pelo motorista.  Mas agora é preciso fazer isso com 

frieza. Temos que fazer isso programando um software. E é o software que vai decidir se 
sacrifica o motorista ou mata os cinco pedestres. Os experimentos publicados na revista 
"Science" mostraram que, nesse caso, as pessoas dizem que a coisa certa a fazer é salvar os 

cinco pedestres e matar o motorista.  No entanto, quando precisam responder à pergunta 
 "Você quer que o governo regule o seu carro?", elas dizem: "Não, não quero que o governo 
regule meu carro." Porque, obviamente, e isso está implícito dessa declaração, elas não 

pretendem escolher o software que vai matá-las. Então a ideia de salvar cinco vidas é apenas 
uma abstração. Quando as delas estão em jogo, elas preferem se salvar.  



 
Bem, essa foi uma breve introdução à "Economia do Bem Comum". Na época pré-COVID, já 
tínhamos oportunidades incríveis. A inteligência artificial e a biotecnologia irão tornar o 
mundo muito mais rico e saudável.  Ao mesmo tempo, enfrentamos desafios importantes na 

sociedade, os quais não resolvemos satisfatoriamente, pelos motivos que eu já mencionei. 
O aquecimento global, o futuro do trabalho, a cooperação internacional, a desigualdade, a 
regulação, um crescimento enorme das dívidas privada e pública...  É claro que eu poderia 

continuar listando.  Estamos neste mundo que, na atual conjuntura, oferece oportunidades 
incríveis. Tudo poderia ser ótimo, mas, ao mesmo tempo, as sociedades enfrentam perigos 
graves.  E acho que a COVID não vai mudar isso, mas vai acelerar a evolução da sociedade. 

 
E, para saber o que fazer, acho que precisamos usar a economia e as ciências sociais. 
 

Acho que precisamos enfrentar dilemas éticos.  E precisamos antecipá-los, não tecer 
comentários sobre as crises anteriores. Comentar crises anteriores é útil, mas precisamos 
antecipar melhor essas evoluções. Na minha opinião, há uma chave que decifra tudo, que é o 

bem comum.  
 
Obrigado pelo convite e muito obrigado pela atenção. 
 


