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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é analisar um problema de saúde chamado obesidade, que cresce a 

cada ano em um processo global e generalizado, onerando não somente a saúde individual, 

mas também gerando custos para a economia em geral. Este estudo será desenvolvido com 

base em duas linhas de pesquisa diferentes: 1) a economia da saúde tradicional, que se apoia 

sobre a teoria neoclássica, e 2) a ótica comportamental da economia da saúde. Dessa forma, 

será possível comparar como as óticas explicam o problema e as possíveis soluções que elas 

oferecem ao problema raiz, além de apresentar uma compilação de políticas pautadas na 

agenda da pesquisa da economia comportamental para combate à obesidade. Para que o 

estudo seja possível, será efetuada uma extensa revisão bibliográfica. 

 

Palavra-chave: obesidade, economia da saúde, economia comportamental, formação de 

escolhas, custos da obesidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The main objective of this essay is to analyze the obesity, a rapid growing health problem that 

brings within costs for the well-being of the economic agents and for the market in general. 

By comparing, two research lines, the first one the traditional health economics that take as 

premise the neoclassical theory, followed by the behavioral health economics. It would be 

possible to compare how the different theories explain the problem and how they can address 

the question for solving it. This study will only be possible with a large literature review, 

including comparing some application cases of interventions. 

 

Keywords: obesity, health economics, behavioral economics, choice design, obesity costs. 
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INTRODUÇÃO 

 

A obesidade apresenta níveis crescentes em praticamente todo o mundo, independente 

da condição econômica do país observado, seja ele desenvolvido ou em desenvolvimento. Um 

exímio exemplo disso é o Afeganistão, que, apesar de diversos conflitos armados e anos de 

instabilidade política e econômica, apresenta níveis de obesidade crescentes em sua 

população. Estima-se que cerca de 13% da população mundial é obesa, praticamente o dobro 

se comparado aos números do início da década de 90, conforme é possível analisar, a partir 

dos dados da Organização Mundial da Saúde (OMS, 2016) na Figura 1. 

 

Figura 1 – Estimativa de prevalência de obesidade na população (%) 

 
Fonte: OMS. Elaboração: Própria 

 

Vale ressaltar que, em época passadas, o sobrepeso, sobretudo nas crianças, era tido 

como sinal de prosperidade e não taxado como um grande problema de cunho social, 

econômico e de saúde, uma vez que a obesidade traz consigo uma série de comorbidades, ou 

seja, doenças oportunistas que surgem, ou têm maior probabilidade de surgir com muito mais 

intensidade, devido a um fator, nesse caso, o sobrepeso ou a obesidade (CUNHA et. al, 2010). 

Acompanhando o aumento dos níveis mundiais da obesidade, nota-se o significativo 

aumento das comorbidades. Diferentemente do pensamento popular, as doenças causadas pela 

obesidade não se restringem somente ao sistema circulatório e ao coração, mas, como se pode 

verificar na Tabela 1, incluem câncer e problemas respiratórios (ABESO; OMS). Portanto, 
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pode-se concluir que há uma queda no que tange à expectativa de vida de indivíduos obesos 

quando comparados a indivíduos de peso em faixa de normalidade (FLEGAL et. al, 2005). 

 

Tabela 1 – Principais doenças causadas pela obesidade 

Doença 

Hipertensão Artrose 

Colesterol Alto Apneia e problemas respiratórios 

Diabetes Tipo II Alguns tipos de câncer (Cólon, Renal, Fígado) 

Doenças coronárias Depressão e ansiedade 

AVC Dores corporais 

Fonte: CDC. Elaboração: Própria 

 

Acompanhado ao movimento da obesidade, vêm os custos a ela atrelados, os quais 

podem ser elencados como gastos causados diretamente, no caso de tratamento das 

enfermidades geradas, e indiretamente pela obesidade e as doenças oportunistas. Estima-se 

que nos Estados Unidos da América, o gasto direto gerado anualmente pela obesidade gira em 

torno de 150 bilhões de dólares. Além dos gastos diretos, a obesidade também traz consigo 

custos no que se refere à perda de produtividade na ordem de 40 bilhões por ano. Apesar de o 

percentual de pessoas obesas ser consideravelmente menor no Brasil do que nos EUA, estima-

se que no Brasil já sejam despendidos para tratamentos cerca de 500 milhões de reais por ano 

(FINKELSTEIN et. al, 2009; CAWLEY; RIZZO; HAAS, 2007; CAWLEY; 

MEYERHOFFER, 2010; OLIVEIRA, 2013). 

Quando se analisam as causas do aumento consistente do percentual de população 

obesa, é possível verificar que esse movimento é multifatorial, ou seja, além do fator 

comportamental (como opção pela alimentação não-saudável e/ou pelo sedentarismo) existem 

as questões econômicas, sociais e, até mesmo, culturais que também afetam diretamente o 

aumento da obesidade em geral. Assim, pode-se comparar a obesidade e seus males às piores 

epidemias já vistas pela humanidade (MUSAIGER, 2011). 

Um dos principais pontos de atenção é que, como dito brevemente no começo deste 

item, o aumento da obesidade não se deu somente nos níveis mais elevados de renda, mas 

também se faz presente, em maior importância, em menores níveis de renda. Pode-se apontar 

o custo muito mais baixo do junk food e de alimentos ricos em calorias, quando comparados 

aos preços de alimentos tidos como saudáveis (MITCHELL et. al, 2011). 

Ao analisar trabalhos empíricos, carregados de significativas pesquisas de campo, 

constata-se a evidente disparidade de preços, as quais indicam que o ato de “comer saudável” 

seja praticamente inviável para a parcela menos favorecida da população. Apesar do fator 
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econômico, exposto anteriormente, existe, de fato, o fator comportamental, o qual ressalta que 

o consumo de comidas menos nutritivas, por ser desencadeado por uma série de fatores não 

financeiros, como a substituição de um vício, ansiedade e, até mesmo, simplesmente o bem 

estar gerado pelo consumo de certos alimentos (RAO et. al, 2013; CHOU; GROSSMAN; 

SAFFER, 2004). 

Estima-se que mais da metade da população brasileira já sofre com sobrepeso e a 

obesidade atinge, ao menos, 20% da população adulta. Para que alguém seja considerado com 

“sobrepeso” a OMS utiliza o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC), que relaciona altura 

com peso, assim, alguém com IMC acima de 30 pontos já pode ser considerado obeso. 

Considera-se o cálculo do IMC, ou BMI em inglês, pois é uma maneira rápida e 

simples para se obter uma estimativa dos índices de obesidade, porém o cálculo apresenta 

alguns pontos precisam receber alguma atenção, por exemplo: não há distinção entre massa 

muscular, gordura e estrutura óssea, ou então, as diferentes composições de peso com o passar 

do tempo, uma vez que a massa magra podem compor grande parte do peso de um indivíduo 

sem apresentar os perigos que grande quantidade de tecido adiposo apresenta (ROTHMAN, 

2008). 

Com o passar dos anos, a medicina também apresentou significativas evoluções e 

avanços, sobretudo na área preventiva, e não somente curativa, como no passado. Atualmente, 

dá-se muito mais valor ao fato de evitar uma doença do que tratá-la de modo eficaz. Um dos 

motivos para a grande atenção que a medicina preventiva vem recebendo é que, em alguns 

casos, os custos inerentes a esta são inferiores se comparados aos custos gerais da medicina 

curativa, uma vez que internações e tratamentos de doenças graves, como as exemplificadas 

na Tabela 1, são maiores do que os custos que permeiam o combate e prevenção da causa 

original desses males. Logo, é inegável que a incorporação da medicina preventiva pode 

trazer benefícios, sobretudo em custos, tanto para a esfera privada quanto pública, uma vez 

que ambas poderiam racionalizar melhor seus gastos de modo a apresentar benefícios, para a 

sociedade, em forma de barateamento de serviços e aumento da disponibilidade (COHEN; 

NEUMANN; WEINSTEIN, 2008). 

Sendo assim, pode-se afirmar que a obesidade gera, de fato, reduções de bem estar 

individual e social, acrescida de consideráveis custos para o sistema de saúde tanto no Brasil 

quanto no mundo. Inspirada por tal cenário preocupante, esta dissertação tem dois itens como 

ponto de partida: 1) a visão de que vale identificar as lacunas que a análise econômica 

tradicional deixa para o debate sobre como lidar com o problema crônico de saúde associado à 

obesidade; e 2) examinar “se”, “como” e “por que” a Economia Comportamental oferece uma 
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perspectiva complementar capaz de trazer propostas engenhosas e de baixo custo para 

desenhar programas de promoção de bem-estar, prevenção e combate à obesidade no mundo 

contemporâneo. 

A estratégia desta pesquisa inspira-se nos desdobramentos recentes observados na 

literatura econômica que destaca as lições da pesquisa comportamental e como elas têm 

contribuído para o desenho de nudges1 públicos e privados para a promoção de bem-estar, 

redução de peso, mudança de hábitos, como novas escolhas de dietas e de práticas de 

exercícios físicos, uma vez que a solução via preços e proibições, seja de produtos ou de 

tamanho de porções, criam distorções e não atacam diretamente a causa, portanto, não 

resolveriam o problema (MACLEAN, 2013). 

Conforme dito anteriormente, a economia da saúde clássica visa combater a obesidade 

via preço. Segundo Cawley (2010), a abordagem tradicional inspira as seguintes propostas de 

política de saúde: 

 

(i) Sobretaxar pessoas obesas e/ou comportamentos que geram aumento de 

peso: internalizando, dessa forma, os custos gerados pela obesidade à 

sociedade em geral não considerados nos preços de mercado; 

(ii) Incentivo de preços para alimentos ditos saudáveis: fomentar o consumo 

de frutas e vegetais por meio de um corte no preço desses; 

(iii) Proibição de certos alimentos e tamanhos de porção: limitar, 

efetivamente, o acesso dos agentes a certo tipos de alimentos tidos como 

principais causadores de aumento de peso, como porções enormes de bebidas 

açucaradas. 

 

Assim, constata-se que o governo considera a obesidade como uma possível “falha de 

mercado”, desta forma, trata-a com uma mera solução de mercado, combatendo-a via preços, 

conforme explicitado por Ananthapavan, 2014: 

 

A lógica econômica tradicional sempre foca suas propostas de intervenção sob a 

premissa da existência uma “falha de mercado”, juntamente com qualquer evidência 

de que possíveis intervenções seriam efetivas e não gerariam mais externalidades 

negativas. Exemplos de falhas de mercado incluem: Informações assimétricas, 

externalidades (impacto não internalizados no preço final dos bens e serviços), 

presença de oligopólio/monopólio. Existem evidências de que todos esses fatores 

existem e contribuem no caso do aumento da obesidade (ANANTHAPAVAN, 2014, 

p. 4009, tradução nossa).2 

                                                 
1 Nudge pode ser denominado como qualquer atributo da arquitetura de escolha (forma como o agente faz 

escolhas) que altera o comportamento dos agentes sem se pautar em proibições e/ou incentivos econômicos. 
2 Economic reasoning would focus on the case for “market failure”, together with the existence of any evidence 

to suggest that government intervention would be effective and not result in “government failure”. Examples of 

market failure include imperfect information, externalities (impacts not internalized in market prices), monopoly 

power and irrational individual behavior. There is evidence that all of these factors exist in the case of obesity. 

(ANANTHAPAVAN, 2014, p. 3) 
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A economia da saúde tradicional analisa o aumento da obesidade também sob uma 

ótica bastante focada em preços, ou seja, o preço de alimentos não nutritivos, tratados aqui 

como todos os alimentos com grande reserva calórica, portanto, possíveis causas do aumento 

de peso generalizado, diminuíram ao longo do tempo, enquanto frutas e vegetais apresentaram 

aumento de valores. Esse fenômeno pode ter ocorrido em função de subsídios para a produção 

de alimentos não-saudáveis, dada a grande força que seus fabricantes têm atualmente; além de 

os avanços tecnológicos terem incidido sobre a queda do custo da alimentação com o passar 

do tempo, colaborando para que a obesidade se torne ainda mais presente quando faixas de 

rendimento mais baixo são estudadas (CAWLEY, 2010; LEVY et. al, 2012). 

Contudo, tanto a visão da causa do problema quanto as soluções apresentadas pela 

economia da saúde tradicional concentram toda a análise sobre a dimensão institucional do 

mercado, sua matriz de informação e preços. Como consequência disso, pouca atenção é dada 

à compreensão dos processos e mecanismos decisórios subjacentes a padrões de consumo e 

comportamento associados à obesidade no mundo contemporâneo. 

Esta pesquisa sustenta a tese de que a economia comportamental pode preencher 

lacunas explanatórias, enriquecendo assim a perspectiva econômica tradicional sobre saúde e 

obesidade. 

Conforme discutido anteriormente, a economia dita tradicional parece negligenciar 

fatores cruciais para iluminar a tomada de decisão de indivíduos do mundo real, tais como 

processos automáticos e viscerais, fatores sociais e modelos mentais (BANCO MUNDIAL, 

2015). 

Verificando esse movimento (auxiliado pelo fato de que o modelo econômico 

tradicional tinha o resultado de seus modelos descolando fortemente da realidade observada), 

os economistas comportamentais muniram-se da multidisciplinariedade (integrando insights 

da psicologia, por exemplo), da observação da realidade e dos experimentos para criar 

modelos que refletissem mais fidedignamente a realidade de escolhas dos agentes, com a 

economia da saúde não foi diferente. 

A primeira diferença significativa entre as linhas de pensamento é o fato de que, pela 

economia comportamental, o indivíduo não é visto como plenamente racional, mas como um 

indivíduo visceral, o qual, na maioria das vezes, faz as escolhas pautado na visceralidade 

(fatores não racionais, ligados a emoções inerentes ao ser humano, como amor, conforto, raiva 

e angústia), vive e responde socialmente, um agente cuja atenção é um recurso bastante 

escasso, e não tem conhecimento de todas as informações (LOEWENSTEIN; PRELEC, 

1992). 
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Dessa forma, a economia comportamental da saúde promete desvendar justamente 

processos de julgamento e tomada de decisão que merecem atenção no debate sobre saúde e 

obesidade (e da decisão de alimentação e prática de exercícios). Isso se dá uma vez que a 

análise que reduz a tarefa decisória aos preços subestima o fato de que várias escolhas de 

consumo de alimentos e dietas são automáticas, dada a vasta disponibilidade de alimentos 

não-nutritivos e de paladar agradável. Sendo assim, faz sentido investigar se as decisões se 

baseiam em atalhos mentais e ancoragem por decisões passadas (ROBERTO; KAWACHI, 

2014). 

Pode-se dizer que esta investigação visa atuar de forma a preencher o campo vazio das 

informações e a atenção do agente, fazendo-o, de certa forma, “racionalizar” suas decisões. 

Assim, como possíveis políticas fomentadas por essa linha de pensamento, estão as que 

trazem rótulos simplificados, inclusive com escala de cores, e, até mesmo, a forma de 

disposição de produtos nos pontos de venda, de modo a dificultar o acesso a produtos não-

nutritivos (LEVY et al, 2012). 

No capítulo 1 será apresentada a literatura básica sobre a obesidade no mundo, 

passando pela sua evolução e por como o diagnóstico derradeiro é feito, além de relacionar 

algumas das principais comorbidades que acompanham essa condição. Também será exposta 

uma análise sobre obesidade e o que ela representa, inclusive em termos de custos, o capítulo 

trará uma interpretação preliminar, sobre como a economia tradicional da saúde analisa o 

problema da obesidade, quais são as possíveis estratégias de combate e prevenção, assim 

como as possíveis lacunas deixadas pela utilização de um modelo pautado nas premissas da 

economia neoclássica. Dadas essas lacunas deixadas pela ótica tradicional, também será 

revisado como a economia da saúde comportamental, que é um spin-off da visão tradicional, 

vê e trata o problema da obesidade, para que seja possível, enfim, uma comparação entre as 

duas visões, que podem ser chamadas de complementares. 

No capítulo 2, será tratada a forma como a economia tradicional da saúde analisa a 

obesidade e quais fatores determinam sua vertiginosa escalada. Identificados esses pontos, 

será feita uma análise de uma série de planos de ação gerada e implementada com o viés 

tradicional, assim como uma breve crítica ao seu mecanismo de ação. 

No capítulo 3, será feita uma análise minuciosa de como a economia comportamental 

da saúde analisa a obesidade, quais fatores eram extirpados do modelo tradicional e que serão 

incorporados no enriquecimento dos modelos comportamentais. Além disso, haverá análise de 

casos em que políticas com viés comportamental foram adotadas e quais pontos podem ser 

absorvidos como aprendizados para a elaboração de planos de combate à obesidade. 
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No capítulo 4, serão analisados casos em que políticas derivadas da economia 

comportamental foram testadas a fim de gerar hábitos alimentares mais saudáveis e, assim, 

combater a obesidade. 

Nas considerações finais serão confrontados, de certa forma, os resultados e diversos 

aspectos apresentados pelas políticas idealizadas por ambas as frentes, além de apontar pontos 

positivos e pontos de atenção para a utilização delas. 

Este trabalho não pretende encerrar a discussão sobre como a obesidade deve ser 

analisada pelo campo de pesquisa da economia, outrossim, tem como objetivo comparar 

métodos e seus resultados para o combate desse mal, por meio da utilização de diferentes 

meios, justamente com o intuito de fomentar o debate de políticas mais adequadas para a 

geração de bem-estar para os indivíduos em geral. 
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1 ECONOMIA E OBESIDADE 

 

1.1 A Obesidade no mundo 

 

A obesidade já pode ser vista como uma das maiores epidemias do século XXI. 

Presenciada em praticamente todo o globo, respeitadas as devidas particularidades, ela já 

aflige todos os países, idades e classes sociais, sua participação aumenta entre a população 

mundial ano após ano, sendo, inclusive, recorrente em níveis mais baixos de renda. 

Apesar de esforços governamentais de diversos países, os números nunca cederam à 

tendência ascendente, em contraponto, verifica-se uma escalada significativa, sobretudo na 

última década, de modo a ressaltar o status emergencial do problema (MITCHELL et. al, 

2011), conforme pode ser verificado na Figura 2. 

 

 

Figura 2 – Aumento médio anual da obesidade na população mundial 

 
Fonte: OMS. Elaboração: Própria 

 

Conforme já apresentado anteriormente, com base em análise de dados e pesquisas 

bibliográficas, a obesidade não se atém a nível socioeconômico. Essa máxima pode ser 

verificada na Figura 3, a seguir, segundo a qual se pode constatar que, em um período de dez 

anos, de 1995 a 2005, nos Estados Unidos da América, a obesidade apresentou crescimento 

constante em todas as faixas de rendimento, não se concentrando nos extremos da riqueza ou 

pobreza. 
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Figura 3 – Evolução da obesidade por faixa de renda anual nos EUA 

 

Fonte: N., MITCHELL; et. al. Obesity: Overview of an Epidemic, 2011. 

 

É importante ressaltar que a medição dos níveis de obesidade são feitos via cálculo do 

índice de massa corpórea, ou IMC, ou índice de Quetelet, que relaciona o peso (em quilos) 

com a altura (em metros) do indivíduo, conforme equação a seguir. 

 

𝐼𝑀𝐶 =   𝑃𝑒𝑠𝑜/(𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎^2 ). 

 

Apesar de o cálculo ser uma forma bastante rápida e praticamente sem custos de se 

alcançar esse índice, ele é muito menos preciso do que exames mais elaborados, uma vez que, 

de acordo com a Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica 

(ABESO), a simples equação acaba por desconsiderar a distinção entre massa magra, 

composta por músculos, ossos, órgãos vitais e líquidos corporais, e a massa gorda, que é o 

tecido adiposo de fato, além de ignorar o fator de distribuição da gordura corporal, logo, 

ignora a gordura visceral, que é um fator importantíssimo no que tange a chances de 

comorbidade, citadas na Tabela 1. Com base no cálculo de IMC, a OMS estabeleceu faixas 

para o índice corporal, as quais vão desde a severa desnutrição até a obesidade mórbida. 

Ainda, de acordo com o guideline da ABESO para diagnóstico da obesidade, apesar 

do IMC se mostrar um tanto incompleto para a determinação precisa de obesidade, este pode 

ser enriquecido com mais um método de aferição, de modo a adquirir considerável poder 
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diagnóstico. Esse método, em prática, tão simples quanto o cálculo do IMC, baseia-se 

simplesmente em medir a circunferência abdominal do indivíduo e combiná-lo com a tabela 

da OMS. Segundo o método, quanto maior o tamanho da medida, maior o risco de 

comorbidades, logo, melhor o diagnóstico da obesidade propriamente dita. Essa metodologia 

recebe o nome de “avaliação combinada”. 

Assim, quando se unem o IMC à magnitude da circunferência abdominal, pode-se 

traçar um diagnóstico mais preciso sobre os riscos de doenças, sobretudo cardiovasculares, 

dos pacientes em geral, sem se perder a devida tempestividade e economia do diagnóstico via 

somente o cálculo do IMC. Essa metodologia cria uma série de bandas, assim como o método 

de cálculo do IMC isolado, para verificação de risco de doenças, como pode ser visto na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 – Análise combinada para avaliação de obesidade e para risco de diabetes e doença 

cardiovascular 

  

Circunferência Abdominal (cm) 

IMC (kg/m²) Classificação 

Normal (<= 102 

Homens / 88 

mulheres) 

Alto (> 102 Homens / 

88cm mulheres) 

Menor do que 18,5 Abaixo do Peso - - 

18,5 - 24,9 Peso Normal - Aumentado 

25,0 - 29,9 Pré Obesidade Aumentado Alto 

30,0 - 34,9 Obesidade I Alto Muito Alto 

25,0 - 39,9 Obesidade II Alto Muito Alto 

Acima de 40 Obesidade III Alto Muito Alto 

Fonte: ABESO. Elaboração: Própria 

 

As causas da obesidade em geral sempre geram acalorados debates, uma vez que elas 

podem resultar de uma série de fatores conjuntos, as quais, via de regra, não se manifestam 

em todos os indivíduos que apresentam obesidade ou sobrepeso. A clínica Mayo, uma 

organização sem fins lucrativos americana voltada para pesquisa médica, elencou os 

principais fatores que podem colaborar para o surgimento da obesidade. (MAYO, 2015). 

 

(i) Genética: Genes podem afetar a quantidade estocada de gordura, gasto 

energético e distribuição do tecido adiposo; 

(ii) Sedentarismo: A falta de exercício físico faz com que o gasto calórico não 

consiga ultrapassar a ingestão calórica, fazendo com que o aumento de peso 

se faça presente. Doenças que afetam a capacidade de movimentação também 

se apresentam um fator de risco, uma vez que mitiga a chances de atividade; 

(iii) Dieta não saudável: Dietas focadas em carboidratos, fast food, com pouca 

participação de frutas e vegetais e porções muito maior do que as necessárias, 

são fontes poderosíssimas para o aumento; 
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(iv) Condições socioeconômicas: Falta de informação, fast food mais barato do 

que alimentos nutritivos, falta de condições para exercícios físicos; 

(v) Condições médicas: Algumas condições médicas podem causar obesidade, 

como a síndrome de Prader-Willer ou a síndrome de Cushing. 

 

Além dos gigantescos danos à saúde individual, a obesidade traz consigo avolumado 

custo para o sistema de saúde, ou seja, as doenças desencadeadas pela obesidade, tratadas 

doravante como comorbidades (doenças crônicas não transmissíveis, sendo a obesidade um 

dos principais fatores de risco, segundo a OMS, 2008), oneram, financeira e 

operacionalmente, o serviço de saúde, tanto público quanto privado, transformando a 

racionalização dos gastos em uma tarefa bastante árdua. Ao serem incluídos os gastos diretos 

com os tratamentos das comorbidades, deve-se considerar a existência de custos indiretos 

causados por elas, como a perda de produtividade e a ausência no trabalho, dados que, nos 

EUA, trazem perdas na casa dos 40 bilhões de dólares. (CAWLEY; RIZZO; HAAS, 2007; 

GATES et al., 2008; GUSTAFSON, 2015). 

Quando se analisa o caso brasileiro, um país que ronda a quinta posição mundial no 

ranking da obesidade, os custos para as ações de média e alta complexidade (sejam elas 

exames, medicamentos, procedimentos médicos ou cirurgias), voltadas para o tratamento da 

obesidade, são de, aproximadamente, 0,5 bilhão de reais, ou 1,9% de todo o gasto do Sistema 

Único de Saúde, com ações de mesma complexidade. Se comparado com outros países, esse 

tipo de gasto, no Japão, representa 0,2% das despesas com saúde, já nos Estados Unidos da 

América, que lideram o ranking da obesidade de forma incomparável, esses gastos 

representam, aproximadamente, 5% das despesas com saúde. 

É importante ressaltar que o nível de obesidade também afeta, diretamente, os gastos 

inerentes ao tratamento, ou seja, a obesidade mórbida (pessoas com IMC acima de 40), 

presente em 0,81% dos brasileiros em 2014, representa cerca de 25% de todo o gasto do SUS 

com o tratamento da obesidade em geral, o que ressalta o caráter crítico que níveis de 

obesidade avançados pode chegar. (OLIVEIRA, 2013). 

Os altos custos gerados pela obesidade, sejam eles financeiros ou em decréscimos no 

bem-estar dos agentes, incidem sobre a necessidade desse problema ser estudado pela teoria 

econômica, gerando, dessa forma, análises focadas não somente na patologia, mas também 

nos fatores que a fazem apresentar níveis altos e crescentes, assim como possíveis políticas 

para mitigação do problema. 
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2 A ABORDAGEM TRADICIONAL: FUNDAMENTOS, APLICAÇÕES E 

IMPLICAÇÕES 

 

Uma das formas de diminuir os custos gerados em decorrência da obesidade é a 

adoção de políticas preventivas para as doenças, algo amplamente apresentado nos discursos 

eleitorais de uma vasta gama de políticos, por exemplo, no de Hillary Clinton com o mote  

“focus on prevention: wellness not sickness”3 . Nesse sentido, é importante entender, em 

primeiro lugar, a diferença entre economia de custos e eficiência de custos, ou seja, se a 

política adotada reduzir custos futuros, como a imunização de crianças ou, comparavelmente, 

o combate à obesidade, ela é tratada como uma política de economia de custos, já quando os 

benefícios gerados pela política são muito maiores do que os custos por ela gerada. (COHEN; 

NEUMANN, 2009). 

Logo, ainda que a ação preventiva de uma doença, como a obesidade, demonstre 

custos ligeiramente maiores do que o mero tratamento das comorbidades que a acompanham, 

essa ainda será viável se gerar ganhos para a sociedade em geral, considerado o bem-estar 

futuro, maior do que o custo de implantação. (COHEN; NEUMANN;  WEINSTEIN, 2008). 

A economia da saúde tradicional geralmente mede os benefícios das políticas e ações 

de prevenção em Quality-adjusted life years (QALYs)4. Essa medida considera os anos de 

vida preservados e sua respectiva qualidade (por exemplo, ausência de dores e possibilidade 

de participação em atividades), logo, um ano sem nenhum acontecimento adverso recebe o 

valor entre 0 e 1 QALY, por exemplo, um ano após um AVC leve recebe o valor de 0,82 

QALY, enquanto anos subsequentes a um AVC grave é estimado em 0,52 QALY. 

Tipicamente, defendem-se políticas (nos EUA), do ponto de vista de eficiência de custos, de 

que, para cada QALY ganho, se gaste entre 50 e 100 mil dólares. (COHEN; NEUMANN, 

2009). 

Quando analisadas as medidas tomadas para a prevenção da obesidade em geral, 

verifica-se que elas se mostraram bastante efetivas no que tange a custos. Políticas para 

prevenção de obesidade realmente diminuem os custos atrelados diretamente às doenças 

desencadeadas por ela, tornando-se algo “importante e custo-eficiente para melhoria do 

sistema de saúde pública em geral”. O custo estimado para prevenção da obesidade, via 

acompanhamento e aconselhamento com profissionais, mostrou-se dentro da faixa de 

eficiência. (BAAL et. al, 2009; COHEN; NEUMANN, 2009). 

                                                 
3 Foco na prevenção: bem-estar e não a doenças. Tradução livre. 
4 Qualidade ajustada dos anos de vida. Tradução livre. 
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Com o anseio de solucionar o multifacetado problema socioeconômico causado pela 

obesidade, a economia da saúde tradicional utiliza-se de soluções tradicionais de mercado. A 

teoria segue a linha de pensamento de que a obesidade vem crescendo, dado o ambiente 

“obesogênico” criado, não em função do consumo gerado por uma racionalidade limitada. 

Isso decorre da fácil obtenção e preço baixo de alimentos e bebidas de altíssima 

reserva calórica, uma vez que, por exemplo, para se conseguir comer um bolo, no passado, era 

necessário o preparo de uma receita, logo, exigia esforço maior do que simplesmente comprá-

lo pronto, como é feito nos dias de hoje. (ANANTHAPAVAN et al., 2014). 

Uma vez que as premissas de que o agente econômico é plenamente racional, isto é, 

goza de todas as informações necessárias para tomar as decisões, essa abordagem econômica 

prevê que o ótimo resultado, dadas as demais restrições, seria alcançado. Assim, pode-se dizer 

que a obesidade é encarada, pelos economistas da saúde tradicional, como uma falha de 

mercado, gerada somente pelo preço e disponibilidade dos alimentos, a qual poderia ser 

tratada com intervenções governamentais. (ANANTHAPAVAN, 2014). 

 

No caso da economia tradicional, o racional utilizado para formulação de 

intervenções governamentais se baseia na sua eficiência de custos, ou seja, 

“benefício-por-dinheiro”, dado que os recursos públicos são limitados. A noção de 

“Benefício” é central em tal abordagem. Sendo sua definição tanto técnica quanto 

ética, uma vez que acima de todas as falhas de mercado, os governantes e 

formuladores de política deveriam manter-se atentos à questões relacionadas ao 

direitos e deveres dos indivíduos em geral (ANANTHAPAVAN et al., 2014, p. 

4009, tradução nossa).5 

 

Conforme tratado por Cawley (2010), os preços de alimentos densos no que tange a 

calorias apresentaram redução com o passar do tempo, ao menos entre 1990 e 2007. Por 

exemplo, uma garrafa de refrigerante açucarado teve seu preço desvalorizado em cerca de 

34,89%, enquanto um famoso lanche fast-food caiu cerca de 5,44%, esse movimento 

contribuiu para o aumento constante no IMC da população americana, sobretudo nas camadas 

mais jovens e menos favorecidas. Ainda segundo o autor, há outros fatores que podem ser 

citados como favorecedores para a criação do tal ambiente “obesogênico”, como: 

 

(i) Políticas de produção agrícola: subsídio para a produção de alimentos ricos 

em caloria ou utilizados na manufatura de alimentos de alto valor calórico. 

                                                 
5 In the case of economic appraisal, the rationale is to establish that government intervention constitutes “value-

for-money” in the use of limited government resources. The notion of “value” is the central construct here. The 

definition and measurement of value is both a technical matter (which form of economic appraisal to use) and an 

important ethical matter. Over and above matters of market failure, governments are conscious of the “rights of 

citizenship” and often take action to ensure access to services that economists call “merit goods”, such as 

education and health care. (ANANTHAPAVAN et al., 2014, p. 4009) 
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Esses subsídios podem ter causado um aumento de cerca de 0,08% no IMC 

dos jovens norte-americanos; 

(ii) Renda: Camadas menos favorecidas não consegue substituir o consumo de 

alimentos altamente calóricos e não nutritivos por conta do alto valor de 

alimentos ditos “saudáveis”.; 

(iii) Aumento do número de mães que trabalham formalmente: Crianças com 

mães que trabalham fora tendem a assistir mais televisão, ser menos ativas e 

se alimentando de alimentos processados e, logo, muito mais calóricos. 

 

Para atender à demanda, segundo Maclean (2013), as intervenções tratadas pela 

economia da saúde tradicional deveriam passar por uma imposição de taxas aos produtos tidos 

como “engordativos”, como refrigerantes e doces em geral ou, até mesmo, pela proibição da 

comercialização de certos produtos em determinados lugares (como refrigerantes nas escolas), 

ou, ainda, subsidio de preços de alimentos tidos como saudáveis. 

O grande desafio de efetuar intervenções via preços é justamente o de decidir quais 

alimentos terão seus preços aumentados e quais terão os preços diminuídos. Um alimento 

aparentemente saudável, como suco de maçã, pode ter alta reserva calórica e ser tão, ou mais, 

engordativo do que um refrigerante. Existe ainda a possibilidade de que os consumidores de 

bens taxados, como refrigerantes açucarados, simplesmente migrem seu consumo para bens 

substitutos, tão calóricos quanto os sobretaxados, que apontarão, imperativamente, para a 

necessidade de mais um tipo de intervenção, o que torna o ciclo de taxação-substituição-

taxação potencialmente infinito, gerando cada vez mais desvios. (CAWLEY, 2010). 

Concomitante aos desvios que a intervenção geraria no mercado, é necessário ressaltar 

que as faixas menos favorecidas sofreriam bem mais do que as classes mais abastadas, uma 

vez que tendem a consumir, conforme tratado anteriormente, em maior escala alimentos 

altamente calóricos, artificiais e relativamente baratos. Além das classes mais pobres, 

consumidores ocasionais dos produtos que receberem esse aumento de preços também seriam 

prejudicados, uma vez que o comportamento deles não causaria impacto significante em sua 

saúde. 

Apesar dos efeitos secundários, que podem ser chamados de falhas de governo, 

gerando externalidade e outros tipos de desvios não previstos anteriormente ou subestimados, 

existem estudos que comprovam a eficácia de estratégias de precificação, por exemplo, em 

um refeitório escolar, nos EUA, onde foi tomada a decisão de diminuir pela metade os preços 

de frutas, saladas e legumes, o que implicou um resultado bastante positivo na demanda de 

alimentos “saudáveis”, aumentando o consumo dessas. (FRENCH et. al, 1997). 

Outro exemplo sobre o sucesso desse tipo de intervenção, em que os preços, em 

máquinas de venda, em escolas americanas, de alimentos ricos em gordura tiveram seus 
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preços aumentados, enquanto os alimentos com pouca gordura receberam desconto, como 

resultado foi observada a diminuição do consumo dos alimentos gordurosos e o aumento do 

consumo dos de baixo nível de gordura. (FRENCH, 2003). 

 

Tais dados derivados das políticas tomadas na escola, que implementou um pequeno 

aumento no preço de alimentos altamente gordurosos e uma pequena redução no 

preço de alimentos tidos como alternativas saudáveis, demonstraram que tal 

movimento se mostra financeiramente sustentável como uma estratégia de longo 

prazo para estimular alimentação mais saudável [...] a estratégia de precificação 

simboliza um poderoso meio para influenciar nas escolhas alimentícias (FRENCH, 

2003, p. 843s, tradução nossa).6 

 

Um grupo de alimentos considerado como um dos principais vilões é o das bebidas 

açucaradas. Populares entre todas as camadas sociais e faixas etárias, altamente disponível e 

de preço bastante acessível, estima-se esse tipo de bebida como aliado no aumento vertiginoso 

dos níveis de obesidade no mundo. (CAWLEY, 2010). 

O consumo de bebidas açucaradas vem crescendo em um ritmo bastante preocupante, 

sendo que, nos EUA, entre 1977 e 2002, dobrou a quantidade de calorias ingeridas por 

habitante via esse tipo de bebida. Esse aumento do consumo foi causado, em partes, por uma 

falha de mercado: imperfeição de informações, uma vez que os agentes econômicos não 

entendem organicamente qual a ligação entre o consumo desse tipo de bebida e os danos à 

saúde gerados por ele, portanto, por se tratar de uma falha de mercado, uma intervenção 

governamental seria aceitável e viável, uma vez que as decisões estão gerando resultados 

“sub-ótimos”. (BROWNELL et. al, 2009). 

Para essa intervenção, o governo poderia optar por diversas formas de 

operacionalização, desde a mais simples, que seria a taxação por mililitro de bebida que 

utilize adoçantes calóricos, como açucares e xaropes (1 centavo a cada 30ml 

aproximadamente), até opções mais elaboradas e de difícil fiscalização, como estabelecer uma 

quantidade máxima de açúcar por mililitro de bebida (taxando qualquer adição superior ao 

nível). A elasticidade de preço estimada de refrigerante em geral oscila entre -0,8 e –1,0, ou 

seja, um aumento de 10% no preço final da bebida implicaria a queda do consumo entre 8% e 

10%. Portanto, uma taxação de 1 centavo a cada 30ml de bebida reduziria, em uma estimativa 

conservadora, o consumo de cada indivíduo, em média, em 20kcal por dia, o que poderia 

                                                 
6 These school-based data suggest that a strategy that implements small price increases on popular high fat 

foods and modest price reductions on lower fat foods is potentially financially feasible as a long-term strategy to 

promote healthful food choices. […] However, the pricing strategy holds promise as a powerful means to 

influence food choices. (FRENCH, 2003, p. 843s). 
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contribuir, efetivamente, para a criação de hábitos mais saudáveis e para o combate à 

obesidade. (ANDREYEVA; LONG; BROWNELL, 2010;  BROWNELL et. al, 2009). 

Acredita-se que esse modelo de intervenção pode ser aplicado em praticamente todos 

os alimentos que contribuem para o ambiente “obesogênico”, resultando assim em uma queda 

imediata na quantidade consumida, contudo, gerando efeitos adversos no mercado em geral, 

como a penalização de consumidores não habituais, a substituição de bens ou, até mesmo, a 

criação de mercados paralelos, conforme tratado anteriormente. 

É necessário ressaltar o efeito imediatista de intervenções como essas, uma vez que, 

apesar de relativo sucesso no curto prazo, justamente pelos efeitos adversos, como desvios no 

mercado em geral e grandes custos para manutenção (seja para a sociedade ou para o próprio 

Estado), elas não se demonstram ser efetivas quando um horizonte mais distante é colocado 

na equação. O cenário indica a implementação desse tipo de intervenção como um viés 

eleitoreiro, que visa somente a melhora de índices momentâneos, mas não perpetua o 

comportamento dos agentes, quando os preços não tiverem mais o viés da intervenção, com o 

passar do tempo, os índices voltarão a apresentar os mesmos problemas já tratados. 

 

2.1 Simplificação do agente real em Homo Economicus 

 

No início do século XX, teóricos, como Fischer e Keynes, que compunham a ciência 

econômica, tinham forte ligação com a ciência social, em função disso, compunham suas 

teorias de modo a agregar questões comportamentais dos agentes. Com o passar do tempo e o 

advento de uma revolução da ciência matemática, com métodos e tecnologias que favoreciam 

cálculos antes muito complexos e demorados, teóricos, como Hicks e Samuelson, passaram, 

cada vez mais, a lançar mão do caráter “otimizador” do agente econômico em seus modelos 

microfundamentados (que se tornaram a economia tradicional), atribuindo, portanto, ao seu 

agente econômico, fatores praticamente sobre-humanos, como, um deles, a racionalidade 

extrema. (THALER, 2000). 

A racionalidade do agente fica clara na obra de Samuelson, formulador do Modelo de 

Utilidade descontada, utilizado para analisar escolhas intertemporais, apesar do autor 

sublinhar a presença de fortes simplificações no modelo: 

 

Durante qualquer período específico de tempo, o comportamento individual de 

agente é sempre o de maximizar a soma de todas as utilidades da escolha, sendo 
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possível compará-las por meio de um desconto a valor presente (SAMUELSON, 

1937. Tradução Livre)7 

 

Apesar da “popularização” do agente extremamente racional, é importante salientar 

que essa simplificação pode ser datada no final do século XIX. John Stuart Mill é apontado 

por muitos como seu principal criador, caracterizado como um agente que visa maximizar 

seu, e só seu, próprio bem-estar (na figura de riquezas ou prazeres), depreendendo o menor 

esforço possível. (PERSKY, 1995). 

 

A economia política abstrai todas as outras paixões ou motivos humanos; exceto 

aqueles que podem ser considerados como perpetuamente antagônicos ao desejo de 

riqueza, a saber, como a aversão ao trabalho e o desejo do presente desfrute de 

indulgências dispendiosas. (MILL, 1836, p. 321. Tradução nossa).8 

 

Assim, pode-se sugerir que o agente econômico rege seus atos e escolhas pautado 

somente em seu próprio bem-estar. Essa estratégia pauta-se em cálculos mentais do custo 

benefício de todas as escolhas de consumo/produção, mantendo-se sempre racional e 

consistente temporalmente. (FREDERICK, LOEWENSTEIN e O’DONOGHUE, 2002). 

É importante ressaltar que as características adotadas para o agente econômico 

tradicional, ou Homo Economicus, advieram não de uma observação do comportamento 

humano, mas de assunções referentes à natureza humana. (ELAHI, 2015). 

É justamente sobre esse agente bastante simplificado que a microeconomia tradicional 

pauta sua teoria, a formulação de modelos explicativos e, até mesmo, suas políticas. Salienta-

se assim que, sem esse tipo de simplificação, as leis da demanda e oferta, por exemplo, 

ficariam inaplicáveis. (ELAHI, 2015). 

 

2.2 Economia da Saúde tradicional e obesidade 

 

Conforme tratado anteriormente, é sobre um agente altamente simplificado, e 

otimizado, que a teoria econômica moderna, e todas as suas vertentes, se pautou, justamente 

para oferecer aplicabilidade aos modelos gerados. Sem ser uma exceção, a Economia da 

Saúde Tradicional também utiliza esse agente simplificado para elaborar seus modelos 

                                                 
7 During any specified period of time, the individual behaves so as to maximise the sum of all future utilities, 

they being reduced to comparable magnitudes by suitable time discounting (SAMUELSON, 1937, p. 156.) 
8 Political economy makes entire abstraction of every other human passion or motive; except those which may be 

regarded as perpetually antagonizing to the desire of wealth, namely, aversion to labour, and desire of the 

present enjoyment of costly indulgences.. (MILL, 1836, p. 321) 
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explicativos e políticas para resolução de problemas, a qual pode ser vista como uma agenda 

de pesquisa micro fundamentada, apoiada na teoria da escolha racional. 

Um dos modelos tradicionais mais simples da economia da saúde, ainda que o mais 

utilizado, para explicar a formação da escolha dos agentes entre o consumo de uma 

substância, ou produto, considera variáveis, como renda, tempo disponível do agente e preço 

do bem. É necessário ressaltar que, apesar do preço do bem, no modelo, considerar o preço 

monetário e social, diferente do que ocorre na realidade do mercado, onde os custos sociais 

são extirpados da formação de preço final, de certa forma, isso incide sobre a fomentação do 

consumo de bens “não-saudáveis”, alimentos altamente calóricos. Um exemplo pode ser as 

guloseimas que, apesar de se apresentarem, no limite, como um dos fatores significativo no 

aumento dos níveis de obesidade, seus custos sociais, gerados pela obesidade, não são 

incorporados no custo final do produto, o que baixa seu preço final ao consumidor além do 

que deveria ser, de modo a fomentar o consumo. (GROSSMAN, 1972). 

Justamente por considerar os conceitos basilares da economia neoclássica, a economia 

da saúde tradicional trata os problemas estudados como se, de certa forma, fossem gerados, 

majoritariamente, pelo custo benefício calculado pelo agente, ou, mais simplificadamente, 

como uma resposta aos incentivos/desincentivos gerados pelo preço final dos bens na 

formação das escolhas do agente. Portanto, isso resulta em que os custos sociais não 

incorporados, tratados como “externalidades” pela economia, dos bens que apresentam 

potenciais “perigos” à saúde, como cigarro e alimentos não-saudáveis, sejam demandados em 

níveis superiores aos ideais. 

Assim, externalidades negativas, como câncer de pulmão em fumantes e obesidade 

naqueles que não têm alimentação adequada, passam a ser vistos como uma falha de mercado, 

a qual gera custos sociais e financeiros para o setor de saúde (público ou privado), de modo a 

credenciar possíveis tentativas de intervenção por parte do governo. (ANANTHAPAVAN et 

al., 2014). 

Cabe ressaltar que, além de o preço de alimentos densos se tornar bastante acessível, 

de modo a apresentar constante aumento no nível de obesidade, conforme já discutido, em 

praticamente todas as classes sociais, ele obteve decréscimo com o passar do tempo. Essa 

diminuição pode ser creditada ao ganho de escala e, em alguns casos, até mesmo, de 

subsídios, das indústrias inseridas nesse mercado, como beneficiadora de grãos (sobretudo 

milho), produtoras de doces, refrigerantes, snacks e fast-food em geral. (CAWLEY, 2010). 

As intervenções governamentais visam justamente alterar os incentivos econômicos no 

consumo de certos bens e/ou tomada de atitudes; dessa forma, elas tendem a visar alterações 
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em preços e, até mesmo, na disponibilidade de bens e comportamentos elencados como 

“causadores” das externalidades negativas (BATOR, 1958). Conforme citam os autores, 

Kenkel e Sindelar. 

 

Em diferentes épocas e localizações, gestores políticos (no sentido de formadores de 

políticas) lançaram mão de uma série de approaches para reduzir o consumo e 

escolhas ditas “não saudáveis”. A lista é extensa, mas se concentra, 

majoritariamente, nos seguintes pontos: informação, taxação, regulação, proibição e 

no contencioso. (KENKEL; SINDELAR, , 2011, p. 2, tradução nossa)9 

 

Com base nos autores, entende-se que as políticas tradicionais podem incidir em 

diferentes variáveis com o intuito de evitar o problema a ser combatido, desde taxação de 

certos produtos, cobrança de impostos ou taxas para o público em potencial (por exemplo, 

cobrar mensalidade mais cara de plano de saúde para pessoas com sobrepeso). Como se pode 

verificar, praticamente todas os métodos visam reduzir drasticamente o custo-benefício de 

certo comportamento. Logo, pode-se dizer que as políticas são formuladas com o intuito de 

corrigir uma falha de mercado, a qual foi gerada por comportamento/consumo do agente, uma 

vez que a precificação não considerou impactos (custos sociais) e estabeleceu o preço final 

menor do que deveria, incentivando, de certa forma, o consumo. 

Pode-se exemplificar essa ocorrência com base no preço bastante acessível de 

salgadinhos e doces em geral. Segundo os economistas tradicionais da saúde, isso ocorre por 

não serem incorporados ao preço desses produtos os custos inerentes à saúde, gerados pelo 

consumo prolongado e constante, justamente pela acessibilidade facilitada. (ELLIS; 

MILLIKEN, 2018). 

Apesar disso, é necessário ressaltar que calcular os custos das externalidades de 

comportamentos não saudáveis, aqui as escolhas de alimentos não nutritivos, é sempre uma 

tarefa dificílima, uma vez que os pesquisadores ficam à mercê de dados meramente 

observacionais, de modo a superestimar a estimativa desses custos. Assim a solução 

tradicional da economia da saúde, baseada em taxação desses “comportamentos”, necessita 

demandar análises bastante profundas e, geralmente, ajustes após a implantação. (CAWLEY, 

2011). 

Dessa forma, a economia da saúde tradicional, fortemente quantitativa e munida de 

modelos com algumas simplificações e soluções embasadas no mercado, ou mais 

especificamente em incentivos/desincentivos econômicos, também considera, para analisar 

                                                 
9 In different times and places policymakers have used wide ranging approaches to reduce the consumption and 

societal harms of unhealthy choices. The list includes approachessuch as: information, taxation, regulation, 

prohibition, and litigation. (KENKEL; SINDELAR, 2011, p. 2) 
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e/ou modelar resultados para suas políticas, os conceitos de custo-benefício, sobretudo se a 

política adotada apresenta a chamada “eficiência de custos”, que significa que os benefícios 

de sua implantação são muito maiores do que seu custo. (COHEN 2009). 

A economia da saúde tradicional analisa a obesidade como um problema econômico 

gerado, majoritariamente, por uma falha de mercado, a qual é causada, em partes, pela grande 

oferta de alimentos e produtos com densidade calórica bastante alta, como doces e 

refrigerantes, a preços muito acessíveis, dada a não precificação dos custos, sociais e 

econômicos, gerados pelo consumo desenfreado, decorrente do preço baixo. 

 

2.3 A economia da saúde tradicional e a obesidade – Estudos de caso 

 

Para os economistas tradicionais da saúde, conforme já detalhado, alterações no 

ambiente e intervenções educacionais não apresentavam, sozinhas, poder para alterar um 

comportamento dos agentes. No caso deste trabalho, optou-se por desenvolver a análise com 

base em alimentos altamente calóricos e pouco nutritivos, uma vez que esses normalmente 

são responsáveis pelo aumento generalizado de peso do agente, que pode se tornar obeso ao 

longo do tempo. 

A fim de analisar a aplicabilidade e a eficiência de políticas para combate à obesidade, 

pautadas na ótica da economia da saúde tradicional, será apresentado a seguir uma série de 

estudos de caso, tanto nacionais quanto internacionais. 

 

2.3.1 Alterações de preços em grupos de alimentos 

 

As intervenções idealizadas pela Economia da Saúde tradicional baseiam-se 

majoritariamente em soluções de mercado, por exemplo a taxação, aumento de preço de bens 

que geram externalidades negativas, como uma ferramenta para ajuste do problema (de forma 

a precificar esse custo social no produto final). Não é diferente quando se analisa a obesidade 

como consequência de uma falha de mercado, proposta bastante utilizada pelos formuladores 

de política. 

Apesar de cafeterias de escola e ambientes de trabalho demonstrarem preocupações 

sobre a qualidade da alimentação de seu público, é necessário lembrar que o principal objetivo 

dos negócios é manter sua rentabilidade. Sendo assim, o estudo analisado a seguir baseia-se 

na diminuição de preço dos alimentos vistos como alternativas saudáveis e aumento de preço 
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dos alimentos gordurosos, justamente para tentar atribuir um grau de sustentabilidade à 

estratégia. (HANNAN et al, 2002). 

Hannan, French, Story e Fulkerson (2002) conduziram um estudo, em uma escola 

localizada no subúrbio dos Estados Unidos da América, com o intuito de verificar os efeitos 

do aumento no preço de alimentos ricos em gordura (aqui, promotores da obesidade) e da 

diminuição no preço de alimentos vistos como opção mais saudável. 

Para que a comparação fosse possível, foram categorizados os alimentos promotores 

da “boa-saúde”, que tiveram o preço reduzido, e os alimentos promotores do aumento de 

peso, que tiveram o preço aumentado. Para fazer essa categorização foi utilizado o critério de 

presença de gordura na composição e a densidade calórica. Conforme pode ser observado na 

Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Comparativo de preços de itens da cantina durante o experimento 

Alimento 

Preço 

normal 

(USD) 

Preço 

experimento 

(USD) 

Alteração do 

Preço 

Total de 

vendas 

Alimentos baixos em gordura 1.1.1.1  1.1.1.2  1.1.1.3  1.1.1.4  

Fruta fresca 0,5 0,4 -20,0% 2,2% 

Biscoito reduzido em gordura 0,5 0,4 -20,0% 1,1% 

Barra de cereal 0,65 0,5 -23,1% 3,0% 

Snacks reduzidos em gordura 0,75 0,55 -26,7% 6,7% 

Alimentos ricos em gordura 1.1.1.5  1.1.1.6  1.1.1.7  1.1.1.8  

Batata frita 1 1,1 10,0% 21,0% 

Biscoitos 0,5 0,55 10,0% 38,8% 

Molho de queijo 0,35 0,4 14,3% 27,0% 

Fonte: HANNAN, Peter et. al, A Pricing Strategy to Promote Sales of Lower Fat Foods in High School 

Cafeterias: Acceptability and Sensitivity Analysis, 2002. Tradução livre. 

 

Após a implementação dessa estratégia de preços, foi verificado aumento nas vendas 

dos alimentos baixos em gorduras, sobretudo no de Frutas Frescas, enquanto a venda dos 

alimentos mais gordurosos demonstraram relativa queda, tímida, mas consistente. 

A rentabilidade esperada pela cantina foi mantida durante o ano observado. Isso indica 

que é possível cogitar equilíbrio entre a oferta de alimentos e a rentabilidade do negócio, 

contudo, o estudo perdurou por apenas um ano, o que limitou a possibilidade de definir que a 

política não alteraria os níveis de rendimento. (HANNA et al, 2002). 

Já quando analisado o sentimento dos estudantes, verificou-se, via pesquisa, que o 

aumento de preço foi aceitável e, em alguns casos, nem notado, o que indicou atenção à forma 
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de implementação (que se deu durante as férias) e ao sistema de pagamento sem dinheiro, 

adotado pela cantina da escola onde a experiência ocorreu. (HANNA et al, 2002). 

French et.al (1997) já havia elaborado um estudo similar para verificar quais seriam os 

impactos da diminuição de 50% nos preços de frutas, saladas e vegetais (representados na 

Tabela 4 por pequenos pacotes de cenoura), promotores de hábitos mais saudáveis e 

alternativos ao junk-food, no consumo no menu de almoços de duas escolas americanas, 

contudo, não foram analisados pelo autor os impactos dessa política nos níveis de 

rentabilidade das cantinas. 

Três alimentos vendidos na cantina, elencados como promotores da “boa-saúde”, 

alternativas a alimentos que contribuíam para o aumento de peso, tiveram seus preços 

diminuídos pela metade. Foi notado considerável aumento no consumo de dois deles, as frutas 

e os vegetais, conforme se pode observar na Tabela 4. 

 

 

 

Tabela 4 – Vendas médias por semana nas cafeterias 

 

Preço normal Preço diminuído (-50%) 

Frutas (Unidades) 14,40 63,30 

Vegetais (Pct. de Cenoura snack) 35,50 77,60 

Saladas (Porção) 14,60 16,00 

Fonte: FRENCH, Simone A. et al. Pricing strategy to promote fruit and vegetable purchase in high school 

cafeterias. Journal of the american dietetic association, [S.l.], v. 97, n. 9, p. 1008-1010, set. 1997. Tradução e 

adaptação própria. 

 

 

 

Verifica-se que, com a adoção dos novos preços, houve um aumento significativo no 

consumo desses alimentos, sobretudo as frutas e os vegetais, cujo consumo foi além do dobro. 

Com base nesses dados, pode-se afirmar que subsídios nos preços de alimentos 

saudáveis sugere um significativo poder para alterar as quantidades demandadas, sobretudo 

para públicos cuja introdução desses produtos pareça mais difícil, como crianças e 

adolescentes. Assim, pode-se pensar que o próprio governo poderia estimular esses jovens a 

optarem por uma dieta mais saudável (FRENCH et. al, 1997). 
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2.3.2 Proibição de alimentos altamente calóricos ou “não-saudáveis” em escolas 

 

Uma das intervenções bastante ligada à economia tradicional, além de altamente 

paternalista, uma vez que seus formuladores assumem o conhecimento do que é melhor para 

os agentes e assim os tolhem a liberdade de escolher o que e quando consumir algo, resume-se 

na proibição de certos produtos, ou grupo deles, de forma a combater diretamente a falha de 

mercado, gerada por esse consumo. 

Quando se trata de obesidade como resultado da falha de mercado, diversos 

formuladores de política apontam para o combate à oferta de alimentos considerados os 

principais causadores de malefício, como balas, doces, frituras de imersão, nas escolas, uma 

vez que a exposição desses produtos fomentaria o consumo, de modo a contribuir para o 

ganho de peso, consequentemente, para o aumento dos níveis de obesidade. 

Um exemplo dessa proposta de política é a sanção do governo do estado do Rio 

Grande do Sul, lei nº 15.216, que proíbe a comercialização de produtos com alta densidade 

calórica em cantinas escolares (sejam públicas ou privadas), por exemplo: balas, gomas de 

mascar, refrigerantes e sucos industrializados, salgadinhos fritos, frituras em geral. Assim, o 

estado do Rio Grande do Sul junta-se aos estados de Santa Catarina e Paraná, que já haviam 

proibido a comercialização desses produtos em suas cantinas nos anos de 2001 e 2005, 

respectivamente. É necessário ressaltar que essas medidas não trouxeram resultados palpáveis 

no que tange à diminuição da obesidade, ou, ao menos, à desaceleração de sua escalada, 

conforme pode ser visto a seguir nas Figuras 5 e 6. 

 

 

Figura 5 – Índice de sobrepeso em adolescentes nos estados de SC, PR e RS 

 
Fonte: MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI. Elaboração própria. 
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Figura 6 – Índice de sobrepeso em crianças (5-10 anos) nos estados de SC, PR e RS 

Fonte: MS/SAS/DAB/Núcleo de Tecnologia da Informação – NTI. Elaboração própria. 

 

 

Dentro do grupo de alimentos “não-saudáveis”, existe uma preocupação bastante 

aflorada no que tange a refrigerantes e bebidas açucaradas, os quais correspondem à média 

entre 20% e 24% da ingestão calórica de crianças e adolescentes, uma vez que em ambiente 

escolar o acesso a eles é mais fácil e, muitas vezes, incentivado via propaganda, máquinas 

distribuídas em locais de grande trânsito. (PRICE; MURNAN; MOORE, 2006). 

Assim, parece factível assumir que a proibição do comércio desse grupo de alimentos 

contribua diretamente para o combate à obesidade. É possível considerar que se diminuir a 

ingestão calórica nas etapas iniciais da vida dos agentes, hábitos mais saudáveis serão 

induzidos, mesmo que forçadamente, já que padrões alimentares estabelecidos nas primeiras 

fases da infância apresentam impactos profundos no padrão de alimentação futura, fazendo o 

ambiente escolar receber atenção especial quando se trata desse tipo de política. (DAVISON 

E BIRCH, 2002). 

Para analisar o impacto da proibição de junk food, sobretudo em ambientes escolares, 

é necessário comparar os níveis de incidência de sobrepeso nas crianças, inclusive ao longo 

do tempo, em escolas com diferentes posicionamentos em relação à comercialização de 

produtos considerados prejudiciais à saúde, parte delas contrária à comercialização desse tipo 

de alimentos, e a outra parte não se opondo à oferta. (VAN HOOK e ALTMAN, 2015). 

Van Hook e Altman (2015) analisaram uma amostra de 20.000 alunos, matriculados 

na quinta e na oitava série do Ensino Fundamental, divididos entre escolas com e sem 

proibição de junk food, obtendo os resultados apresentados na Tabela 5. 
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Tabela 5 – Incidência de sobrepeso entre alunos de escolas com e sem oferta de junk food 

 

5ª Série 8ª Série 

Cross-section 

  Oferta de junk food - 35,50% 

Livre de junk food - 34,80% 

Análise longitudinal 

  Oferta de junk food em ambas as séries 40,00% 35,10% 

Livre de junk food em ambas as séries 37,50% 34,60% 

Oferta de junk food somente na 5ª série 36,80% 34,10% 

Oferta de junk food somente na 8ª série 39,50% 35,50% 

Fonte: VAN HOOK, Jennifer; ALTMAN, Claire. Competitive Food Sales in Schools and Childhood Obesity: A 

Longitudinal Study. Tradução e adaptação própria. 

 

Uma análise cross-section entre os alunos da oitava série não indicou relação de 

causalidade entre a venda de alimentos junk e o sobrepeso, uma vez que os índices de 

sobrepeso dos alunos são muito próximos entre escolas que optam ou não por vender esses 

produtos (35,5% e 34,8%, respectivamente). 

Quando se analisam os índices de forma longitudinal, pautadas em investigações 

individualmente, ao longo do tempo, e consideradas situações de troca de escola, os números 

tampouco denotam relação de causalidade, ou seja, o índice de incidência de sobrepeso entre 

crianças que só frequentaram escolas livres de junk food não se mostrou significativamente 

menor do que quando há a oferta desses produtos. 

Parte desse fracasso pode ser creditado ao fato de o ambiente familiar ter grande 

influência na formação do comportamento, logo, nas escolhas dos agentes, indicando que o 

consumo, refreado em um ambiente, é compensado em outros. (KROPSKI; HECKLEY; 

JENSEN, 2008). 

As análises denotam que intervenções de cunho proibicionista, com alto teor 

paternalista, não apresentam evidências de que possam ser consideradas como ferramentas 

úteis no combate à obesidade. 

 

2.4 A economia da saúde tradicional e obesidade – Críticas às soluções 

 

Por utilizar como arcabouço teórico os conceitos da economia neoclássica, acaba-se 

considerando o homo economicus como agente, ou seja, um ator racional e maximizador do 

bem estar, um ser que efetua suas escolhas apenas por meio da razão, individualista, livre de 

opiniões de outrem, conhecedor de todas as informações sobre as possibilidades e 

consequências das escolhas. Por serem utilizadas essas simplificações, de modo a ignorar 
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completamente os fatores não racionais na formação de escolhas dos agentes, os modelos 

tradicionais descolam de forma significativa da realidade. 

Logo, verifica-se que o modelo explicativo, traçado pela economia tradicional da 

saúde, foca, principalmente, no preço e na disponibilidade de alimentos calóricos, os quais 

podem ser elencados como causadores da escalada global da obesidade. Sendo assim, os 

esforços para prevenção e combate da obesidade apoiam-se na racionalidade da economia da 

saúde tradicional (consequentemente, na economia tradicional) e optam por soluções de 

mercado para todos os problemas decorrentes da não incorporação de custos, ou benefícios, 

sociais e econômicos referentes ao consumo de bens e produtos em seu preço final, 

distanciando o consumo do nível ideal. 

Essas soluções visam normalizar o consumo desses produtos e a eficiência de alguns 

serviços, agindo justamente no fator gerador do desvio na demanda, o preço e, no limite, na 

disponibilidade dos produtos. 

Quando os casos tratados são analisados via preço, percebe-se certo sucesso nas 

medidas, ou seja, o consumo de produtos elencados como “prejudiciais” ou “beneficiadores” 

do mal a ser combatido, no caso a obesidade, realmente tiveram seu consumo diminuído. 

Contudo, ainda é necessário ressaltar que existem pontos de atenção na implementação de 

políticas desse cunho, uma vez que elas podem impactar diretamente na rentabilidade de 

firmas estabelecidas, além do poder de beneficiar os produtores que recebem incentivo, 

prejudicando diretamente os produtores dos bens tidos como “vilões” que têm suas vendas 

diminuídas quase automaticamente. 

Devido ao poder de benefício e prejuízo atribuído a essas políticas, existem questões 

éticas envolvidas em sua implementação, decorrentes de pressões geradas pelas indústrias 

impactadas. Por parte das industrias, esse movimento, mais conhecido como lobby, também 

gera distorções na economia, tendendo à perpetuação de um ciclo vicioso nesse tipo de 

política. 

Ao serem analisas as políticas de caráter proibitivo, constata-se clara ineficiência. 

Quando se retira a liberdade de escolha, por meio de restrição de opções, a demanda é, de 

certa forma, refreada. Esse movimento proibitivo, além de penalizar aqueles que não se 

tornariam obesos pelo consumo desses alimentos, a proibição é, geralmente, contornada, seja 

por meio do efeito de substituição (troca do bem proibido por similares disponíveis), seja pela 

geração de um mercado negro, como pode ser visto durante a proibição da venda de bebidas 

alcoólicas nos EUA, entre 1920 e 1933, por exemplo. 
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3 ECONOMIA COMPORTAMENTAL DA SAÚDE – BLOCOS DE 

CONSTRUÇÃO E APLICAÇÕES PARA A ANÁLISE DO PROBLEMA DA 

OBESIDADE 

 

Dada a não sustentabilidade das intervenções, sugeridas pela economia da saúde 

tradicional, as quais foram causadas pelos consideráveis desvios e impactos, sobretudo 

financeiro, para o mercado por meio de seus agentes, além do significativo desnível entre os 

modelos preditivos e a realidade observada posteriormente, teóricos voltaram-se para os 

princípios basilares dos modelos até então utilizados e para suas premissas. Os fatores 

comportamentais, até então sumariamente excluídos dos modelos explicativos, passaram a 

receber maior atenção, de modo a gerar um spin off para o modelo tradicional, que o 

enriqueceu com insights preciosos decorrentes da multidisciplinariedade e de pesquisas de 

campo, originando assim a economia comportamental. 

Segundo Loewenstein et. al (2012), a economia comportamental passou a receber 

bastante atenção. Ela galgou significativo espaço no governo Obama, nos EUA, e inclusive 

recebeu um comitê no governo do Reino Unido, uma vez que sua aplicabilidade se estende 

aos mais diversos pontos, desde poupança, até mesmo à alimentação de maneira relativamente 

barata e não obstrutiva. 

Assim, pode-se dizer que o ponto positivo da economia comportamental, é identificar 

o ponto de limitação racional do agente em suas escolhas, possibilitando indicar intervenções 

em situações cujas decisões geram custos a si próprio (como danos à saúde), já a economia 

tradicional só conseguiria justificar suas intervenções, em tese, quando as ações do agente 

geram custos para outras pessoas (uma vez que, por questões basilares, o agente é 

maximizador de seu próprio bem-estar). 

 

A economia tradicional carrega consigo premissas do “agente racional do 

comportamento maximizador”, essas que excluem da equação quaisquer aspectos 

emocionais, subconscientes ou inconsistentes. Justamente por essa simplificação, a 

economia tradicional justifica intervenções regulatórias, como taxação e subsídio, 

somente em situações em que existem, comprovadamente, externalidades. 

(LOEWENSTEIN et. al, 2012, p. 1, tradução nossa)10 

 

Existem dois “sistemas” responsáveis pela formulação das escolhas: o emocional, que 

é mais rápido, por se basear nas emoções do momento; e o racional, que é mais lento, mas 

                                                 
10  Conventional economics, which is premised on the assumption of “rational individuals who engage in 

maximising behaviour,”8 typically denies the existence of these problems. Conventional economics can 

therefore justify regulatory interventions, such as targeted taxes and subsidies, only in situations in which an 

individual’s actions imposes costs on others. (LOEWENSTEIN et. al, 2012, p.1. Tradução nossa) 
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pauta seus resultados em análise fria e isenta de fatos. Sendo assim, os sistemas utilizados 

pelos agentes dependerão majoritariamente do tempo disponível para a decisão e da existência 

de algum tipo de atividade paralela, uma vez que a atenção e a concentração do agente são 

bastante escassos quando a realidade é analisada. (EPSTEIN, 1993). 

Por meio de extensa investigação, foram verificadas ocorrências comportamentais que 

promovem o aparente desvio do modelado pela economia tradicional por parte do agente 

econômico real, esses desvios receberam o nome de “anomalias”. Os mais comuns são: (a) 

imediatismo do agente, ou seja, o prazer imediato é priorizado mesmo que não represente a 

melhor opção a longo prazo; (b) procrastinação, em que tarefas e deveres não-prazerosos são 

sempre deixados para depois; (c) escolha social, as escolhas do agente não são independentes, 

mas facilmente modificadas pelo ambiente e sociedade na qual está inserido; (d) 

visceralidade, o agente não é isento de emoções nas suas escolhas, de modo a onerar sua 

capacidade racional decisória; (f) perfil exagerado, em que o agente não compreende a 

quantidade de ações feitas (poupar muito menos ou comer demais); (f) pouca atenção em 

efeitos pequenos, mas cumulativos, de ações repetidas. (FREDERICK, LOEWENSTEIN e 

O’DONOGHUE, 2002; LOEWENSTEIN et. al, 2012). 

Para a economia comportamental, fatos não são gerados meramente por uma questão 

de preço e custos, como para a ótica tradicional, mas por uma série de questões 

comportamentais inerentes à vida do agente “real”. Assim, a obesidade não é vista somente 

como um resultado da intensificação do ambiente obesogênico, conforme taxado pela ótica 

tradicional, mas também como resultado de uma escolha diária, muito mais complicada do 

que parece, pois engloba um trade-off que envolve a ponderação entre consumir um alimento 

saboroso e não saudável (mas que gera satisfação praticamente imediata) e um alimento 

saudável, que gera, por si só, uma série de benefícios na saúde, a serem observados no longo-

prazo, porém consideravelmente menos saboroso e satisfatório. Conclui-se assim que os 

hábitos alimentares, logo, níveis de obesidade, são fortemente alterados por condições como: 

acesso a alimento, fatores culturais, informações nutricionais e, até mesmo, oportunidades 

para exercitação. Assim, diz-se que a economia comportamental pode, de certa maneira, ter 

derivados de seus insights e modelos políticos para que as escolhas dos agentes sejam mais 

racionais, portanto, mais saudáveis. (GUSTAFSON, 2015). 

Segundo Wansink e Chandon (2014), a decisão entre o que comer e o quanto comer é 

completamente diferente, o que se pode afirmar, segundo psicólogos que estudam os 

consumidores, é que primeiro o agente escolhe o tipo de alimento, massa ou salada, por 

exemplo, e depois a quantidade. A escolha da quantidade alimento, aqui analisado somente no 
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aspecto comportamental, que exclui quaisquer fatores financeiros da equação, equilibra-se, 

majoritariamente, em três pilares (apresentados abaixo) que também influenciarão no 

quantum de alimento: 

 

(i) Pilar Sensorial: Como os sentidos do agente reagem à disposição e 

apresentação geral do ambiente e dos alimentos propriamente ditos, ou seja, 

qual apresenta melhores aspectos no que tange odores, cores. 

(ii) Pilar Emocional: Como o agente está se sentindo no momento, quais são as 

sensações (felicidade, raiva, insegurança) que o dominam concomitantemente 

no momento da escolha; 

(iii) Pilar Normativo: Como o agente acredita que deveria e poderia comer, aqui 

entram fatores como disponibilidade do alimento em questão, questões de 

saúde e, até mesmo o tamanho das porções servidas. 

 

 

Figura 4 – Pilares da escolha da quantidade de alimentos 

Fonte: WANSINK, B; CHANDON, P. Slim by design: Redirecting the accidental drivers of mindless 

overeating, 2014. 

 

 

As escolhas de consumir alimentos menos nutritivos e, provavelmente, bastante 

calóricos, decorrem da apresentação desse tipo de alimento (chamativo e disponível), 

presença de stress e outros fatores viscerais, inclusive a decisão ser efetuada concomitante a 

outras ações, que onerariam a atenção e capacidade de pensamento racional. (JUST; 

MANCINO; WANSINK, 2007). 
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Com o intuito de testar os efeitos da atenção sobre as escolhas dos agentes, um 

experimento analisou qual seria a escolha alimentar, entre bolo e salada, de indivíduos já 

estavam ocupados com uma tarefa cognitiva e de outro grupo que só responsável por fazer a 

escolha alimentar. Os resultados apontaram que os “ocupados” são muito mais propensos a 

escolherem a alternativa calórica e menos saudável do que aqueles que conseguiram focar sua 

atenção somente em um tópico. (SHIV e FEDORIKHIN, 1999). 

Existem ainda as demais anomalias das escolhas, conforme já apresentado, como o 

desconto hiperbólico da utilidade futura, o qual implica a tendência do agente sempre preferir 

o bem-estar imediato, negligenciando benefícios futuros, no caso de uma alimentação 

saudável e, até mesmo, a anomalia das “tentações”, que explica casos em que o indivíduo não 

tem a força de vontade para se alimentar de forma saudável devido ao passado recente, por 

alguma ocasião de autocontrole, ou seja, o agente se recompensa com uma refeição calórica, 

pois no passado se alimentou de forma saudável. (JUST; MANCINO; WANSINK, 2007). 

Justamente por não negligenciar o lado decisório (comportamental) das escolhas de 

alimentação e identificar alguns pontos não-racionais, a economia comportamental da saúde 

traz consigo insights para a formulação de políticas, que não necessariamente passam por 

alterações nos preços (taxação / subsídio) ou proibição de alguns tipos ou grupos de alimentos 

calóricos, mas “eleitos” por burocratas como causadores do aumento de peso generalizado, 

visando a melhora da saúde em geral. (GUSTAFSON, 2015). 

Pequenas alterações no ambiente, na apresentação dos alimentos e nas informações 

contidas podem trazer significativas diferenças no modo de consumo dos alimentos. É sobre 

esse arcabouço de informações que os adeptos da economia comportamental da saúde se 

desdobrariam para sugerir políticas de combate e prevenção da obesidade. 

 O ambiente é de extrema relevância para as escolhas da alimentação, quanto e o que 

consumir, ou seja, algumas características do ambiente proporcionam o comer mais e menos 

racionalmente (sendo o ambiente um possível causador desnibidor para o agente). Por 

exemplo, lugares com baixa iluminação ou com músicas calmas e baixas normalmente 

reduzem o nível de atenção do agente. (WANSINK, 2004). 

Existe ainda o fator da falta de informação do agente, uma vez que, na média, ele não 

reflete a respeito do alimento a ser consumido versus o efeito desse a longo prazo, ou seja, ele 

simplesmente não se atenta à tabela nutricional, logo, não existe nenhum tipo de procura de 

informação sobre calorias e componentes do produto, busca-se somente a saciedade e o prazer 

momentâneos gerados. 
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Existem também intervenções que visam gerar maior gestão visual para o nível 

calórico dos alimentos, em que eles recebem etiquetas coloridas (vermelhas para altamente 

calóricas e verdes para as opções mais saudáveis). Após experimentos com esse tipo de 

identificação, foi notado que alimentos mais calóricos (portanto etiquetados com destaque em 

vermelho) realmente tiveram o consumo diminuído, ao passo que o consumo da alternativa 

mais saudáveis aumentou. Isso indica que, apesar de ser uma política barata e, até mesmo, 

simples, a criação de um ponto de atenção para o consumidor pode trazer benefícios reais para 

a saúde. (LEVY et al, 2012). 

Um ponto de atenção para esse tipo de política é que, além de reduzir de forma 

bastante sensível o consumo de alimentos calóricos, gera-se certo tipo de sustentabilidade, ou 

seja, a melhora na alimentação é notada por mais períodos, uma vez que as escolhas antes 

“automáticas” dos agentes são repensadas, fazendo a alimentação mais saudável perdurar por 

mais tempo do que o da própria intervenção. (THORNDIKE et. al, 2014). 

Outra forma de induzir o agente a prestar mais atenção no momento de formação das 

escolhas é a inclusão de informações de calorias em cardápios. Esse tipo de intervenção traz, 

de fato, um benefício instantâneo, uma vez que o agente que se atenta à quantidade ingere, de 

fato, menos calorias, porém acaba compensando o déficit por comer mais em refeições futuras 

(agindo de forma a se recompensar pelo esforço anterior). Contudo, uma vez que foi 

informada no menu a quantidade de calorias um adulto deveria consumir, cerca de 2.000 kcal, 

o consumo foi menor e não houve compensação, o mesmo acontece quando se utiliza uma 

escala de cores (vermelho para o mais calórico e verde para o menos calórico). (DOWNS; 

LOEWENSTEIN; WISDOM, 2009; ROBERTO; KAWACHI, 2014). 

Outra forma de conscientização já testada, sobretudo em redes de fast-food, consiste 

em indicar aos agentes uma redução de porção de algum componente do prato, visando a 

redução calórica, ou a substituição por opções mais saudáveis, como resultado cerca de 

33,33% das pessoas aceitaram a redução, portanto, ingeriram menos calorias do que os 

demais clientes. (ROBERTO; KAWACHI, 2014). 

Assim, conclui-se que a informação de calorias em cardápios pode não alcançar, 

sozinha, o objetivo de redução do consumo calórico, uma vez que o agente também não 

assimilará as informações de forma sustentável, inclusive poderá compensar seu saving 

calórico em refeições posteriores. Quando estratégias mais simples e fáceis de serem 

incorporadas são testadas, por exemplo, a etiquetação dos alimentos em escala de semáforo, 

os resultados são mais favoráveis (inclusive em termos de sustentabilidade). 
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Existem ainda políticas que visam incentivar financeiramente certos tipos de 

comportamento, não divergindo na perda de peso. Há estudos comparativos sobre a perda de 

peso de um grupo recompensado financeiramente e o grupo controle. Os resultados indicaram 

que o grupo incentivado financeiramente apresentou, como esperado, perdas de peso 

superiores àqueles do grupo controle. Contudo, há de se ressaltar que o programa não é 

sustentável por si, uma vez que o incentivo financeiro se transforma em principal força motriz 

para o emagrecimento, não os benefícios para a saúde, o que não incide sobre uma verdadeira 

modificação do comportamento original, pois, geralmente, o grupo incentivado apresenta 

ganho de peso após o fim do incentivo financeiro (VOLPP et al, 2008). 

Esse tipo de resultado demonstra que, apesar das políticas de incentivos financeiros 

promoverem certos tipos de comportamento e alcançarem resultados promissores durante o 

tempo de vigência do incentivo, quando há a descontinuidade do estímulo financeiro, o 

comportamento esperado não se mostra internalizado pelos agentes, os quais acabam 

desviando-se do objetivo principal para focar-se apenas no benefício financeiro. 

Desse ponto, concluir que, apesar de simples, a economia comportamental pode 

iluminar diversos aspectos que influenciam nas decisões e gerar insights para a elaboração de 

políticas que podem, de fato, trazer benefícios para o combate à obesidade em geral. 

 

3.1 Economia e Psicologia, desmistificando o mito da racionalidade plena 

 

Uma vez que os moldes de política idealizados sob o arcabouço teórico da economia 

tradicional demonstraram-se não sustentáveis ao longo prazo e, até mesmo, em alguns casos, 

ineficientes já no curto prazo, pesquisadores, sobretudo economistas e psicólogos, dedicaram 

esforços a estudar o comportamento do agente na formação das suas escolhas, a fim de 

entender o causador desse descolamento. 

Após extensa análise dos preceitos basilares do agente, que o apresentavam como 

“racional maximizador da utilidade”, foi descoberto que existia uma vasta gama de 

comportamentos sistêmicos que implicam o não comportamento esperado do agente pela 

economia tradicional, quando se analisaram escolhas intertemporais. Esses comportamentos 

receberam a denominação de “anomalias”. (LOEWENSTEIN; PRELEC, 1992). 

Assim, pesquisadores passaram a identificar as anomalias a fim de incorporá-las aos 

modelos vigentes, tornando-os mais fiéis à realidade. Abaixo serão analisados, brevemente, os 

principais, e mais estudados, desvios do comportamento tido como “normal” para o modelo 

econômico tradicional. 
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Algumas características do comportamento observado do agente econômico em geral 

podem ser condensadas de acordo à não constância da utilidade descontada, ou seja, enquanto 

o modelo tradicional parte do fato de o agente se manter constante e consistente no desconto 

de sua utilidade, a realidade é que o agente apresenta uma taxa de desconto bastante alta para 

a utilidade presente (ou breve), e relativamente baixa quando se trata do longo prazo, ou seja, 

a taxa de desconto assume uma característica hiperbólica. (LAIBSON, 1997). 

Esse comportamento ressalta a preferência para o consumo, ou, no limite, o prazer, 

instantâneo, mesmo que seja a escolha que não maximizaria a utilidade total. Essa miopia 

aparente, quando se analisa o todo, ressalta uma das características mais marcantes do agente 

econômico, a do imediatismo. 

Como pode ser visto na Figura 7, a característica do desconto hiperbólico é justamente 

de descontar a utilidade de curto prazo de forma muito maior do que a utilidade futura, 

portanto, existe uma pressão para escolhas que gerem prazer imediato ou, no limite, o mais 

rápido possível. 

 

Figura 7 – Desconto exponencial vs. Desconto Hiperbólico 

 
Fonte: Elaboração própria. 

Um exemplo significativo desse comportamento é o fato de que, na grande maioria, 

pessoas, que preferem receber $102 em trinta e um dias a $100 em trinta, também preferem 

receber $100 hoje a $102 amanhã, denotando uma taxa de desconto para a utilidade (e prazer) 

bastante maior para o período imediato. (KIRBY; HERRNSTEIN, 1995). 

Quando analisado sob a ótica da alimentação, é natural inferir que, dado que o bem-

estar presente recebe muito mais atenção do que um bem-estar futuro, mesmo que seja menor, 

o agente médio não tenderia a eliminar um consumo imediato, sobretudo de alimentos 
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saborosos e altamente calóricos, visando bem maior no futuro (mas que não gerará prazer 

propriamente dito), mesmo que esse reflita uma saúde melhor. 

Outra característica recorrente na formação das escolhas dos agentes, e completamente 

ignorado pela economia tradicional, é a emoção. Ao fazer uma escolha, o cálculo da utilidade 

total feita pelo agente é enviesado pelo estado emocional estabelecido no momento, 

denotando a racionalidade limitada quando analisado o comportamento empírico dos 

indivíduos. (FREDERICK, LOEWENSTEIN e O’DONOGHUE, 2002). 

Assim, com o conhecimento empírico, adquirido após extensa pesquisa, surgiu a 

economia comportamental. Uma linha de pesquisa que visa enriquecer os modelos 

tradicionais já existentes com pontos observados empiricamente, fazendo-os ser mais 

precisos, a fim de fomentar políticas mais adequadas. 

 

3.2 Economia comportamental da saúde e da obesidade 

 

Conforme já foi tratado, a economia comportamental posiciona-se de maneira a 

enriquecer a economia tradicional no que tange à formação de escolhas dos indivíduos. Por 

apresentarem diversos aspectos, não somente financeiro (preço), presentes nas suas decisões, 

é necessário identificar características referentes às escolhas dos agentes para formular 

modelos e políticas efetivas no combate de problemas crônicos e crescentes na sociedade, 

como o da obesidade. (SCHARFF, 2009). 

A partida para a análise da formação das escolhas, quanto se trata de alimentação, são 

os pontos não considerados no modelo tradicional, mas que, de forma comprovada, afetam o 

resultado das decisões. A presença de emoções, falta de autocontrole (priorização do prazer 

imediato), costume (rotina), ambiente e, até mesmo, a companhia, incidem diretamente na 

quantidade e na qualidade do alimento consumido. (JUST; MANCINO; WANSINK, 2007). 

Assim, sob a ótica da economia comportamental, a obesidade é resultado de uma série 

de hábitos alimentares, moldados por meio de repetições de escolhas, e suscetível a 

influências de fatores interiores, como emoções e hábitos propriamente ditos, ou exteriores ao 

agente, como fatores relacionados ao ambiente ou, até mesmo, com viés normativo. 

Conclui-se que a decisão de alimentação, quando excluído qualquer fator financeiro, 

como preço do alimento e renda do indivíduo, apoia-se sobre três pilares principais: Pilar 

Sensorial, Pilar Emocional e o Pilar Normativo. (WANSINK; CHANDON, 2014). 
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3.2.1 Pilar Sensorial11 

 

No pilar sensorial, enquadram-se todos os fatores do ambiente onde o alimento é 

ofertado e suas principais características, por exemplo, apresentação, aparência, gosto e 

cheiro. 

Com o passar do tempo, a gama de oferta de alimentos saborosos com baixo custo, 

porém com grande densidade calórica e minimamente nutritivos, vem aumentando de forma 

exponencial, afetando diretamente as escolhas dos agentes. Essa “palatabilidade” é 

responsável pelo aumento no consumo desses alimentos, uma vez que essa característica 

majora a sensação de fome. (ROZIN et. al, 1998). 

De acordo com o que já fora discutido, fatores ambientais também são tidos como 

preponderantes nas decisões de alimentação, sobretudo das quantidades de comida 

demandadas. Dentre esses fatores, podem-se destacar quatro: sons, aromas, iluminação e 

temperatura. (WANSINK; CHANDON, 2014). 

Quando se trata de atributos sonoros, existe ligação direta entre volume e tipo de 

música do ambiente e a quantidade de alimento demandada. Essa combinação incide em mais 

consumo do que o necessário, o que, de certa forma, fomenta o ganho de peso. Restaurantes 

de fast-food, com música ambiente amena, apresentam vendas cerda de 18% maiores do que 

estabelecimentos sem essa característica. (WANSINK; VAN ITTERSUM, 2012). 

A exposição a aromas agradáveis, relacionados a alimentos saborosos, também exerce 

um ponto de desvio na escolha dos agentes. Essa característica, quando presente, reflete no 

aumento do consumo de alimento, justamente por despertar no agente certa desinibição, que 

incide sobre o desejo imediato do consumo, inclusive como resposta biológica demonstrada 

pelo aumento da salivação, o que resulta na quantidade de alimento além do necessário. 

(FEDOROFF; POLIVY; HERMAN, 1997). 

Outro fator que causa alterações na quantidade e na qualidade (em termos nutricionais) 

dos alimentos demandados é a iluminação do ambiente. Após extensa análise empírica, 

encontrou-se ligação direta entre as demandas dos restaurantes e a forma como é feita a 

iluminação em seus salões. Iluminações chamadas quentes, ou seja, menos claras, feitas com 

lâmpadas com espectro de cor amarelo, geram maior conforto, de modo a cativar o cliente a 

                                                 
11 Uma vez que as escolhas cotidianas, como de alimentação, são feitas rápida e praticamente automáticas, essas 

podem ser elencadas como “responsabilidade” do sistema 1, regido por emoções e heurísticas. Conclui-se que 

fatores sensoriais, emocionais e normativos influenciam diretamente tal sistema, acarretando, de fato, no 

enviesamento no processo decisório. 
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permanecer mais tempo no restaurante, consumindo assim uma quantidade maior de alimento, 

por exemplo, uma sobremesa não planejada. (WANSINK, 2014). 

Outro fator efetivo que impacta sobre as decisões de consumo de alimentos é a 

disposição dos produtos nos pontos de venda, ou seja, o quão fácil e indutivo é o acesso ao 

alimento. Assim, pode-se dizer que disponibilizar guloseimas, chocolates e outros alimentos 

tidos como junk em lugares de acesso extremamente fácil e, muitas vezes, de passagem 

obrigatória, majora sua demanda, o que não ocorreria organicamente. (WANSINK, 2014). 

Para ilustrar esse último ponto, podem-se citar os produtos exibidos em filas de check-

out da vasta maioria de supermercados, postos de gasolina e lojas de conveniência em geral, 

onde o rol de produtos ofertados se limita, na grande maioria das vezes, a guloseimas de 

rápido consumo, refrigerantes e outros alimentos apontados como contribuintes para o 

aumento de peso generalizado, portanto, da obesidade. 

 

3.2.2 Pilar Emocional 

 

Fatores emocionais também foram sumariamente excluídos de qualquer tipo de 

modelo de economia da saúde tradicional. Apesar disso, com o avanço da economia 

comportamental e de suas pesquisas, esses elementos seriam alvo de diversos estudos, cujo 

papel principal seria verificar o peso das emoções na formulação de escolhas dos indivíduos. 

Uma vez que as emoções têm um elevado grau de responsabilidade na formação das 

escolhas mais rápidas e cotidianas, logo, menos racionais e com certo grau de desatenção, 

pode-se, mais uma vez, grifar a importância do sistema 112  para escolhas relacionadas à 

alimentação. (EPSTEIN, 1993). 

No que tange à alimentação, isso não seria diferente. Existe relação, mesmo que 

implícita, entre o humor instantâneo e as escolhas alimentícias dos indivíduos, apesar de esta 

ser bastante difícil de ser mensurada, uma vez que os indivíduos não respondem da mesma 

maneira aos diferentes impulsos sentimentais. 

 

… “Alimentação emocional” é um termo muito utilizado para descrever o interesse 

de uma vasta gama de pesquisadores, e da mídia em geral nos fenômenos causados 

pelo humor ou stress na alimentação de indivíduos. A presença de certas emoções 

ou sentimentos pode triplicar a quantidade demandada de comida de indivíduos, em 

                                                 
12 Escolhas mais rápidas, com viés visceral. Baseado nas emoções presentes no momento, portanto, mais rápido, 

intempestivo e acionado para escolhas corriqueiras. 
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comparação com situações elencadas como neutras. (WANSINK; CHANDON,  

2014, p. 418. Tradução nossa)13 

 

Assim, pode-se dizer que os agentes refletem nas suas escolhas de alimentação, uma 

buscam certo conforto mediante a presença de humor negativo (tristeza, angústia e, até 

mesmo, ansiedade), algo comum ao longo do dia, sobretudo se analisadas a carga de trabalho 

e a pressão gerada. 

Quando há humor negativo, agentes são quase cinco vezes mais propensos a 

consumirem snacks não saudáveis, buscando certo conforto, inclusive pela “palatabilidade” 

desses alimentos. Já quando o humor é positivo, os mesmos indivíduos são quase três vezes 

mais propensos a consumirem alimentos tidos como saudáveis, por exemplo, um almoço ou 

um jantar balanceado. (WANSINK; CHENEY; CHAN, 2003). 

Algo similar foi verificado ao serem analisadas somente emoções positivas. Quando 

há sentimentos como o de esperança, uma emoção positiva focada no futuro, os agentes 

tendem a diminuir o consumo de alimentos junk diferentemente dos indivíduos que se sentem 

felizes no momento do consumo (emoção positiva presente). (WINTERICH; HAWS, 2011). 

O stress também se apresenta como fator com certo poder sobre as escolhas de 

alimentação. Quanto maior o nível de stress, os indivíduos tendem a aumentar o consumo de 

alimentos não saudáveis, pelos mesmos motivos apresentados quando há emoções negativas, 

busca por conforto. Após análise da demanda de alimentos na universidade de Cornell, foi 

descoberto que, com o passar do semestre e a aproximação de provas finais, períodos 

estressantes, a demanda por junk-food, snacks e opções caloricamente densas aumentou 8%. 

(WANSINK et. al, 2012). 

 

3.2.3 Pilar Normativo 

 

Há ainda o pilar normativo, outro fator com grande importância no que tange às 

escolhas de alimentação, essa, com maior ligação com as quantidades de alimento 

demandadas. Tal grupo compreende fatores como: normas internas e individuais de tamanhos 

de porção, atividades sociais e crenças pessoais. 

Justamente por considerar normas enraizadas, socialização (emoções) e conceitos já 

adquiridos, o Pilar Normativo tem significativa ligação com o sistema 1 do agente econômico, 

                                                 
13 …“Emotional eating” is a term often used to describe the interest that some researchers and most of the 

popular press appear to have with these eating bouts associated with mood or stress. Such eating bouts are 
typically defined as involving three or more times the amount of food a person would typically eat in this type of 

situation (WANSINK; CHANDON, 2014, p. 418). 
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uma vez que tais propriedades refletem alto grau de automatização de escolhas, racionalmente 

limitada. (EPSTEIN, 1993). 

Indivíduos tendem a estabelecer mentalmente padrões de tamanho de porção, 

definidos por comportamentos passados, como: quanto geralmente se serve de “x” alimento 

ou quanto geralmente se compra de “x” produto. Assim, arrisca-se dizer que o consumo 

instantâneo não é totalmente dependente de fatores como a fome, ou o preço dos alimentos, 

por exemplo, uma vez que o consumo passado tem ligação efetiva com o presente, no que 

tange ao tamanho de porções, sendo um fator que pode, em tese, retroalimentar a pressão de 

aumento de peso vivida nos dias atuais. (HERMAN; POLIVY, 2005). 

Porções maiores também causam aumento no consumo do alimento. Assim, uma vez 

que porções aumentaram com o tempo (advento do fast-food com refis, por exemplo), essa 

característica também pode ser apontada como auxiliadora na manutenção das taxas de 

obesidade crescentes. (HERMAN; POLIVY, 2005; WANSINK, 2004). 

Já que humanos se socializam, portanto, buscam incessantemente a aceitação de 

determinado grupo, ou somente a companhia de outros, as escolhas são diretamente afetas por 

aqueles que rodeiam o agente, esse ponto não é diferente quando se trata das escolhas 

relacionadas à alimentação. 

Quando em companhia, a alimentação individual tende a aumentar de 30 a 60% em 

condições livres (testes não laboratoriais), podendo atingir 75% quando a companhia é de 

amigos próximos e família. Parte desse aumento vem do desvio da atenção que a companhia 

gera, assim, presta-se menos atenção à quantidade consumida do alimento. (HERMAN; 

POLIVY, 2005; HETHERINGTON et. al, 2006). 

Outro fator importante a ser ressaltado, quando se analisa a influência da companhia 

nos momentos de alimentação, é que o comportamento das escolhas de alimentação é 

altamente influenciável pelas escolhas dos que rodeiam o agente, ou seja, quando um 

indivíduo tem a companhia de alguém que come em excesso e com baixa qualidade nutritiva 

existe forte tendência dessa escolha ser mimetizada, gerando possível retroalimentação às 

escolhas que contribuem com o aumento dos níveis de obesidade. (BRUNNER, 2012). 

Portanto, nota-se que o pilar normativo concentra fatores que podem criar um ciclo 

vicioso de pressão de aumento de peso, uma vez que, além do consumo alimentício passado 

influenciar diretamente no consumo presente, no que tange à qualidade e à quantidade, as 

companhias dos agentes também influenciam as decisões, mimetizando o comportamento do 

grupo em que o agente está inserido. 
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3.2.4 A Anomalia do imediatismo  

 

Os fatores previamente analisados contribuem, comprovadamente, para o aumento da 

obesidade na sociedade em geral. Existem ainda pesquisas, mesmo que com número 

diminuto, que identificam a anomalia do desconto hiperbólico (ou quase hiperbólico), ou seja, 

um padrão de preferências temporais, da utilidade como um dos fatores que contribuem para o 

aumento dos níveis de peso em geral. 

Uma vez que foi descoberto empiricamente que o agente econômico em geral 

apresenta um padrão de desconto hiperbólico, ou seja, o agente tem significativa preferência 

pelo consumo/prazer imediato, mesmo que isso não maximize sua utilidade total no longo 

prazo. O comportamento imediatista apresenta fortes impactos no bem-estar do indivíduo. 

A prioridade ao prazer ou ganho imediato induz o agente econômico a postergar 

tarefas onerosas ou que o impeçam de ter prazer o mais rápido possível. Como iniciar uma 

nova dieta, uma vez que o consumo de alimentos da sua preferência seria provavelmente 

postergado, ou mesmo iniciar a prática de atividades físicas. (BROCAS; CARRILLO, 2001). 

A presença da anomalia do desconto hiperbólico impede as escolhas de refletirem o 

relevante fator econômico neoclássico, uma vez que certa miopia do agente, quando se trata 

do longo prazo, traz consigo impactos em seu bem-estar, sobretudo quando as escolhas podem 

refletir sérios perigos à saúde, como a obesidade, que é, em partes, fruto de uma série de 

hábitos e escolhas pautadas no curtíssimo prazo (prazer imediato). 

O custo da alimentação (preço) é contraposto à necessidade, ao prazer e ao desejo 

dela, uma vez que impacta o agente no “presente” (imediatamente). Contudo, os custos de 

saúde, aqui causados pelo aumento incontido de peso, não afetarão o agente imediatamente, 

mas no futuro. Essa diferença temporal faz os agentes, sobretudo aqueles que já apresentam 

problemas de autocontrole, assumirem um caráter mais imediatista, descontando mais 

significativamente na utilidade presente, aqui ilustrado pelo imediatismo das escolhas e 

“miopia”, quando se trata de prazos mais longos. (CUTLER; GLAESER; SHAPIRO, 2003). 

Um dos achados empíricos, que sustenta a hipótese de desconto hiperbólico em 

decisões de alimentação, veio de um acompanhamento de ingestão calórica da parcela da 

população que utilizada o serviço de “tíquetes de comida” (assistência para alimentação de 

pessoas de baixa renda, conhecido hoje como Supplemental Nutrition Assistance Program, ou 

SNAP). Nessa análise, foi constatado que, apesar de não lógico, a ingestão de calorias 

“compradas” com o auxílio decrescia cerca de 10 a 15% ao longo do mês, implicando uma 

tendência para a preferência do consumo imediato dos alimentos, portanto, destoando do 
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modelo de utilidade descontada tradicional, de modo a assumir um caráter praticamente 

hiperbólico. (SHAPIRO, 2005). 

Pelo fato de o agente apresentar o padrão de desconto hiperbólico também para 

escolhas alimentícias, empiricamente comprovado, acredita-se que o imediatismo pode 

contribuir para o aumento dos níveis de obesidade, uma vez que, por trazer o consumo de 

alimentos altamente calóricos, que geram prazer, para o presente e a postergação de atividades 

onerosas, em termos de comodidade e prazer, como começar uma dieta ou exercícios físicos, 

os próprios agentes auxiliam na criação de um possível ciclo de retroalimentação do aumento 

de peso. 

 

3.3 Insights da Economia comportamental para combate e prevenção da obesidade 

 

Enquanto o campo de pesquisa da economia comportamental ia avançando, com a 

multidisciplinariedade cada vez mais enraizada, as evidências empíricas sobre uma possível 

limitação à racionalidade do agente tornavam-se mais abundantes. Assim, com uma 

confirmação empírica de que as escolhas não se baseiam somente na análise do custo-

benefício, conforme tomado pela economia tradicional como premissa, mas também em 

diversos outros fatores, emocionais e, até mesmo, ambientais, que enviesam as escolhas do 

agente, gerando possíveis resultados não tão bons. Um exemplo disso é a alimentação 

altamente desregrada que acaba contribuindo para o aumento de peso generalizado. 

Assim, mediante esse embasamento teórico e empírico, a economia comportamental 

passou a ganhar atenção de policy makers, ou seja, responsáveis por formular políticas 

públicas ou privadas, de modo a resolver questões desde financeiras, como políticas para 

poupança, até temas relacionados à saúde, como a obesidade e seus custos. Essa geração de 

insights, modelos e políticas ocorre de maneira relativamente barata (dependente de um alto 

esforço de pesquisa empírica) e não obstrutiva. (LOEWENSTEIN et. al, 2012). 

Políticas, geradas pela economia da saúde tradicional, são pautadas basicamente na 

alteração do custo-benefício, por meio de aumento de preços ou, até mesmo, proibições do 

consumo de alimentos tidos como “detratores” de saúde (alimentos altamente calóricos, com 

baixo valor nutricional). Essas políticas se mostraram com baixa eficiência, sobretudo no 

longo prazo. (MATJASKO et. al, 2016). 

Já para a economia comportamental da saúde, e para a economia comportamental em 

geral, as políticas formuladas visam atuar no centro da formação da escolha, ou seja, são 

introduzidas como um atributo na arquitetura de escolha que altera efetivamente o 
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comportamento dos agentes, refletindo em suas escolhas, justamente sem se pautar, em 

nenhum momento, em incentivos econômicos (aumento ou diminuição de preços, subsídios) 

ou em alterações na disponibilidade (proibições ou restrições). Essas políticas, visam atribuir 

ao agente econômico mais atenção e informações à escolha feita, de modo a garantir que ela 

seja mais racional, não somente derivada de impulsos ou costumes. Essas políticas são 

chamadas de nudge. 
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4 NUDGES APLICADOS AO COMBATE E À PREVENÇÃO À OBESIDADE 

 

Os nudges podem ser analisados como pequenos empurrões que alteram o 

comportamento dos agentes e, por vezes, assumem certo viés paternalista, dado que o objetivo 

de tais políticas é a mudança de certo comportamento do agente. (SUNSTEIN, 2014). 

As políticas fomentadas pela economia comportamental, ou nudges, visam alterar, 

efetiva e sustentavelmente, o comportamento dos agentes, a fim de sanar o problema em sua 

raiz, os gaps de racionalidade nas escolhas ligadas à alimentação. Apesar de manter o grau de 

paternalismo citado, justamente por tentar alterar o comportamento do agente para certa 

direção, nesse caso, para opções saudáveis de alimentação, ainda há a manutenção da 

autonomia e a liberdade de escolha do agente, itens essenciais em sociedades democráticas. 

As escolhas são responsabilidades de dois sistemas: o Sistema 1, baseado nas emoções 

presentes no momento, portanto, mais rápido, intempestivo e acionado para escolhas 

cotidianas; e o Sistema 2, responsável pelas escolhas mais racionais, as quais exigem maior 

grau de atenção, porém, mais lento. 

Muitos dos nudges voltados ao combate da obesidade do passado pautavam-se, 

majoritariamente, no Sistema 2, uma vez que consistiam na passagem da informação aos 

agentes sobre os hábitos alimentares e malefícios gerados pela obesidade. Contudo, pelo fato 

dos agentes não conseguirem sustentar esses hábitos, uma vez que o Sistema 1 é mais 

presente nas escolhas de alimentação, as políticas não demonstravam grande sucesso pela não 

sustentabilidade. (WHITE, 2018). 

Assim, quando analisadas as políticas para combate e prevenção da obesidade, pode-se 

citar iniciativas como: informações nutricionais visíveis e destacadas nas embalagens, 

aplicativos de medição calórica e de exercícios físicos, sistema gráfico para marcação de 

alimentos junk e, até mesmo, alterações de layout e ambientes em estabelecimentos 

comerciais. (SUNSTEIN, 2014). 

 

4.1 Nudges visuais – Etiquetas informativas 

 

Uma vez que as escolhas relacionadas à alimentação são feitas, em grande parte, de 

forma automática, considerando costumes e decisões passadas ou respostas aos diferentes 

impulsos emocionais, pode-se entender que o agente não presta a devida atenção no processo 

decisório. 
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Uma das formas de nudge para que o agente faça suas escolhas de modo mais 

atencioso é a identificação visual dos produtos que fomente, neste caso, o consumo de 

alimentos mais saudáveis, ou menos danosos. Esse desenho de política é bastante viável, pelo 

baixo custo de sua implantação, além de bastante lúdico e de facílima interpretação, uma vez 

que a identificação visual baseia-se, majoritariamente, nas cores de semáforos de trânsito 

(verde para “OK” e vermelho para “Não OK”). 

 

4.1.1 Nudge visual em uma cafeteria 

 

Levy et al. (2012) conduziram um estudo cujo objetivo era identificar o impacto do 

padrão de consumo na cafeteria de um hospital de Boston, nos Estados Unidos da América, 

após a implantação de um nudge visual que marcava alimentos com etiquetas coloridas de 

acordo com critérios positivos ou negativos estabelecidos. Assim, os agentes que em geral 

não se atentavam às tabelas nutricionais (por falta de tempo, atenção ou conhecimento basilar) 

teriam uma alternativa bastante simplificada, que demanda menos capacidade cognitiva para 

controlar o consumo de alimentos reconhecidos como contribuintes para o aumento de peso. 

Alimentos que apresentavam mais atributos positivos do que negativos, e que 

deveriam ter, por serem mais saudáveis, maior prioridade na escolha, receberam etiquetas 

verdes, já os promotores do aumento de peso, portanto menos saudáveis, receberam etiquetas 

vermelhas. Em paralelo, foram expostos diversos cartazes no interior da cafeteria com 

explicações simples sobre a medida tomada e os critérios das etiquetas. 

Para possibilitar a categorização, foi utilizada uma série de critérios positivos e 

negativos, a fim de avaliar de modo uniforme os itens vendidos na cantina. Esses critérios 

consideravam desde se o alimento era fruta ou vegetal, se continha ingredientes integrais ou 

se a densidade calórica era demasiadamente alta, por exemplo, conforme a Tabela 6. 

 

Tabela 6 – Critérios utilizados para classificação de alimentos 

Critérios Positivos Critérios Negativos 

Frutas ou vegetais Gordura saturada 

Ingredientes integrais Alta densidade calórica 

Fonte de proteína 
 

Fonte: LEVY, Douglas E. et al. Food Choices of Minority and Low-Income Employees: A Cafeteria 

Intervention. American Journal of Preventive Medicine., [S.l.], v. 43, n. 3, p. 240-248, set. 2012. 
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Após a implantação dessas etiquetas e a análise do padrão de consumo de 

aproximadamente 4.600 funcionários do hospital, foram registrados os resultados, indicados 

na Tabela 7. 

 

Tabela 7 – Resultados da identificação visual 

Categoria 
% de compras totais 

antes indicação visual 

Mudança relativa após a 

indicação visual 

Vermelha 20,9% -11,8% 

Verde 45,4% +6,6% 

Fonte: LEVY, Douglas E. et al. Food Choices of Minority and Low-Income Employees: A Cafeteria 

Intervention. American Journal of Preventive Medicine., [S.l.], v. 43, n. 3, p. 240-248, set. 2012. 

 

Como se pode notar na Tabela 7, houve diminuição de cerca de 11,8% no consumo de 

alimentos da categoria vermelha, os quais podem ser elencados como promotores da 

obesidade. Concomitantemente, ocorreu aumento de 6,6% no consumo de alimentos da 

categoria verde, vistos como alternativas mais saudáveis, que poderiam ser elencadas, no 

limite, como alternativas que, de certa forma, combatem a obesidade em termos gerais. 

Assim, pode-se dizer que, mesmo mantendo a liberdade de escolha dos agentes, os 

resultados dessa alternativa de política se mostraram bastante promissoras, mesmo sem 

nenhum tipo de alteração de incentivos econômicos ou de disponibilidade de produtos. 

Outro ganho real dessa política é a possibilidade de sustentabilidade, uma vez que os 

hábitos antigos, com maior consumo de alimentos de categoria vermelha, com o passar do 

tempo, são substituídos por hábitos mais saudáveis (com maior concentração de alimentos 

vistos como alternativas saudáveis). (THORNDIKE et. al, 2014). 

 

4.1.2 Impactos de etiquetas nos alimentos 

 

Borgmeier e Westenhoefer (2009) elaboraram um estudo para verificar a efetividade 

das diferentes formas de nudging visual nas escolhas de alimentação e se essas alternativas 

facilitariam a identificação das opções mais saudáveis pelos consumidores. Para tanto, foram 

utilizadas e comparadas 5 técnicas diferentes em um universo de mais de 400 agentes. 

As técnicas de indicação utilizadas no estudo foram as seguintes: (I) Etiqueta de 

identificação de “Alimento Saudável”; (II) Etiquetas mimetizando as cores de semáforo, 

indicando as opções mais saudáveis (verde) e menos saudáveis (vermelho), considerando os 

nutrientes e densidade calórica; (III) Etiqueta indicando o GDA monocromática (percentual 
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total de energia e nutrientes baseados em uma dieta de 2.000 kcal); (IV) Etiqueta indicando o 

GDA com escala de cores de semáforo; (V) grupo controle sem etiquetas. 

Para cada uma das técnicas foram analisadas as escolhas de 84 agentes, com perfis de 

escolaridade e idade similares, verificando a capacidade de escolha das alternativas saudáveis 

dentre um rol de 28 pares de alimentos (considerando alternativa comum versus alternativa 

saudável). 

Como resultado foi notado que todas as técnicas de etiquetação traziam benefícios no 

que tange à correta identificação das alternativas saudáveis, com maior destaque para a 

técnica de identificação visual por meio das etiquetas com cores de semáforo, conforme pode 

ser visto na Figura 8. 

 

Figura 8 – Comparação de efetividade da identificação visual 

Fonte: BORGMEIER, I.; WESTENHOEFER,J.. Impact of different food label formats on healthiness evaluation 

and food choice of consumers: a randomized-controlled study, 2009. 

 

Apesar do estudo se tratar de uma identificação entre alternativas saudáveis e não-

saudáveis, não de uma compra efetiva, entende-se que as técnicas de identificação visual 

apresentam resultados efetivos quando comparados com o grupo sem qualquer tipo de 

identificação. 

Esse sucesso pode ser creditado à maior atenção que o agente passa a dar para a 

escolha quando esse tipo de nudge é implementado, uma vez que as escolhas cotidianas de 

alimentação não recebem atenção do agente, assim, elas são feitas de forma automática, 

seguindo padrões previamente estabelecidos, pautadas em hábitos estabelecidos pelo agente 

ou pela sociedade, carregada muitas vezes de um viés emocional. 

Outro fator importante é a simplicidade do nudge de identificação visual, uma vez que 

padrões simples, como a identificação com cores do semáforo trouxeram resultados mais 
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expressivos. Esse fator pode ser observado com a pesquisa apresentada anteriormente, em que 

a simples etiquetação com padrão de semáforo conseguiu chamar mais a atenção do agente, 

portanto, atingiu maiores níveis de efetividade do que quando comparado com as demais 

alternativas. 

 

4.2 Nudges de acessibilidade – Acesso dificultado 

 

A maioria dos supermercados, lojas de conveniência e, até mesmo, farmácias, dispõe 

de diversas guloseimas, como balas, caramelos e chocolates, nas proximidades dos caixas 

onde as filas são formadas. Essa estratégia aproveita-se da desatenção dos indivíduos e das 

emoções geradas nessas situações, geralmente impaciência e até um certo grau de stress, para 

aumentar suas vendas, porém elas acabam impulsionando também as escolhas de alimentos 

não nutritivos e altamente calóricos. (WANSINK; CHANDON, 2014). 

Assim, acredita-se que a facilidade e a conveniência do consumo de alimentos que 

potencialmente incidem no aumento do peso generalizado podem contribuir ativamente para 

que esses sejam consumidos em excesso. 

Além dos nudges, que visam trazer maior atenção à escolha, como etiquetas, outra 

maneira de diminuir o consumo de alimentos não saudáveis, logo, possíveis causadores do 

aumento de peso, utilizando nudge, é dificultar o acesso ou a facilidade de obtenção deles, 

mas não o proibindo. (ARNO; THOMAS, 2016). 

Apesar de ser considerado um nudge, justamente por manter a liberdade de escolha e 

não incluir nenhum incentivo econômico, antes, dificultar o consumo de um produto, seja por 

meio físicos, como afastamento, ou burocráticos, essa ação demonstra ter um nível maior de 

paternalismo internalizada do que se comparado a políticas como a etiquetação, abordadas 

anteriormente. 

 

4.2.1 Distanciamento de alimentos calóricos – Diminuição da conveniência 

 

Privitera e Zuraikat (2014) elaboraram um estudo para verificar os impactos da 

acessibilidade a certos tipos de alimentos no consumo dos agentes. Com isso, eles visavam 

responder se altos graus de acessibilidade de certos tipos de alimentos aos agentes 

influenciam diretamente seu consumo final. Esse estudo teria o poder de demonstrar se a 

diminuição na acessibilidade a alimentos, como guloseimas, sobretudo nas filas e momentos 

de maior desatenção do agente, implicaria a redução do consumo. 
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Para que esse estudo fosse possível, foi montado um laboratório mimetizando uma 

cozinha americana com 12 metros quadrados, no qual havia quatro armários, pia e um 

refrigerador. Essa montagem objetivava que os participantes tivessem um sentimento 

“caseiro”, justamente para diminuir uma possível carga de stress para o agente, fazendo as 

escolhas refletirem as cotidianas em ambiente normal. 

No teste, foram observados cerca 60 indivíduos, que entravam na cozinha, com o 

pretexto de fazer uma simples entrevista, aos quais era informado pelo avaliador que havia 

comida disponível. 

Os alimentos escolhidos no teste representavam dois grupos alimentares, saudáveis 

(representados por fatias de maçã) e não-saudáveis (pipoca amanteigada de micro-ondas). 

Para verificar o quanto a acessibilidade ao alimento influenciava em seu consumo, os agentes 

foram separados em 3 grupos de proximidade 14  do alimento: Maçãs próximas e pipoca 

afastada (17 observações); Pipoca próxima e Maçã afastada (18 observações); Maçã e pipoca 

próximas do indivíduo (23 observações). Gerando o resultado expressado na Figura 9. 

 

 

Figura 9 – Análise do consumo X Proximidade do alimento 

Fonte: PRIVITERA, G.J; ZURAIKAT, F.M. Proximity of foods in a competitive food environment influences 

consumption of a low calorie and a high calorie food, 2014. 

 

 

                                                 
14Alimentos tomados como próximos ficavam na frente do agente, na mesa onde a falsa entrevista seria feita, 

enquanto o alimento tomado como longe ficava a 2 metros, na pia, mas perfeitamente visível. 
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Como se pode observar na Figura 9, após um teste t, foi observado que o alimento 

mais próximo, portanto o de escolha mais cômoda ao agente, recebe a preferência imediata, 

impulsionando seu consumo. 

Apesar de, em entrevista posterior, todos os agentes afirmarem que preferiam pipoca a 

maçã, quando a última é colocada mais próxima, seu consumo é significativamente maior do 

que o da opção não saudável, sendo o mesmo válido para o caminho contrário. 

Contudo, ao serem analisadas as duas opções próximas do agente, a preferência pela 

pipoca fica evidente, uma vez que seu consumo relativo é maior do que o de maçã, 

demonstrando outros fatores que influenciam diretamente na escolha do agente, como sabor, 

aroma, apresentação e preferências previamente estabelecidas. 

Esses resultados conduzem à inferência de que o mesmo critério é válido para lojas e 

outros estabelecimentos, se a acessibilidade a alimentos não saudáveis for diminuída e a de 

alternativas saudáveis aumentada, os consumos desses produtos acompanharão diretamente os 

movimentos tomados. 

 

4.2.2 Alteração de layout em uma cafeteria – Acesso e visibilidade dificultados para 

alimentos não-saudáveis 

 

Levy et al. (2012) conduziu um experimento semelhante ao visto anteriormente. Após 

etiquetar os alimentos de uma cafeteria colegial, foram feitas algumas alterações de layout a 

fim de facilitar o acesso e a visibilidade de alimentos tidos como alternativas saudáveis, 

previamente etiquetados em verde, dificultando o acesso de modo a reduzir o consumo de 

alimentos etiquetados em vermelho, elencados como não-saudáveis. 

Nesta fase do experimento foi notada a diminuição de consumo de alimentos não-

saudáveis, assim como fora notado na implantação das etiquetas coloridas. Os alimentos 

saudáveis foram colocados à vista do cliente, ganhando o espaço antes destinado aos 

alimentos considerados não-saudáveis, em lugares elencados como privilegiados, como 

gôndolas na altura da vista dos consumidores e próximo do caixa. Os resultados obtidos 

podem ser vistos na Tabela 7, a seguir. 
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Tabela 8 – Resultados da identificação visual e alteração de layout 

Categoria 
% de compras totais 

antes indicação visual 

Mudança relativa após a 

indicação visual 

Mudança relativa após a 

alteração de layout 

Vermelha 20,9% -11,8% -4,1% 

Verde 45,4% 6,6% -1,9% 

Fonte: LEVY, Douglas E. et al. Food Choices of Minority and Low-Income Employees: A Cafeteria 

Intervention. American Journal of Preventive Medicine., [S.l.], v. 43, n. 3, p. 240-248, set. 2012. 

 

Apesar de, à primeira intervenção (etiquetação), ser um ganho marginal, essa alteração 

na arquitetura (dificuldade de acesso, diminuição da conveniência) de escolha se demonstrou, 

mais uma vez, útil para o desincentivo ao consumo de alimentos não-saudáveis que 

contribuiriam, no limite, para o aumento de peso, logo, para o aumento de níveis de 

obesidade. 

 

4.2.3 Acréscimo de dificuldade na compra de alimentos não-saudáveis – Diminuição da 

conveniência 

 

Visando esmiuçar a relação entre conveniência e escolhas alimentícias, Wisdom, 

Downs e Loewenstein (2010) elaboraram um experimento que visava verificar o que ocorria 

quando eram feitas escolhas de alimentos saudáveis mais simplificadas, portanto mais 

convenientes, do que alternativas mais calóricas e menos saudáveis para o consumidor. Dessa 

forma, verifica-se se há a possibilidade de implementar uma política de fomento à 

alimentação saudável via fomento da conveniência de escolha. Para esse estudo, foi utilizada 

uma lanchonete, em que foram aplicados dois tipos de alteração de conveniência. 

No primeiro, e mais radical, o cliente recebia um menu principal contendo os 

principais sanduíches mais saudáveis e um menu secundário dentro de um envelope selado, 

contendo as alternativas mais calóricas. 

 Já no segundo, o cliente recebia somente um menu com frente e verso, contendo as 

opções saudáveis e não-saudáveis, respectivamente. Se o agente optasse por uma das 

alternativas saudáveis, deveria preencher seu pedido somente com um “tique” ao lado da 

opção, porém, se optasse por alternativas não-saudáveis (do verso do menu), ele deveria 

preencher o pedido, escrevendo-o por extenso. 

Em ambos os estudos, foi utilizado um cardápio normal, para termos de comparação, 

misturando opções saudáveis ou não com os mesmos mecanismos de intervenção (outras 

opções em cardápios apartados). Um total de 638 indivíduos participaram do estudo, sendo 
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292 no primeiro e 246 no segundo tipo. Segundo o qual foram obtidos os resultados 

observados na Figura 10. 

 

Figura 10 – Resultados de alteração na conveniência 

 
Fonte: WISDOM, J; DOWNS, J; LOEWENSTEIN, G Promoting Healthy Choices: Information versus 

Convenience. American Economic Journal: Applied Economics , [S.l.], n. 2, p. 164-178, abr. 2010. 

 

Quanto maior a dificuldade para acessar opções calóricas, menor é a ingestão calórica, 

justamente pelo grande aumento de consumo de alimentos alternativos mais saudáveis. Isso 

ocorre em ambos os cenários, uma vez que o aumento de dificuldade de acesso às opções 

mais calóricas diminuiu em até 18% por pessoa o consumo delas. 

Apesar de apresentar resultados bastante satisfatórios quando aplicada, essas 

intervenções tendem a apresentar graus de paternalismo maior, uma vez que, apesar de manter 

a liberdade do agente de escolher livremente o produto a ser consumido, é colocada uma 

barreira às escolhas tidas como “não ideais”. 

 

4.3 Nudge normativo – diminuição da porção 

 

Uma vez que o tamanho da porção e a quantidade consumida no passado influenciam 

sobremaneira nas escolhas do presente, e o consumo de alimentos não-saudáveis, 

parcialmente causadores do aumento da obesidade, vêm aumentando paulatinamente, uma das 

opções de intervenção para o combate ao aumento de peso baseia-se no ajuste dos tamanhos 

de porções ou do tamanho de embalagens ou, ainda, dos pratos. (HERMAN; POLIVY, 2005; 

MARCHIORI; CORNEILLE, KLEIN, 2012). 
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Com o passar do tempo, o tamanho das porções foi aumentando, assim como a 

incidência da obesidade no geral. Desta forma, porções que alimentavam duas ou mais 

pessoas em tempos mais distantes passaram a ser destinadas ao consumo individual. Esse 

ponto, alinhado à grande abundância de opções de alimentos não-saudáveis, é um dos 

causadores diretos do aumento da obesidade em geral. (YOUNG; NESTLE, 2002). 

Levitsky e Youn (2004) elaboraram um estudo a fim de verificar o quanto os tamanhos 

de porções influenciavam na ingestão de calorias dos agentes, logo, em possíveis aumentos de 

peso, causados por esses atributos. 

No estudo, foram considerados 13 estudantes, divididos em três grupos, que 

receberiam, ao longo de uma semana, refeições com tamanhos de porções diferentes: Grupo 

controle, um grupo com porções 25% maiores e, por último, um grupo com porções 50% 

maiores. Registrando os resultados indicados na Figura 11. 

 

Figura 11 – Tamanho da porção vs. Ingestão calórica 

 
Fonte: LEVITSKY, D; YOUN, T. The More Food Young Adults Are Served, the More They Overeat. The 

journal of nutrition, [S.l.], n. 134, p. 2546-2549, Out. 2004. 

 

Apesar de os indivíduos observados poderem solicitar mais alimento, caso não se 

sentissem saciados, nota-se que a porção controle (a menor estudada) apresenta níveis de 

consumo em quantidade e calorias menores, comprovando que, de fato, há ligação direta entre 

o tamanho da porção e a quantidade calórica ingerida. 

Rolls, Roe e Meengs (2007) efetuaram um estudo similar, cujo objetivo era verificar 

os efeitos que o aumento de porção exercia na ingestão calórica. Para isso, foram observados 
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23 indivíduos (10 mulheres e 13 homens) ao longo dois períodos de 11 dias; o primeiro com 

porções padrão e o segundo com porções 50% maiores. O resultado, bastante parecido com o 

trabalho analisado anteriormente, foi o de que quanto maior a porção disponível, maior a 

ingestão de caloria, conforme pode ser visto na Tabela 8, a seguir. 

 

Tabela 9 – Impacto de aumento da porção sobre a ingestão calórica 

  
Ingestão calórica diária 

Porção Padrão 

Ingestão calórica diária 

Porção 50% maior 

Homens (n=13) 2.909 3.328 

Mulheres (n=10) 2.073 2.530 

Fonte: ROLLS, B; ROE, L; MEENGS, J. The Effect of Large Portion Sizes on Energy Intake Is Sustained for 11 

Days. Obesity, [S.l.], n. 2, p. 1535-1543, Jun. 2007. 

 

Uma vez corroborado, empiricamente, que o tamanho das porções influencia na 

ingestão calórica, logo, contribui para o aumento da obesidade, pode-se afirmar que a 

aplicação de nudges, que atuem diretamente na percepção do tamanho das porções, seria útil 

no combate à obesidade. 

Assim, apesar de ser uma opção com viés bastante paternalista, ajustar o tamanho das 

porções, sobretudo de alimentos não saudáveis, uma vez que se criariam hábitos sustentáveis 

de alimentação em quantidade adequada à alimentação, poderia diminuir o overeating15. 

Uma opção menos “agressiva” seria informar, de forma simples e rápida, o tamanho 

da porção, por exemplo, por meio etiquetas informativas sobre o número de pessoas que a 

porção serve, ou atendentes de cadeias de fast-food apresentando porções menores ou mais 

saudáveis, como alternativa, de modo a trazer a atenção do indivíduo para a escolha. 

Schwartz et al (2012) elaborou um estudo para verificar como o agente se comportava 

quando lhe era oferecida a redução de porção. Para tanto, utilizou-se uma lanchonete de fast-

food, onde era ofertada a opção de redução de tamanho de porção, sob a premissa da 

conscientização sobre o consumo calórico acima do necessário. Assim, seria avaliado se a 

mera explicitação da opção de diminuir as porções teria poder para ativar o autocontrole, 

muitas vezes inexistentes nos indivíduos, quando se tratam de escolhas de alimentação. 

Justamente pela grande automatização e visceralidade presente nesse tipo de escolha. 

 

 

                                                 
15 Termo inglês que faz alusão à alimentação em níveis superiores à saciedade, gerado justamente por hábitos e 

escolhas com racionalidade limitada por parte do agente. 
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Figura 12 – Ingestão calórica após oferta para redução de porção 

 
Fonte: SCHWARTZ, J. et. al. Inviting Consumers To Downsize Fast-Food Portions SignificantlyReduces 

Calorie Consumption. Health Affairs, [S.l.], vol. 31, n. 2, p. 399-407, Fev. 2012. 

 

Aproximadamente um quarto dos observados, de um universo de 399, aceitou a 

diminuição da porção, sendo que a ingestão calórica média dos que aceitaram foi de 728 kcal, 

uma média 27% menor se comparada aos agentes que não aceitaram a redução. 

Por motivos relacionados à visceralidade e automatização das escolhas de 

alimentação, concentrada quase que na totalidade no sistema 1, o autocontrole espontâneo 

para o tamanho de porção e ingestão calórica é praticamente uma característica muito rara. 

Assim, devido à oferta da opção de diminuição, encoraja-se o autocontrole, trazendo-se à luz 

o consumo além do necessário, induzindo parte dos indivíduos a aceitar consumir porções 

mais adequadas à necessidade real. 

 

4.4  Nudges como solução ao problema da obesidade 

 

Conforme observado nos estudos de caso, apesar de serem alternativas de intervenção, 

os nudges apresentam resultados bastantes promissores, no que tange ao combate à obesidade 

via introdução de alimentação mais saudável, mantendo certo grau de liberdade do agente, 

sem aplicar qualquer tipo de incentivo econômico. 

Analisados sob a ótica de custos financeiros e de implantação, os nudges apresentam 

vantagens sobre alternativas baseadas na economia tradicional, uma vez que não existem 

inventivos econômicos, como subsídios a produtores e vendedores de alimentos saudáveis, 
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por exemplo, ou criação de leis / burocracias para limitar o consumo de alimentos elencados 

como não-saudáveis. 

Outro ponto positivo, quando se analisam os resultados de nudges, aplicados sob a 

finalidade de melhora da qualidade de alimentação, portanto o combate ao aumento de peso, é 

a sustentabilidade que pode ser gerada pela adoção dessa política. Uma vez que as alterações 

são feitas diretamente na arquitetura de escolha do agente, dados todos os fatores que 

compõem a escolha final, existem evidências empíricas de que ocorre uma mudança real no 

comportamento, inclusive após a descontinuação da intervenção. (THORNDIKE et. al, 2014). 

Apesar do aparente sucesso, é necessário ressaltar que os nudges, nesse caso, foram 

aplicados em pequena escala, em um público relativamente pequeno. Isso aponta para a 

dependência do sucesso a fatores institucionais onde ocorre a intervenção. Esses fatores não 

estão presentes apenas na implementação de uma intervenção, mas incorporados desde o 

momento de sua formulação. 

Os aspectos positivos contrapõem o fato de que, apesar de ser uma forma mais branda 

de intervenção, nudges ainda carregam um viés paternalista, mesmo que diminuto, quando 

comparado a alternativas baseadas na economia tradicional, dado que serão os formuladores 

da política que elencarão o “comportamento esperado” do agente. (SUNSTEIN, 2014). 

Assim, pode-se apontar mais uma dificuldade da elaboração dessas intervenções: quais 

e em quais níveis determinados comportamentos deveriam ser incentivados. Um exemplo 

disso é o incentivo ao consumo de frutas como alternativas saudáveis. Apesar de serem menos 

calóricas do que doces ou guloseimas em geral, algumas opções de frutas apresentam alta 

densidade calórica, contribuindo, se consumida em excesso, para o aumento de peso 

generalizado. 

Além do paternalismo inerente a qualquer tipo de intervenção, ainda que mantendo 

graus de liberdade do agente à livre escolha, por incentivar o consumo de certos alimentos ou 

certos comportamentos, como aumentar a participação de alimentos saudáveis no consumo de 

um indivíduo ou simplesmente diminuir a ingestão de alimentos altamente calóricos, essas 

medidas acabam gerando, da mesma forma que as alternativas tradicionais, certos desvios no 

mercado, por “beneficiar” o mercado de alimentos mais saudáveis, e consequentemente 

prejudicar, analisando no aspecto financeiro, os fabricantes de alimentos com alta densidade 

calórica. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A obesidade é, sem sombra de dúvidas, um problema de proporções mundiais, que não 

se concentra em uma região ou em um nível socioeconômico específico. Essa condição 

apresenta, além de significativo prejuízo ao bem-estar dos agentes, como perda na qualidade 

de vida, grandes perigos para a saúde de quem a carrega, representados pelas doenças que 

surgem, ou que têm grandes chances de surgimento devido a essa condição. 

Justamente por ser acompanhada por uma série de doenças, que recebem o nome de 

comorbidades, a obesidade acarreta gigantescos custos financeiros ao sistema de saúde, custos 

esses que, via de regra, acompanham a tendência do nível de obesidade da população, que 

cresce de modo exponencial ao longo do tempo. Esses gastos oneram de forma grandiosa 

tanto a esfera pública quanto a privada, uma vez que a obesidade pode, e deveria, ser evitada. 

Por ser um problema não somente de saúde pública, como também de cunho 

socioeconômico, a obesidade necessita ser bastante estudada não apenas pela área biológica e 

da saúde, mas também pela teoria econômica em geral, uma vez que dessa podem surgir 

novas explicações e métodos de combate ao problema. 

A teoria econômica, assim como outras áreas de pesquisa, apresenta diversas vertentes 

de pensamento. Neste trabalho, foram comparadas a economia tradicional e a economia 

comportamental. Enquanto a primeira pauta seus modelos em considerações de 

premissas/simplificações, uma das principais, a racionalidade extrema do agente econômico, 

que ressaltam a escolha como mero resultado de uma análise de custo-benefício e, no limite, 

baseado somente no preço final dos produtos; a segunda incorpora a seus modelos uma série 

de variáveis e comportamentos não-racionais, obtidos por meio da multidisciplinariedade e 

pesquisas empíricas presentes nas pesquisas dessa vertente. 

A economia da saúde tradicional, derivada da economia tradicional, propõe portanto 

que a obesidade deriva de um ambiente obesogênico, criado majoritariamente pela grande 

disponibilidade de alimentos altamente calóricos, agradáveis ao paladar, bastante consumidos 

pela sociedade em geral e com preço bem baixo. Essas características incentivam o consumo 

desses produtos, dado seu custo-benefício favorável, logo, uma pressão criada para o aumento 

de peso generalizado, de modo a contribuir com o aumento dos índices de obesidade, assim 

como com os custos socioeconômicos que acompanham essa condição. 

Portanto, para a economia da saúde tradicional, a tratativa do problema de saúde 

chamado obesidade, no que tange à alimentação, deveria se dar via alteração de preço e 

disponibilidade dos alimentos. Essas soluções mercadológicas consistem majoritariamente em 
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aumentos de preço (taxação) de alimentos altamente calóricos e incentivos (subsídios) para 

alimentos visto como alternativas saudáveis, até mesmo proibições de certos tipos de produtos 

(como a comercialização de guloseimas em escolas, por exemplo). 

Apesar de apresentarem resultados positivos no curto prazo, as soluções propostas pela 

economia da saúde tradicional não se demonstram sustentáveis no longo prazo. Além dos 

custos de implantação e manutenção, elas podem causar desvios no mercado em geral, 

decorrendo em perdas para parte do mercado e da sociedade, uma vez que, sob a ótica das 

produtoras de alimentos caracterizados pelos formuladores de política como não-saudáveis, 

que teriam seus produtos sobretaxados, portanto, perderiam vendas; assim como, sob a ótica 

da parcela da população que não se tornaria necessariamente obesa por consumir algum 

produto e que, após a implantação da política, terá de pagar a mais pelo produto ou, no limite, 

tendo sua liberdade de consumo tolhida por uma proibição. 

Pode-se inclusive identificar um possível viés eleitoreiro em políticas idealizadas, que 

utilizam a economia da saúde tradicional, uma vez que, apesar do sucesso no curto prazo, os 

impactos dos custos e desvios gerados seriam sentidos somente em um horizonte mais amplo 

de tempo. Existe ainda a possibilidade de criação de ciclo vicioso interventivo, com criação 

de mais intervenções, a fim de combater os impactos gerados pela intervenção original. 

Devido ao grande descolamento entre o modelado e o previsto pela economia 

tradicional e suas vertentes, juntamente com a ineficiência e a insustentabilidade das soluções 

propostas pela economia da saúde tradicional no longo prazo, surge a economia 

comportamental, que enriquece o modelo, até então vigente, com uma série de 

comportamentos, para que o agente econômico reflita sobre sua realidade, ou seja, torna-se 

apenas “limitadamente racional”, ressaltando assim que as escolhas derivam de uma série de 

fatores, não restrito ao preço, mas também a emoções, falta de atenção, automatização, 

preconceitos, inconsistências temporais e pressões sociais. 

Assim, por internalizar em sua modelagem características comportamentais até então 

ignoradas, a economia comportamental gera insights para políticas e intervenções que visam 

promover alterações no processo de formação de escolha dos agentes, sem modificar 

incentivos econômicos ou disponibilidades para o agente, atuando diretamente em aspectos da 

arquitetura de escolha. 

Portanto, para a economia comportamental da saúde, vertente que estuda problemas 

como a obesidade, por exemplo, o aumento de peso generalizado mundialmente não é mera 

resposta ao baixo preço e abundância de alimentos calóricos e industrializados, mas também 

fruto de uma série de vieses internalizados ao longo do tempo pelo agente econômico. 
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Quando se analisam políticas propostas pela economia da saúde comportamental para 

a resolução do problema chamado obesidade, conforme feito ao longo deste trabalho, vê-se 

que as políticas obtêm sucesso sustentável no que se propõem (diminuir o consumo de 

alimentos altamente calóricos ou introduzir alternativas mais saudáveis), mantendo a 

liberdade de escolha e apresentando baixos custos de implantação quando comparado com as 

propostas da economia tradicional da saúde. 

É necessário ressaltar que ainda existem questões relacionadas a nudges e sua eficácia 

em larga escala, uma vez que os estudos foram elaborados em ambiente com amostragens 

relativamente pequenas. Além desse fator, existe ainda o fato de que o sucesso ou insucesso 

dessas intervenções, assim como sua formulação e aplicação, são fortemente dependentes de 

fatores institucionais, os quais poderão ser tratados no futuro com maior ênfase de estudos, 

além de evidências empíricas. 

Dessa forma, pode-se concluir que a economia comportamental pode agregar de forma 

satisfatória um novo ponto de vista à discussão da obesidade, o qual pode servir de insumo 

para a criação de uma série de ações e políticas que tem capacidade de auxiliar de maneira 

efetiva no combate desse problema tão severo, mantendo ainda a liberdade do agente 

econômico. 
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