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Resumo 

 

 O modelo de racionalidade ilimitada, que fundamenta a teoria microeconômica 

neoclássica, foi e continua sendo alvo de pesadas críticas devido a uma falta de realismo 

seu e incapacidade de explicar diversas anomalias que constituem comportamentos 

humanos triviais. A constatação de racionalidade limitada por parte dos indivíduos e 

incerteza por parte do ambiente econômico constitui uma barreira à racionalidade ilimitada 

e serve de base para um desenvolvimento teórico alternativo ao comportamento econômico, 

baseado em modelos heurísticos e cuja racionalidade é ecológica. Particularmente, a 

concepção do sistema econômico como um sistema dinâmico e evolucionário tal qual 

Joseph Schumpeter o postula justificaria a apropriação de contribuições da biologia, como a 

seleção natural, o equilíbrio pontuado, seleção social, etc., além do reconhecimento de que 

parte do comportamento humano tem um fator biológico e genético. 

 

Abstract 

 

 The unbounded rationality model, which fundaments neoclassical microeconomic 

theory, was and still is a target of heavy criticism due to its lack of realism and its 

incapacity of explaining diverse anomalies that constitute trivial human behaviour.  The 

acceptance of the bounded rationality of the individuals and of uncertainty as a 

characteristic of the economic environment represents a barrier to unbounded rationality 
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models and supports an alternative theoretical development to economic behaviour, based 

on heuristic models and whose rationality is ecological. Particularly, the conception of the 

economic system as a dynamic and evolutionary system as Joseph Schumpeter postulates it 

would justify the appropriation of contributions from biology, such as natural selection, 

punctuated equilibrium, social selection, etc., in addition to recognising that part of human 

behaviour has a biological and genetic factor. 
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Introdução 
 

 O indivíduo ou agente tal qual concebido pelos economistas neoclássicos é uma 

figura alvo de pesadas críticas tanto de dentro da academia econômica quanto de fora. 

Apesar de economistas eméritos que escreveram até o princípio do século passado – tais 

quais Adam Smith, Vilfredo Pareto, Irving Fisher, Alfred Marshall, John M. Keynes e 

Thorstein Veblen – basearem-se em concepções de comportamento humano que fugia, 

parcial ou completamente, de um modelo de racionalidade humana ilimitada, constitui-se 

no pós-guerra a dominância de uma visão do comportamento humano que se restringe a um 

agente maximizador e quaisquer elementos de realismo que se queira introduzir em tal 

concepção necessariamente deveriam se enquadrar em tal paradigma. 

 Segundo Simon (1959), isso teria se dado devido aos economistas se preocuparem 

então basicamente com macroeconomia normativa e que a atenção que se dava à 

microeconomia era meramente no intuito de justificar aquela. Independentemente de o que 

o tenha acarretado, Hodgson (1993, 1995) caracteriza a situação da teoria econômica desde 

os anos 1970 como de crise segundo a percepção de muitos teóricos e a concepção dos 

agentes econômicos como dotados de uma racionalidade maximizadora adotada pelos 

neoclássicos estava entre os elementos do núcleo de tal crise. Keynes (1936) já chamava 

atenção para o fato da teoria econômica ser deslocada da realidade, comparando os teóricos 

neoclássicos a geômetras euclidianos que, num mundo não-euclidiano, repreendem linhas 

paralelas por acabar encontrando-se, quando o único remédio seria elaborar uma geometria 

não-euclidiana. Schumpeter (1950) argumenta similar descasamento entre teoria e 

constatações empíricas da teoria econômica e a realidade observada. 

 É apenas nas últimas décadas que se passou a constatar, através da introdução de 

experimentos comportamentais práticos à metodologia econômica, recorrente desvio do 

comportamento econômico em relação à norma e, no entanto, a teoria neoclássica insiste em 

considerar tais desvios como anomalias a serem corrigidas. É precisamente em situações em que 

não se consegue evitar a constatação de anomalias à teoria vigente que Kuhn (1970) argumenta se 

tratar de um momento em que se principia uma mudança de paradigma numa dada área da 

ciência. 
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 É particularmente nessa situação difícil de mudança de paradigma que busca 

explicar a presença das constatadas anomalias que o presente estudo se encaixa, tendo por 

objetivo ressaltar algumas contribuições importantes para tal explicação e como 

contribuições da biologia – ecologia e evolução – podem ajudar a entender o 

comportamento econômico humano e a racionalidade, quando há, por trás dele. 

Particularmente, destaca-se algumas abordagens de lógica evolucionária na academia 

econômica e o potencial do conceito de racionalidade ecológica então defendido por Gerd 

Gigerenzer em explicar muitas das constatadas anomalias. 

 Ademais, o estudo parte do pressuposto de que – ao contrário das situações 

hipotéticas em que se desenvolvem muitos axiomas de teoria econômica – os agentes são 

inseridos num mundo complexo, dinâmico e essencialmente incerto e que não são 

independentes desse meio – físico e social – no qual estão inseridos. Abstrair tais atributos 

não é aqui considerado trivial, saudável ou necessário à construção de uma teoria do 

julgamento, das decisões e do comportamento econômico. Similarmente, não se busca 

reduzir o homem aos seus atributos meramente biológicos ou físicos nem analisá-lo 

isoladamente no nível individual, abstraindo o agregado. 

 É particularmente útil a metáfora do vasilhame de Simon (1959). Supõe-se que se 

queira descobrir como se estabelecerá um líquido em um dado vasilhame. Se o vasilhame 

ficar parado todo o tempo, não é necessário saber as propriedades do líquido que o 

preenche, apenas que a gravidade o atrairá para o fundo até que se estabeleça uma situação 

de equilíbrio. Se incluir-se, porém, características que dêem dinamismo ao vasilhame, 

como que esteja em movimento perpétuo e que haja um campo magnético lhe afetando, 

apenas com a lei da gravidade não se pode prever como tal líquido se assentará ao 

recipiente; é necessário saber características suas, tal qual sua viscosidade e suas 

propriedades eletromagnéticas. Se a movimentação do vasilhame for particularmente 

intensa, variável e incessante, não há nada que garanta que o líquido em seu interior sequer 

atinja um ponto de equilíbrio estático. Tem-se, portanto, tanto que a estrutura do ambiente 

em que ocorre o comportamento importa sobremodo e que essa estrutura define se e em que 

medida as características particulares do indivíduo são relevantes na determinação de seu 

comportamento. 
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 O estudo se divide em três capítulos, o primeiro tratando de incerteza e 

racionalidade ilimitada; o segundo de alguns modelos heurísticos de comportamento e parte 

da evidência empírica em seu favor; e o terceiro de algumas características da toeria da 

evolução podem ser relevante para a teoria econômica. Mais especificamente, o primeiro 

capítulo aborda o conceito de incerteza; as características de e críticas teóricas ao modelo 

de racionalidade ilimitada; as anomalias à teoria neoclássica que apontam para a 

necessidade de sua substituição; e a alternativa do conceito de racionalidade ecológica. O 

segundo capítulo aborda o conceito de regras práticas ou regras heurísticas (rules of thumb) 

e alguns de seus diferentes modelos: a dicotomia intuição-razão; a constituição de hábitos e 

a influência do meio – físico e social – na percepção e tomada de decisão dos indivíduos; e 

o modelo heurístico de satisficing. O terceiro capítulo busca mostrar como o raciocínio 

evolucionário expande e fundamenta o conceito de racionalidade ecológica e o uso de 

regras heurísticas por parte dos indivíduos. Mormente, destaca-se: (a) a seleção natural e a 

seleção social (incluso a sexual) e suas dinâmicas; (b) e a relação entre genes e 

comportamento (fenótipo) e a importância da plasticidade fenotípica no comportamento. 

 Para tanto, considera-se principalmente, do lado econômico, as contribuições 

teóricas de Herbert Simon, a economia comportamental de Daniel Kahneman e Amos 

Tversky, a racionalidade ecológica de Gerd Gigerenzer, o papel das inovações e do 

indivíduo empreendedor em Joseph Schumpeter e o papel do ambiente social e das 

instituições da Economia Institucional como visto por Geoffrey Hodgson. Do lado 

biológico, faz-se uso das contribuições de Charles Darwin, Niles Eldredge e Stephen 

Gould, Richard Dawkins e Mary Jane West-Eberhard quanto à lógica e estrutura de 

complexos sistemas orgânicos que são dinâmicos e de natureza essencialmente incerta. 

 Por fim, traça-se uma dicotomia entre comportamento conformista, em que há uma 

resistência a mudanças estruturais e criatividade, e comportamento criativo ou inovador, em 

que se rompe com comportamento até então vigente. Cabe destacar que a dicotomia não é 

entre mesmo comportamento ou comportamento diferente, porem entre comportamento que 

apresenta continuidade ou coerência com relação a comportamento passado ou 

comportamento alheio e comportamento estruturalmente diferente, ou seja, em que há 

rompimento dos motivos e paradigmas que sustentavam o comportamento até então. Uma 

distinção em muito semelhante aparece em Dequech (2003, 2013). 
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 Reconhece-se que outro comportamento – a ausência de decisão, ou seu adiamento, 

indefinido se possível – factualmente é possível. Dequech (2003) particularmente explora 

tal questão e exemplifica sua manifestação no que para Keynes (1936) constitui uma 

situação de preferência pela liquidez. Tal comportamento de indefinição e adiamento de 

decisão não será, no entanto, tratado no presente estudo. 

Capítulo 1: Incerteza e racionalidade 
 

 O presente capítulo busca traçar uma elaboração geral e abrangente da incerteza e 

como sua presença torna inadequada a visão neoclássica de comportamento econômico e 

racionalidade. Para tanto, define-se os diversos tipos ou situações de incerteza. Logo após, 

tem-se uma análise do modelo ortodoxo de racionalidade e comportamento e como a 

presença de complexidade e incerteza o torna inadequado. Por fim, há a conceituação de 

racionalidade ecológica, uma alternativa ao modelo de racionalidade ilimitada. 

 

1. Tipologias do conceito de incerteza 

 

 Para Von Clausewitz (1918, p. 52), a maior parte do que diz respeito à guerra 

localiza-se “em névoa de uma de maior ou menor grau grande incerteza”. Tal descrição 

poderia facilmente aplicar-se à economia; é comum a suposição de que o ambiente 

econômico é repleto de incerteza. 

 O conceito de incerteza, no entanto, é utilizado academicamente com sentidos 

diferentes, freqüentemente por um mesmo autor, e o estudo do comportamento econômico 

em situações de incerteza requer, num primeiro momento, definições mais precisas do 

próprio termo incerteza. 

 Para tanto, o presente estudo se baseia na tipologia proposta por Dequech (2011), 

que sugere que substantivo incerteza não seja utilizado sozinho a fim de evitar tais 

ambiguidades – uma adjetivação adequada útil para precisar o significado a que se refere. A 

caracterização dos tipos de incerteza se dá em três distinções: incerteza fraca e forte; 

incerteza substantiva e procedimental; ambiguidade e incerteza fundamental. É importante 
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destacar que os conceitos não são necessariamente excludentes e uma dada situação pode 

apresentar mais de uma dentre as incertezas acima mencionadas. 

 

1.1. Incerteza fraca e forte 

 

 Segundo Dequech (2011, p. 624), “In situations of weak Uncertainty, individuals 

can, or behave as if they could, build unique, additive and fully reliable probability 

distributions”. O autor sugere, ainda, uma subdivisão entre (i) risco knightiano e (ii) 

incerteza de Savage. (i) trata de situações de risco nas quais os indivíduos poderiam basear-

se em probabilidades, dedutíveis logicamente ou inferidas estatisticamente através de 

experimentos. Já (ii) trata da subjetivação de probabilidades que ocorre na teoria de 

utilidade esperada subjetiva (SEU). A partir de crenças ou níveis de confiança pessoais 

precisos, seria possível atribuir probabilidades individualmente construídas a quaisquer 

eventos incertos no futuro. Dequech (2011) considera o risco knightiano como passível de 

ser caracterizado como um tipo de incerteza de Savage, que engloba tanto probabilidades 

objetivas quanto subjetivas. 

 Já o termo incerteza forte se refere a situações de incerteza que fujam ao emprego 

de probabilidades, em que os outros tipos de incerteza (procedimental, substantiva, 

ambiguidade ou fundamental) se encaixam. Há, portanto, as caracterizações de incerteza 

fraca, que está relacionada a probabilidades – subjetivas e/ou não – e a de incerteza forte, 

relacionado a outras formas não probabilísticas de incerteza. 

 

1.2. Incerteza procedimental e substantiva 

 

 Segundo Dequech (2011), incerteza procedimental se deve à complexidade do 

ambiente, problema e/ou situação nos quais o agente se encontra. Ela está relacionada, de 

um lado, com características particulares do ambiente que o tornam complexo (ou 

complicado) e, de outro lado, limitações particulares dos agentes que os impeçam de lidar 

propriamente com tal ambiente. Entre características do ambiente que causariam 

inadequação das capacidades dos agentes ou dificuldades computacionais, há tanto excesso 

de informações, que o autor chama de extensiveness, e relações e interações particularmente 
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densas entre as várias partes que constituem a fonte de incerteza, ao qual o autor diz 

intrincacy. Também é importante ressaltar que a complexidade do ambiente também é 

passível de dever-se mais especificamente à incapacidade do agente em questão em 

antecipar o comportamento dos outros agentes relevantes. 

 O ponto principal é que nenhum ambiente seria particularmente complexo ou 

complicado por si só, porém sempre relativo às capacidades dos agentes que lidam com tal 

sistema. Isso quer dizer, portanto, que incerteza procedimental é sempre relativa a tanto o 

ambiente ou objeto em questão, quanto ao agente que age em respeito àqueles. 

 Incerteza substantiva, por outro lado, está relacionada ao problema por si só e não 

necessariamente depende das características de qualquer agente envolvido. Ela pode ser 

adicionalmente dividida entre ambiguidade e incerteza fundamental. Há, portanto, uma 

divisão básica dentro do conceito de incerteza forte entre incerteza procedimental, que diz 

respeito à complexidade (ou complicação) do ambiente vis-à-vis as capacidades do agente, 

e incerteza substantiva, que independe das capacidades do agente e se refere a 

particularidades do ambiente. 

 

1.3. Ambiguidade e incerteza fundamental 

 

 O conceito de ambiguidade é por Dequech (2011, p. 630) definido como aplicável a 

situações em que “the decisions-maker cannot unambiguously assign a definite probability 

to each and every event because some relevant information that could be known is 

missing”. A ambiguidade diz respeito basicamente à “natureza da informação”, ou seja, à 

sua qualidade e disponibilidade. A informação que lhe permitiria elaborar uma distribuição 

de probabilidades em si existe, ela apenas não está disponível, ou o está de maneira 

incompleta, ao agente. 

 Incerteza fundamental, por outro lado, corresponde a (Dequech, 2011) “a reality 

that is subject to non-predetermined structural change”. A incerteza fundamental decorre d 

os indivíduos que compõe as sociedades serem criativos no nível agregado e causarem 

mudanças estruturais que geram um futuro essencialmente incerto. Essa é a natureza de 

sistemas sociais segundo Dequech (2011). 
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 Dequech (2001) argumenta que concepção de incerteza está intimamente 

relacionada à impossibilidade de se antecipar o futuro uma vez que ele está ainda por ser 

criado, inclusive em relação às suas características mais básicas, essa incapacidade de 

antecipação se agrava em horizontes mais longos de tempo segundo Keynes (1936). Desse 

modo, poucas características do ambiente econômico são passíveis de serem conhecidas ex-

ante. Tais características implicam uma potencial enorme complexidade, o que sugere a 

simultânea ocorrência de incerteza procedimental. Dequech (2011, p. 628) corrobora: “I 

believe that all empirical cases of fundamental uncertainty coexist with procedural 

uncertainty”. 

 

2. Os limites da racionalidade ilimitada 

 

 A academia econômica de um modo geral ainda se mantém presa à racionalidade 

ilimitada dos agentes, mesmo diante de críticas as mais diversas. O homem econômico 

neoclássico é resumido por Simon (1955) na seguinte descrição: 

 

This man is assumed to have knowledge of the relevant aspects of his 

environment which, if not absolutely complete, is at least impressively 

clear and voluminous. He is assumed also to have a well-organized and 

stable system of preferences, and a skill in computation that enables him 

to calculate, for the alternative courses of action that are available to him, 

which of these will permit him to reach the highest attainable point on his 

preference scale (p. 99). 

 

 Características importantes suas são (i) seu conhecimento ilimitado das informações 

relevantes a sua tomada de decisão; (ii) seu sistema estável e independente de preferências; 

(iii) sua capacidade de realizar todos os difíceis e complexos cálculos no intuito de 

maximizar sua utilidade ou agir como se pudesse fazê-lo dadas tais preferências e 

determinadas restrições, comumente monetárias e possivelmente informacionais. De um 

modo geral, o homem econômico poderia ser condensado na figura de um logaritmo de 

otimização de utilidade dadas certas restrições; não à toa, muitas das críticas de Simon 
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(1955, 1959, 1978) a tal concepção de indivíduo advêm do estudo da complexidade 

computacional. 

 

2.1. O modelo de racionalidade ilimitada 

 

 Apesar da ausência de evidências empíricas de que os agentes se comportassem 

efetivamente maximizando a teoria econômica prendeu-se a tal concepção de agente 

maximizador da constituição da síntese neoclássica (Simon, 1959). Existem duas 

importantes linhas de raciocínio teórico que buscam justificar o modelo de racionalidade 

ilimitada, as quais serão aqui abordadas. 

A primeira utiliza-se notoriamente a noção de seleção natural reintroduzida no 

debate econômico pelo controverso artigo de Alchian (1950) para explicar a necessária 

dominância de comportamento maximizador entre os agentes. Supostamente, as empresas 

que otimizassem se sobressairiam em relação às que não o fizessem, dada sua performance 

necessariamente máxima, sendo selecionadas pelo ambiente. Friedman (1970, p. 14) é um 

bom exemplo de tal abordagem, ao falar da (hipótese de) maximização de lucros pela 

empresa: “given natural selection, acceptance of the hypothesis can be based largely on the 

judgment that it summarizes appropriately the conditions for survival”. 

O fato é que Alchian (1950) argumenta no sentido inverso, contra um possível 

comportamento de maximização – consciente ou não – por parte dos agentes. O argumento 

usado é o de G. Tintner (apud ALCHIAN, 1950), em que, em um ambiente em que há 

diferentes resultados possíveis para cada ação tomada – uma mera situação de incerteza 

fraca já é suficiente –, o conceito de maximização não faz sentido. Isso se daria porque, 

partindo do pressuposto de que alguns dos payoffs das possíveis decisões tenham resultados 

em alguma medida sobrepostos, o agente não escolhe um resultado específico, porém 

apenas uma cesta de resultados, de modo que o resultado factualmente obtido é aleatório e 

incontrolável. Um indivíduo poderia apenas escolher uma distribuição ótima – segundo 

algum critério como maior média, maior mediana ou procedimentos de maximização de 

mínimos –, porém o resultado concreto auferido dentro de tal distribuição é uma questão do 

acaso. Desse modo, a mencionada simples situação de incerteza fraca já introduz a 

necessidade da escolha de algum raciocínio e procedimento estatístico para a resolução do 
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problema e que o raciocínio a ser escolhido não é óbvio nem trivial, porém depende das 

características do problema e da percepção subjetiva do indivíduo quanto a que critério 

estatístico deva ser maximizado. O comportamento básico de maximização de resultados 

auferidos (ou payoffs) da teoria neoclássica, seja de utilidade, lucros ou o que for, seria 

então impossível e, portanto, não haveria quaisquer garantias de que empresa alguma 

estivesse atingindo recorrentemente um ponto ótimo. Conforme as palavras do próprio 

Alchian (1950, p. 212), “In the presence of uncertainty [...] there is no meaningful criterion 

for selecting the decisions that will ‘maximize profits’”. 

 Além da impossibilidade em si de que os agentes maximizem em situações 

quaisquer em que haja incerteza, Alchian (1950) prossegue: para que haja um processo de 

seleção natural entre empresas, é necessário que uma empresa obtenha um desempenho 

melhor que seus competidores reais – sejam quais forem –, não que competidores 

maximizadores hipotéticos, tal qual Friedman (1970) supõe comporem o mercado. Um 

processo de seleção natural não requer que necessariamente haja agentes maximizadores 

em seu meio. Indo na direção contrária à de racionalidade ilimitada, Alchian (1950, p. 213) 

argumenta “Even in a world of stupid men there would still be profits”. Blume e Easley 

(2007, p. 2) resumem tal argumento em “selection can only work over those types of 

behaviors which are present in the economy. If no firm maximizes profits, then no profit 

maximizing firm can be selected”. A seleção natural não justificaria, portanto, a existência 

de comportamentos maximizadores, apenas a sua sobrevivência no evento de eles 

existirem. 

 A segunda linha de raciocínio que fundamenta os modelos de racionalidade 

ilimitada trata-se da possibilidade de tal processo de maximização ser subconsciente e os 

agentes não estarem cientes de que o fazem, resultando na dificuldade de averiguação 

empírica de racionalidade ilimitada. Nesse caso, tem um modelo as if, no qual os agendes 

não realizam tais cálculos conscientemente, porém processos subconscientes equivalentes 

acontecem.  

 Simon (1978) questiona a possibilidade de maximização – consciente ou não – a 

partir de contribuições do estudo da complexidade computacional, que lida com a resolução 

de problemas através de algoritmos de programação, particularmente no tocante aos 

elevados custos computacionais envolvidos nas maximizações. Simon (1978) argumenta 
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que, na programação, haveria duas classes de problemas computacionais: exponenciais, 

cuja dificuldade e, consequentemente, tempo de resolução crescem enormemente em 

relação ao crescimento do problema, e polinomiais, que – particularmente se lineares – 

suportariam resolução de problemas de tamanhos bem maiores, dada sua relativa 

simplicidade. Embora não fosse então provado matematicamente, a opinião entre os 

especialistas é de que grande parte das classes importantes de problemas fosse exponencial, 

elevando em muito os custos de sua resolução. 

 O ponto importante é, no entanto, o de que a complexidade de certos domínios pode 

ser reduzida de exponencial para polinomial ao trocarem-se soluções ótimas por soluções 

aproximadas (Simon: 1995). Um exemplo de tal questão é quanto ao jogo de xadrez: apesar 

de ser um jogo de informações perfeitas – as possibilidades de ação são sempre as mesmas, 

não havendo surpresas outras que o comportamento do adversário –, a quantidade de 

investigações necessárias para achar a estratégia ótima estaria em média na casa de 10120. A 

quantidade de cálculo é tão absurdamente grande que torna o problema além do alcance de 

uma solução ótima. 

 Isso particularmente evidencia o problema dos modelos de racionalidade limitada 

ortodoxos – e aqui o conceito é diferente do de racionalidade limitada que Simon emprega 

– que buscaram trazer mais realismo ao presente modelo sem romper com a noção de 

agentes maximizadores. Tais modelos incluem algumas limitações à racionalidade dos 

agentes, como a necessidade de busca por informações, tornando no caso mais realista o 

item (i) das características do homem econômico. Porém, tais limitações à racionalidade 

dos agentes não trazem apenas maior realismo aos modelos, elas impõe aos agentes a 

necessidade de realizar maximizações adicionais referentes às restrições estabelecidas e 

possuir informações perfeitas sobre que resultados sua busca de informações pode trazer e 

o custo de tais buscas: “Such an ideal of optimization invokes new kinds of omniscience, 

that is, foreseeing the benefits and costs in further information search” (Gigerenzer: 2008, 

p. 81).  Como Gigerenzer (2008) aponta, “Optimization and realism can inhibit one 

another, with a paradoxical consequence. Each new realistic constraint makes optimization 

calculations more difficult, and eventually impossible”. Basicamente, os mesmos 

problemas de fundamentação que afligem os modelos de racionalidade ilimitada afligem os 

de racionalidade limitada ortodoxos como os da nova economia institucional, uma vez que 
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mantém o princípio da otimização, e por tal motivo não serão considerados separadamente 

nesse estudo. 

 Gigerenzer (2008) traz ainda outra questão a problemas além de sua complexidade – 

que causa incerteza procedimental – ou a presença de incerteza fundamental: a existência 

de critérios múltiplos de optimização sem que se possa convertê-los a uma unidade de 

medida única ou comum. Apesar de a teoria econômica normalmente postular que os 

agentes possuem preferências consistentes que relacionem critérios diversos numa única 

unidade de medida – utilidade ou dinheiro –, o fato é que, em decisões reais, precisar uma 

quantia ótima de salário, poluição, prestígio e agradabilidade do ambiente de trabalho não é 

uma tarefa trivial. 

 Isso é particularmente mais evidente ao se envolverem critérios subjetivos, que são 

difíceis de precisar por si só, quanto mais em se estabelecer relações de troca entre eles. 

Gigerenzer (2008) comenta que, na área de engenharia acústica, ainda que se possa definir 

o que se trate de má acústica, não há consenso sobre uma boa acústica e a única 

maximização que se poderia realizar é a restrita sob a perspectiva de um determinado 

especialista. 

 Dum ponto de vista de fundamentação teórica, portanto, modelos de racionalidade 

ilimitada se mostram dependentes de pressupostos muito fortes e restritivos tanto quanto ao 

ambiente em que o indivíduo está inserido, quanto às capacidades cognitivas do próprio 

indivíduo. A presença de problemas complexos e em que há incerteza – especialmente 

incerteza fundamental – compromete e eventualmente anula o uso de racionalidade baseada 

em otimização, cabendo ao indivíduo lidar com problema com alguma regra prática. 

 

2.2. Experimentos comportamentais: a difundida presença de anomalias 

 

 Em sua célebre coleção de ensaios sobre a metodologia econômica de 1953, 

Friedman (1970) argumenta que haveria um tradeoff entre realismo e capacidade analítica 

da teoria econômica, particularmente no tocante à substancial complexidade do objeto de 

estudo, e que, como toda teoria é necessariamente uma abstração em alguma medida, a 

definição do limite de até que ponto uma construção é realista ou não seria arbitrário e não 

poderia ser levado em conta na avaliação de uma teoria ou modelo. Conquanto os modelos 
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possibilitassem uma análise do comportamento que explicasse os fenômenos econômicos 

com bom grau de predição, ainda que postulassem o comportamento econômico como se 

ele fosse real – um modelo as if – e não como de fato o é, eles seriam válidos. Segundo 

Friedman (1970), uma das explicações possíveis seria que, por mais que os agendes não 

estivessem conscientemente realizando as otimizações supostas pela teoria neoclássica, 

processos subconscientes análogos estariam ocorrendo, de modo que os agentes estariam 

otimizando mesmo sem estarem cientes de e, portanto, capazes de admiti-lo. Friedman 

(1970) argumenta, ainda, que haveria evidências da capacidade dos modelos de 

racionalidade ilimitada de explicar o comportamento econômico, sendo eles assim válidos, 

porém não as explicita. 

 Não há quaisquer evidência quanto a que os indivíduos realizassem otimizações 

inconscientes; Kahneman (2003) apresenta evidências de que processos subconscientes, 

que chama por intuição, sejam diferentes do que se atribui à racionalidade ilimitada, que 

chama por razão. Simon (1995) também atribui uma lógica distinta à intuição baseada na 

evidência de como jogadores de xadrez profissionais – possuidores de grande perícia – 

escolhem suas jogadas em procedimentos intuitivos. Hodgson (1988), baseando-se em 

estudos da psicologia, também apresenta evidências de que processos subconscientes não 

seriam nada análogos a processos de otimização. 

 Uma explicação para tal incompatibilidade entre processos subconscientes e 

otimizações está no fato de, como apontam Simon (1995) e Kahneman (2003), 

subconscientes ou intuitivos serem de pouco esforço e automáticos, em clara oposição à 

mencionado alto esforço computacional requerido por cálculos de otimização. Tal 

incompatibilidade é particularmente relevante no sentido em que tanto Kahneman (2003) 

quando Hodgson (1988) apresentarem pensamentos e comportamentos intuitivos ou 

subconscientes como sendo o mais usual em relação ao deliberado. 

 Mesmo que se queira tomar uma posição quanto à predição ser mais importante que 

a explicação – posição essa que o presente estudo não endossa –, há de se considerar então 

se a teoria consegue explicar o comportamento, sobretudo o econômico, verificado em 

tanto em experimentos comportamentais em laboratório quanto no quotidiano dos 

indivíduos. Factualmente, constata-se em grande quantidade comportamentos que não se 

enquadrem num modelo de racionalidade ilimitada ou limitada que retenha o princípio de 
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otimização, o que se pode considerar como sendo anomalias. Comportamentos 

particularmente econômicos não se mostram imunes à presença de anomalias. 

 Kahneman e Tversky (Kahneman: 2003) e Ariely (2009) demonstraram que os 

indivíduos possuem inconsistência temporal – entre comportamento de curto e médio ou 

longo prazo –, agindo recorrentemente no curto prazo contra seus próprios desígnios e 

interesse de longo prazo. Isso se deve a uma dificuldade de autocontrole por parte das 

pessoas diante de obter payoffs imediatos. Um resultado dessa dificuldade de conciliar 

interesses de longo prazo e comportamento imediato é a ocorrência, por exemplo, de 

procrastinação. 

 Hodgson (1988, p. 111) chama a atenção para problemas de autocontrole no que 

psicólogos identificam por: “‘weakness of will’ or ‘incontinence’ in which persons act 

against their considered or ‘rational’ judgement”. A incontinência corresponde a 

comportamentos em que o indivíduo não haja de acordo com o que considera ser seu 

comportamento adequado e está particularmente ciente disso. Segundo Donald Davidson 

(apud HODGSON: 1988, p. 111): “what is special in incontinence is that the actor cannot 

understand himself”. Considerando tal caso mais extremo de comportamento humano, 

desprende-se que o comportamento humano pode carecer de autocontrole a fim de 

perseguir seus objetivos conscientemente estipulados, como também pode carecer em 

certos momentos de sentido ou coerência. 

 Como mostra Elster (2000), indivíduos tomam medidas para se precaverem contra a 

incapacidade de seu eu futuro se manter coerente ao que é estipulado ex-ante ou o que 

resultará em um payoff melhor no futuro. Se os indivíduos realmente realizassem 

otimizações, opções desagradáveis seriam simplesmente não escolhidas no momento da 

tomada de decisão, sua presença sendo indiferente. 

 Elster (2000) argumenta que paixões afetam os indivíduos de quatro maneiras 

distintas: (i) distorcendo sua percepção de consequências (ou payoffs) de suas ações; (ii) 

diminuindo sua consciência das mesmas consequências; (iii) diminuindo a capacidade de 

autocontrole, resultado na escolha opções com resultados considerados piores; e (iv) 

causando uma mudança nos pesos dados às diversas consequências. Experimentos 

apresentados por Ariely (2009) referentes à excitação corroboram os pontos acima 
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levantados, mostrando que indivíduos excitados possuem alterações nas suas preferências e 

menor percepção de risco. 

 A particular percepção da existência de problemas de autocontrole e emoções viola 

uma das conclusões mais básicas do modelo de racionalidade ilimitada – a de que os 

indivíduos, se deixados em regime de liberdade, realizam as melhores escolhas para si 

mesmos. De fato, muitas das anomalias em relação ao modelo de racionalidade ilimitada 

apontam para comportamentos considerados contra os melhores interesses dos indivíduos, 

em casos até mesmo o indivíduo estando consciente disso.  Ariely (2009) discute 

brevemente tais questões e atribui em parte à questão de autocontrole o motivo pelo qual há 

intervenção do Estado na vida privada dos indivíduos, tanto no tocante à obrigatoriedade – 

do uso do cinto de segurança, da vacinação, do ensino escolar fundamental – quanto à 

proibição – do consumo de certas substâncias psicoativas, da venda de alimentos que 

contenham componentes nocivos à saúde, da condução embriagada. 

 Elster (2000) também discute situações em que o indivíduo se abstém ex-ante de ter 

disponíveis informações no futuro pelo mesmo motivo, porque acarretariam em problemas 

de autocontrole ou relacionados a emoções. Isso se daria, por exemplo, ao fato de 

informações potencialmente precipitarem emoções e irracionalidade. Um exemplo é o caso 

de remorso, tal que um indivíduo que realize uma escolha em que haja alguma incerteza 

frequentemente abstêm-se de averiguar qual seria o resultado caso houvesse escolhido uma 

das alternativas, poupando-se o remorso de talvez poder ter auferido um payoff melhor caso 

sua escolha houvesse sido outra. 

  Ariely (2009) mostra como informação, através de seu efeito nas expectativas, gera 

diferentes payoffs para um indivíduo a partir de mesmos resultados concretos idênticos. É o 

mesmo princípio que, em último caso, gera o efeito placebo. Ariely (2009) aponta 

pesquisas para efeito concreto – fisiológico e neurológico – de diversos procedimentos 

placebo, inclusive pesquisas que chegam a indicar que o benefício de algumas cirurgias se 

daria exclusivamente devido ao efeito placebo. 

 Viola-se, novamente, a independência do indivíduo em relação ao meio bem como a 

neutralidade da informação e o pressuposto de que indivíduos consideram uma dada 

informação da mesma maneira. Tais constatações basicamente invalidam teorias de que 

imperfeições dos mercados financeiros derivem essencialmente da assimetria de 
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informações (Ross et al: 1995), resultando em um sistema em que a redução da assimetria 

de informações não necessariamente faria o comportamento dos agentes convergirem ou 

aproximarem-se de um ótimo. 

  Tanto Hodgson (1988) quanto Gigerenzer (2008) argumentam no sentido de que o 

que se verifica não é uma escassez de informação, porém um excesso de ruído. Hodgson 

(1988, p. 109) diz: “In general we simultaneously face the problem of having too little 

information and too much. […] To put it slightly differently, we face the problem of having 

too much data and too little knowledge”. 

 Kahneman (2003) e Ariely (2009) discutem experimentos em que há a presença 

tanto de referência ou relatividade na percepção de utilidade e valores. O resultado seria a 

influência do modo como o problema é apresentado aos indivíduos durante seu julgamento 

e tomada de decisão. Também se constata que indivíduos tomam decisões baseadas em na 

relatividade dos payoffs e não nos payoffs absolutos, demonstrando influência do meio. Isso 

é particularmente importante na medida em que o modo como se estabelece o ambiente em 

que a decisão se tomará influencia o resultado da percepção individual e da tomada da 

decisão, tornando os indivíduos sujeitos à manipulação e influência. Esse é o caso, segundo 

Ariely (2009), de como a introdução de opções de payoffs nitidamente piores aos já 

disponíveis pode alterar a escolha diante de diversas opções, na medida que torna mais 

atrativa uma opção quando comparada com a opção de payoff pior – que o autor chama de 

decoy. Num modelo de racionalidade ilimitada, a introdução de uma opção com payoffs 

claramente percebidos como inferiores não deveria influenciar a escolha do indivíduo, 

sendo prontamente descartada. Ariely (2009) demonstra, também, a presença de ancoragem 

– ou do uso de valores arbitrariamente estabelecidos, inclusive através de meios aleatórios – 

na atribuição de valor dos indivíduos a elementos novos ou para os quais não se tenha 

referência, fazendo com que tal relatividade se evidencie inclusive em ralação a referências 

sem qualquer fundamento objetivo. 

 Kahneman (2003) e Ariely (2009) também evidenciam aversão a perda, resultando 

em maior relevância de payoffs negativos em relação a payoffs positivos de mesmo valor. 

Entre outros efeitos, está o apego de indivíduos a bens uma vez que os possuam, resultando 

numa maior valorização de um dado bem numa situação de posse vis-à-vis numa situação 

de não posse – o que se convém chamar por endowment effect. 
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 Kahneman (2003) e Ariely (2009) apontam a predisposição em determinadas 

situações pela escolha de opções default, independentemente de suas características e das 

opções disponíveis. Kahneman (2003) chama esse princípio de framing, a aceitação passiva 

de uma opção dada. Ariely (2009) constata sua ocorrência, por exemplo, no caso de certos 

formulários, como médicos no tocante à doação de órgãos: a opção opt-in é escolhida 

majoritariamente independente de qual seja. Tais casos evidenciam uma determinação 

quase que completa do meio no comportamento individual. 

 Todas as mencionadas anomalias explicitam a incapacidade do modelo neoclássico 

de racionalidade ilimitada de explicar o comportamento humano. Tem-se, portanto, a 

necessidade de recorrer a explicações alternativas, a que aqui se convém chamar por regras 

práticas de comportamento. Essas explicações se darão na forma de modelos heurísticos, 

regras simples às quais as pessoas recorrem conscientemente ou não à solução de 

problemas os mais diversos e que serão tratadas no próximo capítulo. 

 

2.3. Racionalidade ecológica 

 

 O conceito de racionalidade ecológica é trazido por Gigerenzer (2008) a fim de 

contrastar a visão de modelos heurísticos como explicações ad hoc de desvio de 

comportamento frente uma norma baseada na lógica, o que seria o caso de Kahneman 

(2003); ao invés, Gigerenzer (2008) propõe que se contraste a mente (ou as características 

do indivíduo) ao ambiente no qual o comportamento se verifica. A racionalidade é 

ecológica no sentido de que dados comportamentos particulares foram evolutivamente 

selecionados devido à sua capacidade de solução de problema em dados ambientes 

específicos e que sua adequação se deve ao seu desempenho nos ditos ambientes para os 

quais estão adaptados. 

 Assim sendo, comportamentos heurísticos sob uma óptica de racionalidade 

ecológica não são meramente soluções a limitações cognitivas dos indivíduos que são 

incapazes de conduzir processos de racionalidade ilimitada, porém são soluções 

desenvolvidas a uma dada estrutura do ambiente vis-à-vis características do indivíduo 

evolutivamente adaptadas. Kahneman (2003) faz um paralelo entre ilusões de ópticas e 

ilusões cognitivas no intuito de explicar o princípio pelo qual comportamentos heurísticos 
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incorreriam em erros; ilusões de óptica, no entanto, são erros decorrentes da manipulação 

do ambiente a fim de induzir o erro, como abstrair uma dimensão do ambiente, 

representando-o em duas dimensões e fazendo a mente incorrer em erros sistemáticos 

quanto às suas propriedades.  A questão, no entanto, é que a mente humana está adaptada 

para um mundo que possui três dimensões e não duas e não faz sentido repreendê-la por 

errar em uma situação fundamentalmente diferente da que ela está adaptada a operar.  

 Similarmente, muitos dos vieses e erros constatados por essa vertente estão 

relacionados, segundo Gigerenzer (2008), ao fato de se basearem em normas que são 

content-blind, indiferentes ao conteúdo do problema e universais, e em situações em que 

não há incerteza além da incerteza fraca ou bayesiana. Gigerenzer (1991) demonstrou 

como, mudando-se a estrutura do problema em experimentos práticos, foi possível anular 

diversas discrepâncias constatadas por Daniel Kahneman e Amos Tversky (KAHNEMAN, 

2003) em seus estudos entre o juízo humano e dadas normas estatísticas. Através da 

simples mudança do enunciado de diversos problemas, Gigerenzer (1991) conseguiu fazer 

com que falácias e erros então constatados desaparecessem através do que o autor chama de 

versões freqüentistas dos experimentos. No caso: (i) excesso de confiança, a atribuição 

duma probabilidade maior à efetivamente verificada na ocorrência de eventos; (ii) a falácia 

de conjunção, de que a probabilidade da conjunção de dois eventos nunca pode ser maior 

do que a de um de seus constituintes; e (iii) a falácia de ignorância de taxa básica, em que a 

proporção básica de distribuição duma dada população é ignorada. 

 Desse modo, a mente humana estaria adaptada a raciocinar conforme um estatístico 

freqüentista em termos de frequência de ocorrência de eventos e não da ocorrência de 

eventos isolados, como é o caso da estatística bayesiana. O uso de uma ou outra depende 

das estruturas do problema em questão, dado que cada possui seus pré-requisitos. Isso se 

daria deve ao fato do conteúdo do problema ser relevante ao trazer à tona conhecimento 

implícito, cada estrutura requerendo uma abordagem distinta. Tais constatações reforçam a 

idéia de que o julgamento humano é de domínio específico, ou seja, dependente do 

ambiente em que está inserido. 

 Gigerenzer (1991) particularmente sugere que as normas sociais possuem leis 

próprias, o que Ariely (2009) corrobora, contrastando normas sociais com o que o autor 

chama de normas de mercado ou de relacionamento econômico. Ariely (2009) sugere, entre 
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outros fatores, que o comportamento econômico possui características individualistas ao 

passo de que o comportamento social possui características de sociabilidade, como 

altruísmo, que não fazem sentido numa perspectiva de racionalidade econômica. 

 Essa dependência do comportamento humano em relação às propriedades do 

problema explica o aparente paradoxo constatado por Ariely (2009) de uma pessoa 

tipicamente não estar disposta a ajudar um estranho, como no caso da troca de um pneu, 

caso seja oferecida uma quantia mínima em dinheiro, porém esteja disposta a ajudá-lo caso 

o pedido seja feito na base da boa vontade. Similarmente, explica porque presentear um 

anfitrião que oferece um jantar com algo como uma garrafa de vinho é socialmente 

aceitável e um bom costume ao passo que pagar-lhe pelo jantar o valor do vinho em 

dinheiro– teoricamente melhor, dado que é mais líquido – mais comumente faça o anfitrião 

sentir-se ofendido no entanto. 
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Capítulo 2: Modelos de comportamento heurístico 
 

1. Alternativas à racionalidade ilimitada: comportamento heurístico 

 

 O conceito de comportamento heurístico, regras práticas ou rules of thumb possui 

sentidos distintos na academia. A visão aqui adotada não é a que associa regras heurísticas 

com viés e irracionalidade, porém a proposta por Simon (1955), na qual um indivíduo faz 

uso de rules of thumb – que são regras simples de uso geral em uma dada situação – 

obtendo resultados aproximados ou satisfatórios, ao invés de ótimos. O uso de tais 

mecanismos poderia ser classificado como comportamento heurístico e não caracterizaria 

necessariamente um processo consciente deliberado ou subconsciente; ambas as instâncias 

apresentam o uso de regras práticas. A questão relevante é que são simples, de pouco 

esforço e dependentes de condições muito menos restritivas para seu uso. Sua adequação 

depende de características particulares do ambiente, de modo que um indivíduo convém 

escolher – deliberadamente ou não – qual regra heurística cabe a cada situação. 

 Gigerenzer (2002, 2008) põe grande importância à especificidade do uso de 

comportamentos heurísticos a dadas situações: seu desempenho – e consequentemente seu 

uso – depende das particularidades do problema e do ambiente, sob a lógica da mencionada 

racionalidade ecológica. Isso porque procedimentos heurísticos são processos adaptativos 

que respondem a problemas particulares, tanto ignorando características do ambiente que 

impossibilitassem um modelo de otimização ou estatístico (como por exemplo dependência 

entre resultados) quanto, quando possível, se aproveitam de especificidades do ambiente 

para facilitar a obtenção de uma solução. Nesse sentido, não são universais como a 

racionalidade ilimitada, porém seguem uma lógica evolucionária – em que características 

do ambiente selecionam os comportamentos mais adequados e eficientes ao longo do 

tempo, sem que essa seleção necessariamente convirja para o equivalente de um ótimo. 

 Um exemplo do aproveitamento de especificidades do ambiente em que ocorre 

decisão está em Payne et al (1997), cujos experimentos e simulações mostram que 

problemas que possuem opções em que haja dominância – uma opção cujos payoffs estão 

incluídos completamente dentro de outra – podem ter sua resolução encurtada e 

simplificada com métodos simples de constatação,  deliberada ex-ante ou simplesmente 
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constatada conforme a resolução do problema se desenvolve, de dominância e a 

consequente exclusão de opções inclusas em outras antes dos cálculos sem que se 

prejudique o resultado. No caso, problemas em que há dominância favorecem a checagem 

heurística de dominância uma vez que ela diminui a quantidade de cálculo necessária sem 

afetar os resultados ao passo que esse procedimento não possui utilidade em problemas em 

que simplesmente não haja dominância. 

 Há diversas dentre tais regras práticas de comportamento, desde extremamente 

específicas, como a regra do olhar da intercepção de um projétil, a mais abrangentes, como 

o take-the-best descrito por Gigerenzer (2008) ou o satisficing de Simon (1955). A regra do 

olhar, particularmente, é descrita por Gigerenzer (2008)  como sendo um 

comportamento heurístico que se observa em pessoas (ou animais) tentando interceptar um 

projétil, como jogadores de basquete ao interceptarem a bola. Gigerenzer (2008) argumenta 

que, fosse para realizar uma otimização a fim de precisar o destino da bola, se necessitaria 

resolver equações diferenciais que levassem em conta elementos tais quais o peso da bola, a 

força e direção de seu lançamento, sua rotação, o sentido e força do vento e a força da 

gravidade. Tais cálculos, além de serem extremamente complexos e demorados relativos ao 

tempo da bola cair ao chão, exigem a difícil mensuração dos elementos acima citados. O 

que se verifica no comportamento dos jogadores de basquete é que se utilizam da regra do 

olhar, a saber, ajustando-se o movimento de maneira a manter o ângulo de visão da bola 

constante acabam por estar no preciso ponto em que a bola cai. 

 Não bastando ser mais simples, rápido e realista, tal procedimento heurístico tem 

um vantagem em relação à suposição as if de otimização no tocante às informações que se 

pode extrair dele: enquanto a otimização apenas poderia dizer onde a bola cairia e, portanto, 

seria interceptada, o modelo heurístico permite saber que a bola será interceptada pelo 

agente necessariamente em movimento e que seu movimento até lá será em forma de arco 

(GIGERENZER, 2008). Modelos heurísticos são capazes de, desse modo, oferecer 

informação não só sobre o resultado da ação, como também sobre seu processo e 

desolvolvimento. 

 Alguns autores consideram o uso de otimização como first best, e suas alternativas 

como second best, comportamentos que seriam usados devido a irracionalidade, viés dos 
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indivíduos, economia de esforço mental ou dificuldade de realização de otimizações. Em 

alguma medida, esse é o caso de Kahneman (2003) e Ariely (2009). 

 Essa visão é particularmente problemática no sentido de que, como foi mostrado, 

existem diversos problemas para os quais a otimização não consegue obter solução. Esse é 

o caso de problemas que envolvam excessiva complexidade, que acaba resultando em 

incerteza procedimental; problemas envolvendo ausência de unidade de medida comum 

entre os payoffs envolvidos; ou problemas que envolvam situações de incerteza 

fundamental, resultando em estruturas dinâmicas cujos parâmetros são inconstantes e, 

portanto, comprometem a estipulação de payoffs possíveis e suas probabilidades. 

 Gigerenzer (1991, 2008) argumenta não só que modelos heurísticos não são second 

best na medida em que apresentam solução para determinados problemas conquanto um 

modelo de racionalidade ilimitada não consegue fazê-lo, como que mesmo em certas 

situações em que se possa usar modelos de otimização a performance de modelos 

heurísticos pode ser relativa ou absolutamente melhor.  Isso não quer dizer que modelos 

heurísticos simples sejam necessariamente sempre mais eficientes que um modelo de 

otimização como o de regressão múltipla; Gigerenzer (1991; 2008) argumenta que sua 

eficiência depende das características do problema e do ambiente em questão. 

 Segundo Gigerenzer (2008), um modelo com boa capacidade de ajuste não significa 

que ele possui uma boa qualidade de predição. Conforme o autor, adicionando-se 

suficientes parâmetros livres, poder-se-ia fazer um modelo ajustar-se a basicamente 

qualquer série de dados: “including data produced by two logically inconsistent theories” 

(p. 84). O bom ajuste pode dever-se a um caso de overfitting, que poderia ser explicado por 

 

A set of observations consists of information that generalizes to the other 

samples and of information that does not (e.g., noise). If one extracts too 

much information from the data, one will get a better fit (a higher 

explained variance), but one will mistake more noise for predictive 

information. The result can be a substantial decrease in one’s predictive 

power (Gigerenzer: 2008, p. 40-41). 

 

 Além de overfitting, existem outros problemas com modelos estatísticos. Para que 

produzam bons resultados de predição, é necessário que haja (i) uma amostragem grande o 
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suficiente e de resultados independentes; e (ii) que as estruturas (ou parâmetros) do 

problema sejam razoavelmente estáveis. 

 Quanto a (i), Gigerenzer (2008) argumenta que, no mundo real, muitas vezes não há 

amostragem grande o suficiente para a tomada de decisão e que, nesse caso, adicionar mais 

parâmetros resultaria numa piora do modelo. Gigerenzer (2008) apresenta o exemplo de 

que com uma amostragem de 10 anos da evolução do desempenho de dez portfólios 

industriais norte-americanos , a regra heurística 1/N (distribuir os fundos igualmente entre 

todas as alternativas de investimento) obteve desempenho melhor do que doze modelos de 

otimização, incluindo o modelo de Harry Markowitz que lhe conferiu o nobel em economia 

em 1990. Adicionalmente, estimou-se que, para que se revertesse a performance entre a 

regra heurística e os modelos de otimização, seria necessária uma amostragem de 500 anos. 

 Quanto a (ii), Gigerenzer (1991) argumenta que antes do uso de modelos 

estatísticos, há a necessidade da realização de pressupostos quanto à estrutura e estabilidade 

dos parâmetros no qual se pretende empreende rum raciocínio estatístico. Em ambientes 

que apresentem uma grande instabilidade – como aqueles em que haja incerteza 

fundamental –, o uso de uma regressão com base em dados passados poderia resultar num 

modelo com bom ajuste, porém completamente desatualizado diante da situação atual.  

Levando-se em conta tais questões, haveria situações favoráveis a procedimentos 

heurísticos em: “Typically, the larger the uncertainty and the number of assets and the 

smaller the learning sample, the greater the advantage of the heuristic.” (Gigerenzer, 2008: 

p. 10). 

 Factualmente, Gigerenzer (2008, p. 41) apresenta um grupo de modelos heurísticos 

que, apesar de possuírem um ajuste inferior a modelos de regressão múltipla, apresentaram 

uma acurácia superior quando da predição conforme os dados disponíveis. Tal seleção 

incluía, por exemplo, a heurística take-the-best – a adoção de um parâmetro como o mais 

relevante e seu uso exclusivo na tomada de decisão, fugindo do problema de overfitting 

devido a pouca amostragem vis-à-vis a quantidade de parâmetros. 

 O motivo de tal desempenho seria, conforme Gigerenzer (2008), a mencionada 

capacidade de comportamentos heurísticos específicos explorarem tanto particularidades do 

ambiente em que um determinado problema se insere quanto capacidades evoluídas ou 

aprendidas dos agentes. Além disso, o autor frisa que eles seriam nem bons nem ruins em 
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si, porém bons ou ruins na resolução de um determinado problema específico. 

Comportamentos heurísticos e a situação em que se os aplica são, portanto, indissociáveis. 

 Payne et al (1997) realizaram um particularmente amplo experimento envolvendo a 

tomada de decisão com base em diversos processos, incluindo métodos de otimização e 

procedimentos heurísticos. Avaliou-se o desempenho das escolhas para problemas com 

ausência ou presença de dominância de alternativas, alta ou baixa dispersão dos dados e 

com dois níveis de pressão de tempo à resolução. Tanto na simulação quanto na experiência 

com pessoas, o resultado foi que procedimentos heurísticos eram substancialmente mais 

econômicos no uso de recursos mentais na forma de operações e que o desempenho dos 

modelos heurísticos dependia fortemente das variáveis características do problema. 

 Payne et al (1997) concluíram que métodos heurísticos conseguiram resultados 

muito próximos de predição quanto dos de otimização com custos de esforço 

computacional muito menores, corroborando a idéia de que considerar os modelos 

normativos de racionalidade ilimitada e otimização não são necessariamente first best e que 

há vantagens em se usar modelos heurísticos. 

 Tem-se, portanto, uma concepção de que comportamento heurístico que, comparado 

ao modelo de racionalidade limitada, é: menos dependente de pressupostos restritivos 

quanto às propriedades do ambiente e do indivíduo; não universal, ou seja, restrito a 

situações específicas; de menor custo computacional; e sem hierarquia normativa. 

 

 

2.  Intuição 

 

 Em seus modelos de comportamento humano, Kahneman (2003) divide a cognição 

humana em dois processos completamente distintos: a intuição e a razão.  Tal concepção 

cognitiva seria de amplo uso na psicologia e a distinção de Stanovich e West (apud 

KAHNEMAN, 2003) representaria uma boa síntese. Nela, há a divisão em três sistemas 

cognitivos: um processo passivo, a percepção, e dois ativos, a intuição e a razão. A 

percepção e a intuição são em características procedimentalmente iguais: rápidos, 

paralelos, automáticos, sem esforço, associativos, de lento aprendizado e emocionais. A 

diferença entre ambos se dá no conteúdo processado: perceptos e estímulos no caso da 
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percepção, conceitos no caso da intuição. Já a razão possuiria o mesmo conteúdo 

processado que a intuição, porém sendo-lhe o oposto em procedimento: lenta, serial, 

controlada, demandante de esforço, governada por regras, flexível e neutra.  

 Uma característica extremamente importante de pensamentos intuitivos para 

Kahneman (2003) é que ela é espontânea, vindo à mente automaticamente. Porém, diante 

de uma dada situação, alguns pensamentos intuitivos vêm à mente ao passo que outro não, 

como exemplifica a FIG. 1. A facilidade com a qual certos pensamentos intuitivos 

aparecem conquanto outros não é denominada acessibilidade, que é caracterizada como um 

continuum de dificuldade, e ela seria análoga à percepção do indivíduo, particularmente no 

tocante a como algumas informações do ambiente são notadas conquanto outras não. 

 São sugeridos (Kahneman, 2003) diversos fatores que afetam a acessibilidade, 

dentre os quais se destacam as propriedades do objeto (ou intuição) a ser acessado vis-à-vis 

o contexto em que ele se encontra. Semelhantemente à facilidade de percepção de um 

objeto depender de características próprias e o contraste que causa com o ambiente em que 

está inserido, tal efeito de saliência também poderia ser averiguado no comportamento 

intuitivo em relação à situação que o propicia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1, em que uma mesma imagem pode ser tanto 

a letra “B” quanto o número “13”, dependendo do da 

referência (Kahneman, 2003: p. 1454). 
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 Kahneman (2003) sugere ainda importante papel para as expectativas, na medida 

em que refletem experiências passadas, na acessibilidade do objeto, influenciando a 

saliência do objeto em questão referente a informações armazenadas na memória. Isso está 

relacionado ao fato de a percepção (e, pois, a acessibilidade) ser dependente de referência: 

“reference-dependent: the perceived attributes of a focal stimulus reflect the contrast 

between that stimulus and a context of prior and concurrent stimuli” (p. 1454). Assim 

sendo, o aparecimento de um dado comportamento intuitivo ao invés de outro estaria 

intimamente relacionado a tanto às experiências passadas (memória) quanto às experiências 

presentes (ambiente). A importância das experiências passadas é particularmente relevante 

na medida em que explica parte das diferenças individuais entre os agentes: “different 

cultural experiences favor different intuitions about the meaning of situations, and new 

behaviors become intuitive as skills are acquired” (p. 1469). 

 Kahneman (2003) ressalta que a forma através da qual os inputs presentes no 

ambiente estão disponíveis ao indivíduo, sem que se altere seu conteúdo, causam alterações 

em seu comportamento. Tal processo, dito framing, está relacionado a como a forma pode 

influenciar a saliência de um objeto em sua acessibilidade e, de tal maneira, ser 

responsabilizado pela presença de viés e erros sistemáticos no julgamento humano, uma 

vez que para um mesmo conteúdo conceitual ou perceptivo se obtém um comportamento 

distinto. O efeito é o similar ao constatado em ilusões perceptivas em que um mesmo objeto 

aparenta ter tamanhos, contrastes (etc) distintos dependendo de seu entorno. 

 

 

Figura 2, exemplificando o efeito do contexto nas percepções visuais. No caso, 

ambos os círculos escuros são idênticos em tamanho. (Ariely, 2009: p. 7). 
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 Ariely (2009) corrobora que o ambiente tenha um grande impacto sobre o indivíduo 

e, a partir de estudos seus – tais quais quanto à percepção de gosto ou de melhores opções 

de compra (Ariely. 2009: p. 4 e p. 162) – mostra como o simples modo como as 

alternativas são apresentadas é capaz de influenciar o julgamento e a percepção do 

indivíduo quanto às opções (vide FIG. 2 para exemplo visual). Ele vai além: não é um mero 

efeito de viés, o indivíduo realmente possui experiência e sensações diferentes dependendo 

de, por exemplo, framing de um dado produto, tal qual foi o caso de placebos para dor 

surtirem um efeito maior nos indivíduos quando seu preço era maior ao invés dos mesmos 

placebos na presença de desconto (Ariely, 2009). Para Ariely (2009), isso está intimamente 

relacionado ao fato de as expectativas dos agentes serem capazes de influenciar não só sua 

percepção e julgamento, mas também suas experiência e sensações concretas – não é uma 

questão de mera percepção, é fisiológico também. 

 Para Kahneman (2003), a diferença no tocante a esforço é um dos principais 

indicadores quanto a um processo ser intuitivo ou racional. A quantidade de esforço usada 

é, de fato, um ponto crucial de tal modelo: “Because the overall capacity for mental effort is 

limited, effortful processes tend to disrupt each other, whereas effortless processes neither 

cause nor suffer much interference when combined with other tasks” (p. 1451). 

Complementarmente, Kahneman (2003) argumenta que observação casual e pesquisa 

sistemática indicariam que a maioria dos pensamentos e ações é normalmente intuitiva, 

corroborando a idéia de que esforço mental seria particularmente escasso. 

 Ariely (2009) apresenta uma similar questão de escassez de recursos mentais no 

tocante a autocontrole, mostrando como indivíduos que exerçam esforços de autocontrole 

para resistir a tentações do ambiente se mostram progressivamente mais suscetíveis a ceder, 

o que sugere uma espécie de fadiga na capacidade humana de autocontrole. Kahneman 

(2003) considera, após experimentos, o autopoliciamento contra erros como um 

comportamento de tipo razão e, portanto, que requer substancial esforço e que seria um dos 

motivos porque os indivíduos deixam passar erros recorrentemente em suas vidas 

quotidianas ao invés de estar em constante estado de atenção e corrigi-los todos assim que 

aparecem. 
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 A partir de alguns experimentos realizados por si e Tversky, Kahneman (2003) 

conclui que escolhas governadas pela razão na solução de problemas puderam ser 

observadas, porém que eram (i) restritas a situações incomuns e que (ii) sua ativação 

dependia de fatores de atenção e acessibilidade. 

 Ambas as conclusões são extremamente significativas. Por um lado, (ii) reforça 

relevância do ambiente na determinação de ambos os comportamentos intuitivo e racional, 

resultando que o indivíduo não possui controle sobre ser ou não racional. Por outro, (i) é 

particularmente relevante no tocante a situações em que haja algum tipo forte de incerteza 

(como incerteza fundamental), uma vez que a não familiaridade do ambiente o torna 

suscetível à recorrência de circunstâncias que fogem ao que o indivíduo está acostumado e, 

portanto, o estimularia a agir racional e conscientemente. 

  Simon (1978) faz uso de uma concepção de intuição similar à recém-exposta a fim 

de explicar a presença de grande habilidade ou perícia no comportamento humano. 

Particularmente, são salientadas algumas características humanas relevantes: (i) excelente 

memória de longo prazo; (ii) baixa capacidade da memória de curto prazo; (iii) fraca 

capacidade aritmética, de atuação serial e lenta; (iv) elevada capacidade de formação e 

reconhecimento de padrões. 

 Considerando a enormemente superior capacidade da memória de longo prazo e a 

habilidade humana para abstrair e fazer uso de padrões, Simon (1978) sugere que a 

experiência acumulada é um componente importantíssimo na capacidade de resolução de 

problemas, o que levaria os indivíduos a agirem pronta e eficientemente diante do 

reconhecimento de problemas familiares e obterem um sofisticado nível de desempenho em 

situações de familiaridade. Simon (1955) argumenta que, por exemplo, jogadores 

experientes de xadrez, ao se depararem com uma possibilidade de forçar um cheque em seu 

oponente, normalmente adotam imediatamente tal movimento sem sequer cogitar 

alternativas. 

 De fato, a sugestão é de que a capacidade de memória de longo prazo seja 

potencialmente enorme e que a capacidade de reconhecimento de padrões igualmente 

possua enorme papel na eficiência do comportamento intuitivo. Segundo Simon (1978), há 

evidências empíricas de que um jogador de xadrez habilidoso guarde em sua memória até 

50.000 diferentes padrões de peças (clusters de três ou quatro peças) que ele reconhece 
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instantaneamente quando presentes numa posição de xadrez, ativando informação 

armazenada na memória de longo prazo sobre possíveis movimentos que são relevantes 

quando tais padrões de peças estão presentes. 

 Um estudo aprofundado e vasto sobre os mecanismos de um comportamento com 

excelente desempenho em situações de familiaridade – que pode ser chamado de intuição 

especialista – é o realizado por Gary Klein (Duggan, 2007). Ao estudar o comportamento 

de bombeiros, enfermeiros e outras profissões em que há um ímpeto por decisões imediatas 

e de importantes consequências, Klein percebeu que, ao contrário do que esperava, 

indivíduos experientes dentre tais profissionais normalmente não deliberavam entre mais de 

uma alternativa, porém o curso apropriado de ação lhe vinha automaticamente à mente e 

este era prontamente adotado. Por exemplo, um bombeiro estudado não estabelecia um 

objetivo, elencava as possibilidades de ação e depois escolhia entre elas; a solução 

adequada lhe ocorria por si só tal qual se deparasse com o problema. Tal bombeiro poderia 

seguir automaticamente sua intuição inclusive em uma dada situação em que o protocolo 

recomendava outros cursos de ação (Duggan: 2007, p. 39). 

 A conclusão que Simon (1978) apresenta de tal procedimento comportamental é a 

de que a experiência e, conseqüentemente, habilidade acumuladas são cruciais ao bom 

desempenho em situações de familiaridade, ao passo que muito menos eficientes em 

situações que envolvam novidades. Das palavras do autor, espera-se: “a very much more 

sophisticated level of performance in familiar situations, where the recognition mechanism 

could operate effectively, than in situations possessing any considerable element of 

novelty” (p. 504). 

 É particularmente importante ressaltar as implicações de tais conclusões: “This 

accumulation of experience may allow people to behave in ways that are very nearly 

optimal in situations to which their experience is pertinent, but will be of little help when 

genuinely novel situations are presented” (Simon: 1978, p. 503). O papel da incerteza – de 

“genuinely novel situations”, que sugerem incerteza fundamental – é decisivo em minar a 

eficiência do comportamento humano e impedir que seja quasi ótimo. 

 Assim sendo, tal argumentação permite compreender porque a justificativa de 

modelos de comportamento as if de Friedman (1970) seja equivocada ou insuficiente na 

explicação do comportamento humano. No caso, se trata do paralelo do jogador de bilhar e 
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do homem de negócios. Apesar de não estarem cientes das complicadas fórmulas físicas 

que descrevem o movimento das bolas de bilhar, os jogadores experientes realizam tacadas 

extremamente precisas. Similarmente, o homem de negócios experiente, apesar de não 

calcular nem estar ciente de as complicadas fórmulas de otimização, poderia se comportar 

as if ele o estivesse fazendo e gerenciar eficientemente as empresas. 

 Porém, uma tacada de bilhar e a condução de um negócio são atividades 

completamente distintas: um jogador de bilhar não lida com situações novas ou sequer 

fundamentalmente incertas que afetem o percurso de suas tacadas em seu jogo. Em bilhar 

não há vento, irregularidade da superfície de jogo, ação simultânea do oponente ou mesmo 

ausência de informações relevantes – as regras do jogo e as leis físicas por trás do 

movimento das bolas são constantes. O bilhar poderia ser caracterizado como um jogo de 

perícia física e o único elemento passível de variação é a disposição física e psicológica do 

jogador, ao passo de que a condução de uma empresa envolve diversos tipos de incerteza. 

 Pode-se concluir, portanto, que o reconhecimento do ambiente econômico como 

sendo, ao invés de um de informações completas e estáveis regras do jogo – tal qual um 

jogo de bilhar ou de xadrez –, mas sim um de presença de incerteza e principalmente de 

incerteza fundamental é essencial na compreensão da incapacidade dos agentes de se 

comportarem de maneira quasi ótima. Abstrair o elemento incerto dos resultados do 

comportamento econômico é não só meramente irrealista, como altera completamente a 

dinâmica do comportamento econômico e as conclusões que se pode tirar dele. Toda 

atividade econômica que lide com questões sujeitas a substancial incerteza forte – como 

mercados em que haja recorrente introdução de inovações substanciais, que haja grande 

instabilidade de preços (como num período de hiperinflação) ou que estejam 

substancialmente expostos a um câmbio flutuante de elevada variância – é muito menos 

sujeita a um bom desempenho através respostas intuitivas por parte dos agentes aos 

desafios que lhe são apresentados, sejam eles consumidores, sejam eles tomadores de 

decisão dentro de uma empresa. 
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3.  Hábitos, imitação e conformismo 

 

 Todas as constatações até então apresentadas nesse capítulo parecem confirmar a 

concepção de comportamento e tomada de decisão já em 1911 apresentada por Schumpeter 

(1961) em seu livro “Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung”. Como argumenta 

Schumpeter (1961, p. 115), “A mínima ação cotidiana envolve um enorme esforço mental” 

e , no entanto, “justamente as coisas cuja execução (...) implicariam um supremo esforço, 

em geral, não exigem absolutamente uma precípua energia individual” (p. 116). Isso se 

daria devido à formação de hábitos e rotinas substituir a necessidade de deliberação ante 

ações por seu automatismo subconsciente, resultando na liberação de esforço mental por 

parte do indivíduo e que ele possa resolver muito mais do que poderia em situações 

familiares caso houvesse que “planejar conscientemente a sua atitude em cada caso” (p. 

117). A questão da escassez de esforço mental aparece com grande destaque, como 

apareceu em Kahneman (2003). 

 A situação muda drasticamente quando os indivíduos saem da rotina, o seu 

comportamento automático perde sua utilidade e o indivíduo se vê tendo que fazer uso da 

exaustiva deliberação racional e consciente para lidar com o novo, similar ao que propõe 

Simon (1978). Tal situação poderia ser caracterizada como uma de incerteza forte, cujas 

dificuldades são: 

 

fora dos trâmites costumeiros, o indivíduo fica sem os dados para decidir 

e sem as normas de conduta que, geralmente, conhece muito 

minuciosamente no seu âmbito. Decerto, ainda deve prever e avaliar à 

base da experiência. Mas a incerteza de muitas coisas permanece; outras 

ainda só são averiguáveis, até certo ponto; algumas, talvez, só possam ser 

‘conjecturadas’ (Schumpeter, 1961: p. 117). 

 

 É particularmente importante ressaltar que, embora a atividade econômica em 

situações de incerteza forte requeira “planejar conscientemente a sua atitude em cada caso. 

Haverá muito mais racionalidade consciente neste fato do que na ação costumeira, que, 

como tal, não carece absolutamente de ser refletida” (Schumpeter, 1961: p. 117), isso não 

excluiria o papel da intuição (ou experiência) do indivíduo. No caso, Schumpeter (1961) 
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argumenta que não se pode pesquisar todas as informações relevantes e que, portanto, 

existe enorme papel para a intuição, evidenciando-se no seguinte trecho: 

 

na vida econômica, a ação tem que ser realizada sem elaborar todas as 

minúcias do que se há de fazer. Aqui, o bom êxito de tudo depende da 

intuição, da capacidade de enxergar as coisas, de modo tal, que depois 

comprove ser isto verídico, muita embora não se o possa aplicar no 

momento, e de perceber o fato essencial, afastando-se os não-essenciais, 

ainda que não se possa dar conta dos princípios mediante os quais isto se 

realiza. (p. 118) 

 

 É importante ressaltar que, em alguma medida, experiências pretéritas são 

relevantes no empreendimento de novas atividades e, portanto, a intuição – resultado do 

acúmulo de conhecimento na memória de longo prazo – não deixaria de ter alguma valia. 

Há ainda a questão de que, na presença de incerteza em alguma medida substancial, o 

indivíduo não apenas se encontra na ausência de informações relevantes com as quais está 

acostumado, porém também na presença de informações que então se tornam irrelevantes à 

nova situação, tal que seja necessário saber afastar o que não é necessário.  Schumpeter 

(1961) inclusive afirma que um indivíduo que insista em fazer uso do que já não é mais 

adequado acabará por tomar más decisões, como se pode constatar em: “Trabalhos 

preparatórios completos, conhecimentos especializados, largueza de horizonte intelectual, 

talento para as análises lógicas podem, em certas circunstâncias, ser fontes de fracassos.” 

(p. 118). Esse seria o caso da insistência do uso de modelos de otimização em situações 

inadequadas tal como argumenta Gigerenzer (2008). 

 Hodgson (1988) aponta um estudo em que um grupo de indivíduos devia identificar 

qual de três linhas de clara diferença de tamanho era equivalentes a uma linha modelo. 

Todos menos um dos indivíduos haviam combinado escolherem, em alguns casos, uma 

mesma resposta evidentemente errada. O objetivo era averiguar se o indivíduo restante, 

desconhecendo o combinado, se conformaria ou não com a maioria e, em tantos quantos 

um a cada três casos, registrou-se tal conformidade. Do estudo, conclui-se que: “a single 

individual will very often alter his or her own explicit judgement when faced with an 

unanimous but erroneous majority” (Hodgson: 1988, p. 122).  
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 Outro experimento, muito mais contundente, foi o realizado por Milgram, em que 

um ator, devidamente vestido e representando um “cientista”, pedia a que um membro do 

público administrasse choques a um dado indivíduo, que também era um ator e encenaria 

reações apropriadas às quantidades de choques supostamente recebidas. Os resultados 

obtidos foram que “a majority of ordinary, reasonable adults would administer to another 

person electric shocks that were apparently painful, dangerous and even fatal, if ordered to 

do so by the person in apparent authority” (Hodgson: 1988, p. 122). A partir de tais 

resultados, Hodgson (1988, p.122) conclui que: “There is a propensity for people to accept 

definitions of action provided by legitimate authority”. 

 Dequech (2013, p. 11) argumenta ainda que ao menos parte do comportamento 

conformista se deva a sanções sociais: “some sort of punishment against dissenters or 

reward for those who comply”. Apesar de a imposição de conformidade ser característica 

básica de regras oficiais como a lei, sanções informais e espontâneas por parte dos 

indivíduos que se conformam a instituições tácitas aos que não o fazem também seriam 

uma medida de propagá-las. Porém não são apenas causas externas que lhe seriam 

responsáveis; os indivíduos também podem apresentar conformity preference (Dequech, 

2012), demonstrando inclinação à conformidade por si só. 

 Apesar de basear-se em motivos diferentes e estar analisando particularmente o 

ambiente político, a concepção de que a introdução de um novo modo de condução é 

particularmente uma tarefa muito difícil e incerta já estava presente em Machiavelli (2001, 

p. 30): “it ought to be remembered that there is nothing more difficult to take in hand, more 

perilous to conduct, or more uncertain in its success, then to take the lead in the 

introduction of a new order of things”. Isso porque os que se beneficiam das condições 

antigas serão opositores árduos de mudanças conquanto já se beneficiem das leis e normas 

vigentes, adaptadas ao modus operandi de então, ao passo que aqueles que potencialmente 

se beneficiarão da nova situação apresentarão um apoio muito mais ameno a quem busca 

introduzir mudanças dada a incerteza inerente ao sucesso de tal empreendimento. 

 Kuhn (1970) apresenta uma visão semelhante no tocante à mudança de paradigmas 

na academia, mostrando como os que foram educados no paradigma antigo resistem a 

mudanças mesmo na constatação de sua inadequação. A resistência a mudanças mesmo 

diante de evidências contrárias que suportem uma nova visão parece ser um fenômeno 
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generalizado, de modo que tragicamente poderia ser resumida na frase de Max Planck 

(apud KUHN, 1970: p.151): “a new scientific truth does not triumph by convincing its 

opponents and making them see the light, but rather because its opponents eventually die, 

and a new generation grows up that is familiar with it”. 

 A noção de resistência social a mudanças também é particularmente importante a 

Schumpeter (1961), inclusive por parte do próprio indivíduo, que apresentaria certa 

relutância em realizar algo novo, mesmo na ausência de dificuldades objetivas. 

Particularmente se explicita o modo como o ambiente social serve de barreira a mudanças 

em: 

 

O terceiro ponto consiste na reação do meio ambiente social contra quem 

deseja realizar uma coisa nova. Essa reação pode-se manifestar, antes de 

tudo, na existência de impedimentos legais ou políticos. Mas, admitindo-

se isto, qualquer atitude divergente por parte de um membro do grupo 

social é condenada embora varie muito a escala, conforme o grupo social 

a ela se adapte ou não. Até mesmo o desvio do costume social em 

assuntos tais como indumentária e maneiras suscita oposição e, decerto, 

tanto maior ainda, em assuntos mais graves. Essa reação é mais forte nos 

estágios primitivos da cultura que em outros; nunca falta, porém. 

(Schumpeter, 1961: p. 119) 

 

 Schumpeter (1961) explicita concretamente em que se poderia dar essa oposição na 

economia: “Em matéria econômica, essa resistência se manifesta, antes de tudo, nos grupos 

ameaçados pela inovação; depois, na dificuldade de encontrar a colaboração necessária; 

finalmente, na dificuldade de conquistar consumidores.” (p. 120). 

 Um indivíduo que inove – e, portanto, não se conforme com o status quo – incorre 

em sérias dificuldades e resistência por parte dos outros elementos do sistema, de modo que 

um comportamento conformista por default faz sentido na medida em que o indivíduo 

evitaria as consequências negativas de inovação salvo em situações em as consequências 

positivas esperadas parecessem sobrepujá-las. Sociedades mais tradicionalistas, portanto, 

tenderiam a ter mais elevados níveis de conformismo vis-à-vis sociedades mais liberais. 
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Num extremo, espera-se de sociedades totalitárias ou excessivamente repressivas um nível 

de conformismo próximo ao limite por parte da maioria indivíduos. 

 Schumpeter (1961) trata, principalmente, de hábitos, que são substancialmente 

diferentes de do conceito de intuição previamente definido e que ele também aborda. 

Ambos são processos automáticos e de mínimo esforço mental, porém há uma distinção 

importante a se fazer: hábitos – como emoções – não são plásticos, ao passo que a intuição 

o é. Plasticidade, no caso, poderia ser dito como capacidade de adequação a mudanças no 

ambiente, como através do aprendizado devido à experiência. Nesse sentido, um hábito 

poderia ser tido como um comportamento heurístico extremamente específico de resposta a 

uma dada situação estável cuja origem se dá em sua repetição, ao passo que a intuição seria 

um conjunto diverso de comportamentos heurísticos automáticos e flexíveis, em grande 

parte dependentes do ambiente em que se a aplica e à experiência pretérita vis-à-vis as 

capacidades cognitivas do indivíduo. 

 Ariely (2009) apresenta a regra prática de herding (pastoreio) no tocante à tomada 

de escolhas, que seria a imitação do que os outros estão fazendo tal qual o comportamento 

de gado. Adicionalmente, o indivíduo poderia praticar auto herding, ou seja, imitar seu 

próprio comportamento passado, confiando na sua tomada de decisão original. Segundo 

Ariely (2009), o comportamento de herding evoluiria para um hábito na medida em que a 

repetição de comportamento alheio ou próprio se tornaria automática e desconexa do 

contexto que justificou a imitação em sua origem. A repetição do comportamento como 

causa de hábitos também aparece em Dequech (2013). Desprende-se que hábitos formados 

através da repetição sejam mais adequados a situações em que o contexto varie pouco e 

tem-se, novamente, o importante papel da familiaridade, resultando em que contextos 

incertos causariam inadequação nos hábitos adquiridos. 

 Gigerenzer (2008) elenca alguns elementos que validariam a adoção do 

comportamento prático de “imitar a maioria” (ou herding), que se justificaria em situações 

em que: 

 

 (i) the observer and the demonstrators of the behavior are exposed to 

similar environments, such as social systems; (ii) the environment is 

stable rather than changing quickly; and (iii) the environment is noisy and 

consequences are not immediate, that is, it is hard or time-consuming to 



 

39 
 

figure out whether a choice is good or bad, such as which political or 

moral action is preferable (p. 31).  

 

 Portanto, para Gigerenzer (2008), as características relevantes do ambiente de 

decisão que justificariam o comportamento de imitação são: a similaridade do ambiente (ou 

contexto) e sua estabilidade, ambos os elementos afligidos em situações em que haja 

alguma incerteza substantiva; o excesso de informações (ruído) referentes à decisão a ser 

tomada, que é afligido pela presença de incerteza procedimental; e a distância no tempo das 

consequências, o que impediria o uso de modelos heurísticos que envolvam alguma espécie 

de aprendizado e plasticidade, como no caso do satisficing (ver próximo tópico). 

  Hodgson (1988) dá peso particularmente enorme ao ambiente social na 

determinação dos próprios processos cognitivos que permeiam o comportamento humano. 

Isso se deve ao fato de, considerando-se a percepção e o papel da acessibilidade tal quais 

sugeridos por Kahneman (2003), a atribuição de significado aos estímulos perceptivos se 

dar através de conceitos. Tais conceitos não são naturais ou automáticos, porém fruto de 

uma construção que envolve o aprendizado e que, em grande medida, é socialmente 

estabelecida: “Facts do not speak for themselves; and the acquisition of knowledge about 

the world is not simply an individual but a social act” (Hodgson: 1988, p. 120). Simon 

(1959, p. 272) sugere semelhantemente que o homem é um animal que funciona através 

descoberta de padrões e formações de conceitos. A questão poderia ser resumida em 

(Hodgson: 1988, p. 109): “The crucially relevant step is that we form concepts, based on 

our past experience, to categorize the sense data and to endow it with meaning”. 

 O fato de a cognição corresponder a um processo de construção e aprendizagem é 

particularmente importante conforme ele afeta a relação do indivíduo com os inputs de 

informação que recebe do ambiente. Assim sendo, o modo como os indivíduos processam a 

informação e as conclusões que dela tiram não é homogêneo e a mera diminuição de 

assimetrias de informação não necessariamente resultaria em qualquer processo de 

convergência de expectativas ou comportamentos entre os agentes do sistema econômico. 

Essa constatação é particularmente oposta à de que imperfeições dos mercados financeiros 

derivem essencialmente da assimetria de informações (Ross et al, 1995). Hodgson (1988, p. 

109) diz: “In general we simultaneously face the problem of having too little information 
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and too much. […] To put it slightly differently, we face the problem of having too much 

data and too little knowledge”. Consequentemente, a situação em que os agentes 

econômicos se encontram não pode ser descrita como uma simples escassez de informação, 

já que a informação disponível no ambiente é excessiva; a situação é a de escassez de 

capacidade cognitiva adquirida para conseguir processor toda essa informação e dar-lhe 

sentido e uso. 

 Esse contraste se evidencia no caso de um indivíduo, chamado Shereshevsky, que 

foi estudado pela psicóloga russa A. R. Luria (Gigerenzer, 2008). Tal indivíduo possuía 

uma memória gigantesca: ele foi capaz de reproduzir perfeitamente listas de tantos quantos 

70 números, palavras e letras aleatórios, ao passo que indivíduos comuns conseguem 

guardar em torno de 7. Não sendo suficiente, ele era capaz de recitar a lista toda em ordem 

reversa e, surpreendentemente, ainda a recordava, bem como detalhes do primeiro encontro 

de um modo geral, integralmente ao se encontrar novamente com a mesma psicóloga 15 

anos depois. Apesar de possuir uma capacidade de armazenamento de informações que 

tendia a ser ilimitada, Shereshevsky possuía uma enorme dificuldade em realizar tarefas as 

mais diversas, incluindo que fossem extremamente banais à generalidade das pessoas. Ele 

possuía grande dificuldade em guardar rostos e entender expressões faciais, desprender 

sentidos que não fossem literais – como metáforas – e resumir uma mesma história que 

houvesse decorado palavra por palavra. A presença de fortes aptidões específicas somadas 

à dificuldade de realizar tarefas que envolvam aspectos cognitivos básicos também é o caso 

de indivíduos autistas (Gigerenzer, 2008). 

 O homem como espécie poderia, pois, ser capaz de possuir memória (quase) 

perfeita e assim superar um dos elementos que o tornam limitadamente racional – e que 

causam incerteza procedimental –, porém se verifica, pelo contrário, a presença de 

memória limitada na população geral. A partir do caso de Shereshevsky, Gigerenzer (2008) 

conclui que o aparente defeito do esquecimento é, na verdade, uma característica 

importante ao permitir ao indivíduo concentrar-se no que é essencial e generalizar, podendo 

então relacionar informações diversas sem perder-se nos detalhes em que diferem. 

Evidencia-se o papel dos conceitos através do quais a cognição humana faz uso para 

atribuir significado e relacionar informação que, por si só, não quer dizer nada.  A 

influência social no indivíduo não se resumiria, portanto, à imitação por parte do indivíduo 
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ao comportamento alheio ou sua conformidade segundo normas de comportamento, seja 

intuitivamente ou deliberadamente; ela seria central na determinação de como o indivíduo 

interpreta o mundo ao seu redor. 

 A presença de homogeneidade no ambiente social tenderá, pois, a produzir 

instituições. Seu conceito não é simples nem homogêneo: da visão inicial do 

institucionalismo, pode-se usar a descrição de Veblen em que instituições correspondem a 

“settled habits of thought common to the generality of men” (apud HODGSON, 1988: p. 

125). Uma definição mais generalista seria: “socially shared rules of behavior or of 

thought” (Dequech: 2013, p. 1). 

 Instituições podem ser tanto normas oficialmente estipuladas – como leis e 

protocolos – como normas tácitas e subconscientes de comportamento que são seguidas 

pela generalidade dos indivíduos de uma sociedade. Nesse sentido, qualquer ambiente em 

que prevaleça um dado padrão de comportamento e pensamento favoreceria a presença de 

instituições. Como visto, ambientes sociais costumam apresentar justamente as 

características que favorecem a adoção de comportamentos de imitação, conformismo e 

continuidade (como hábitos), de modo que instituições se mostram um aspecto importante e 

generalizado do comportamento humano. 

 É particularmente importante ressaltar a concepção institucionalista de convenções 

apresentada por Dequech (2013), que são normas tácitas seguidas em parte porque se 

espera que os outros indivíduos as sigam, de modo que o payoff de um comportamento em 

situações em que haja uma convenção depende necessariamente do comportamento alheio. 

Convenções são particularmente soluções úteis a problemas de coordenação, na medida em 

que facilitam a ação simultânea e independente dos indivíduos sem que estes necessitem a 

cada vez determinar as regras do jogo e monitorar o comportamento alheio. Nesse sentido, 

convenções são regras práticas que dependem necessariamente da adoção simultânea de 

outros indivíduos, tornando-as inadequadas diante de não conformismo. 

 Conforme Dequech (2006), a presença de instituições, ao restringir o espectro de 

comportamentos possíveis a que os indivíduos de um modo geral aderem, contribui para a 

diminuição dos níveis de incerteza procedimental e fundamental do sistema. Isso é 

particularmente relevante no tocante a que quanto maiores tais incertezas, maiores as 

adversidades e dificuldades da tomada de decisão e do comportamento intuitivo. Pode-se 
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esperar, portanto, que os indivíduos tendam a adotar comportamentos institucionais na 

medida do possível, seja através da formação de hábitos comuns – independentemente ou 

não – ou de normas oficiais, tácitas ou convenções. 

 

4.  Satisficing 

 

 Uma importante rule of thumb ainda é o satisficing proposto por Simon (1955), que 

trata simultaneamente (i) da busca por alternativas de escolha possíveis de soluções a um 

dado problema, considerando as informações não como dadas mas sim como sujeitas à 

aquisição; e (ii) da escolha entre as diversas opções, substituindo a típica visão de 

indivíduos buscando maximizar utilidade por indivíduos buscando satisfazer necessidades 

previamente estipuladas. Basicamente, trata de um comportamento de busca e aquisição de 

opções em uma situação de incerteza forte qualquer em que as alternativas em si não 

estejam disponíveis de antemão ao indivíduo. Na primeira etapa do procedimento, há a 

busca por (grupos de) alternativas de maneira serial até encontrar uma que lhe seja 

suficientemente boa segundo seu aspiration level. O conceito, trazido por Simon (1955) da 

psicologia, reflete um estado de expectativas quanto à qualidade de alternativa que se 

considera possível de encontrar durante a busca. Numa versão mais simples, conforme o 

indivíduo realiza sua busca por alternativas, ele conclui a busca e escolhe a alternativa que 

seja melhor ou tão boa quanto seu aspiration level assim que ele se deparar com ela. 

 Por exemplo, seria o caso de um indivíduo que, buscando adquirir um bem o qual 

nunca comprou antes, teria de antemão um preço considerado razoável que ele estaria 

disposto a pagar – definido, a princípio por experiências passadas com bens relacionados ou 

expectativas quanto ao que seria um preço razoável – e, visitando loja após loja, compraria 

o dado bem assim que o encontrasse pelo preço esperado ou menos. Essa situação é 

substancialmente mais simples da do indivíduo num sistema de otimização, do qual é 

requerido visitar todas as lojas em que o bem é vendido e comprar na que tivesse o menor 

preço – ou então que ele parasse de visitar mais lojas quando o benefício marginal de um 

preço ainda a ser averiguado tornasse-se inferior ao custo marginal de averiguá-lo. 

 Apesar de simples, o comportamento de satisficing é dotado por Simon (1955) de 

dinamismo e flexibilidade. O aspiration level não é necessariamente constante: ele depende 
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tanto de indícios de experiências pretéritas acerca da qualidade de alternativas que se possa 

encontrar, quanto da dos resultados que estão sendo auferidos em sua busca. Desse modo, 

um indivíduo que esteja com um aspiration level relativamente baixo diante da qualidade 

geral das alternativas que a busca lhe revela acabará por se deparar facilmente com 

alternativas superiores ao que esperava, resultando num ajuste de seu aspiration level para 

cima. O processo inverso também é valido, no qual a ausência de alternativas aceitáveis 

causa uma queda em seu aspiration level. Desse modo, o indivíduo acaba nem por se 

contentar com alternativas que fossem substancialmente inferiores ao que se pode encontrar 

no ambiente, tampouco por se tornar incapaz de selecionar uma alternativa adequada 

devido a possuir excessivamente elevadas. A incapacidade de se encontrar alternativas 

suficientemente boas também pode se lidada com através do ajuste da amplitude de busca 

de alternativas; maior seria o ajuste da amplitude com que se procura alternativas em 

relação ao de ajuste do aspiration level quão maior fosse a persistência de um dado 

indivíduo. 

 Simon (1959) chama atenção para o fato de, apesar de tal rule of thumb permitir, a 

partir de seus mecanismos de ajuste, que o indivíduo se aproxime ao longo do tempo da 

escolha de alternativas mais próximas do melhor que se pode obter, a dinâmica de ajuste 

não deve ser vista como produtora, no longo prazo, de soluções quasi ótimas. Segundo o 

autor, “the subject is adaptive – or leans – but not necessarily in any optimal fashion” 

(p.271). Isso significa que a convergência do aspiration level pode ficar ainda 

consideravelmente aquém da que o ambiente permitisse, ou então apresentar a incapacidade 

de se adequar à qualidade de alternativas em que o ambiente tem a oferecer. No tocante ao 

ajuste para baixo, Simon (1959) explicita-o: “When none of the available alternatives 

satisfies current aspiration, the theory predicts qualitatively different behavior: in the short 

run, search behavior and the revision of targets; in the longer run, what we have called 

above emotional behavior [apathy or aggression, for example], and what psychologist 

would be inclined to call neurosis” (p. 264). 

 Simon (1955) apresenta como exemplo de que tal comportamento prático é 

eficiente, particularmente numa situação em que a otimização é impossível devido à 

presença de incerteza procedimental, o caso dos jogadores profissionais de xadrez. Seu 

mecanismo de seleção de jogadas faria uso do mecanismo de busca e seleção do satisficing, 



 

44 
 

resultando que o tabuleiro é analisado até que se encontre uma solução boa o suficiente, 

como forçar um cheque no adversário, com base na (ampla) experiência de tais jogadores. 

 Uma particular vantagem de tal mecanismo é o de que, ao substituir a busca de 

resultados ótimos por resultados aproximados – como o de satisfação de uma dada 

expectativa dada ex-ante – a complexidade do problema é diminuída sobremodo (Simon, 

1995), tornando sua resolução mais rápida e menos custosa em esforço mental. Mesmo que 

um indivíduo se sinta mais inclinado a gastar substancialmente muito tempo e dedicação 

quando da compra de um bem excessivamente caro como um carro ou um apartamento, 

ainda sim ele dificilmente visitaria cada imobiliária e cada concessionária de uma cidade 

grande como São Paulo 

 O comportamento heurístico de satisficing desenvolvido por Simon (1955) 

evidencia, portanto, a possibilidade de se obter resultados consistentes com as preferências 

individuais, flexíveis em relação à situação e mudanças no ambiente e eficientes através de 

comportamentos racionais que não o de otimização, capaz de serem usados em situações 

em que a própria otimização não o pode ser devido a, por exemplo, a presença de algum 

tipo de incerteza forte que resulte numa necessidade de aquisição de informação antes da 

tomada de decisão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

45 
 

Capítulo 3: Evolução, plasticidade e seleção social 
 

1.  O fator biológico do homem e o uso da evolução nas ciências sociais 

 

 Em seu enorme estudo quanto à origem do homem, Darwin (1871) há quase um 

século e meio já havia apresentado evidências mais do que suficientes de que o homem era 

mais um animal como os outros; um animal com diversas particularidades, e ainda sim 

cujas características mais notáveis são também encontradas em outras espécies – ainda que 

de maneira mais rudimentar. A atual constituição física e mental do homem poderia ser 

explicada, segundo Darwin (1871), pelo processo evolucionário, inclusive sugerindo um 

papel à evolução na explicação de questões como linguagem e cultura. Apesar de hoje ser 

completamente aceita a origem do homem como resultado do processo evolutivo, ainda 

existe certo preconceito nas ciências sociais em considerar os impactos desse processo 

evolutivo no comportamento humano e tratar o homem como sendo, factualmente, um 

animal único e ainda sujeito à evolução. 

 Muitos animais possuem capacidades avançadas de reconhecimento, interpretação e 

tomada de decisão, Darwin (1871) já argumentava à sua época haver evidências de 

complexa capacidade de solução de problemas a, por exemplo, insetos sociais, 

apresentando uma estrutura social extremamente complexa. Dawkins (2006) mostra como 

insetos sociais, particularmente formigas, muito antes dos homens já apresentaram 

comportamentos equivalentes aos humanos de escravização, domesticação de outros 

animais e agricultura, bem como são os únicos animais além do homem que engajam em 

grandes guerras envolvendo enormes exércitos, inclusive guerras civis dentro de uma 

mesma colônia. Wilcox e Jackson (2002) mostram como as salticidaes, particularmente do 

gênero portia, são capazes de avaliar as características de uma presa potencial, o melhor 

ângulo de abordagem e realizar caminhos extensos que envolvam realizar desvios e perda 

de contato visual com a presa por períodos longos de tempo. Adicionalmente, tais aranhas 

apresentam comportamento altamente adaptativo envolvendo aprendizado e 

desaprendizado, invadindo teias de aranhas através de agressivo mimetismo de sinais de 

presas ou de machos da espécie invadida num processo de tentativa e erro, se mostrando 

inclusive capazes em laboratório de invadir teias de aranhas que não poderiam ter 
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encontrado antes em sua história evolutiva. Darwin (1871) demonstra como muitos 

mamíferos apresentam emoções e estado de ânimo, possuem relações sociais complexas, 

são capazes de utilizar ferramentas e aprender através do próprio comportamento ou do 

comportamento alheio. Dawkins (2006) argumenta que a canção de pássaros seria um 

equivalente de cultura. 

 Como aponta Hodgson (2009), a evolução esteve presente na ciência econômica do 

final século XIX, com destaque para o institucionalismo de Thorstein Veblen – como por 

exemplo seu artigo de 1898 “Why is economics not an evolutionary science?” – ou  em 

Alfred Marshall. A maior parte do século passado, devido a uma aversão dos cientistas 

sociais, se manteve numa quase repleta ausência de evolução e darwinismo na economia no 

entanto. Conforme Hodgson (2009), não foram senão nos últimos 40 anos que houve um 

ressurgimento progressivo de interesse pelo tema, sendo o próprio Hodgson (1981, 1995, 

2009) um grande defensor de um uso do darwinismo nas ciências sociais. 

 Considera-se de particular destaque o sistema evolucionário de Schumpeter (1961), 

que poderia ser dito ser um sistema evolutivo (no título original em alemão, “Theorie der 

Wirtschaftlichen Entwicklung”, Entwicklung pode ser traduzido como “desenvolvimento” 

ou como “evolução”). Schumpeter (1950) particularmente define o sistema econômico 

como sendo: “by nature a form or method of economic change and not only never is but 

never can be stationary” (p. 82). Essa concepção de sistema econômico é aqui considerada 

como uma característica sua essencial. O fator crucial desse dinamismo seria as inovações, 

que Schumpeter (1950) classifica como mutações industriais, em explícita analogia 

biológica. A relação entre dinamismo e inovações poderia ser resumida por: “The 

fundamental impulse that sets and keeps the capitalist engine in motion comes from the 

new consumers’ goods, the new methods of production or transportation, the new markets, 

the new forms of industrial organization that capitalist enterprise creates.” (Schumpeter, 

1950: p. 83).  Similar concepção de sistema econômico dinâmico e repleto de incerteza 

aparece em Dequech (2001). 

 Hodgson (1995, 2009) sugere que a aversão histórica das ciências sociais ao uso de 

evolução, seleção natural e darwinismo se deva a abusos e má apropriação – como por parte 

de indivíduos como Herbert Spencer – e que teriam levado a questões morais complicadas 

como justificativas a nacionalismo, racismo e estrito individualismo. De acordo com 
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Dawkins (2006), constatar a influência da evolução no comportamento humano – passado e 

presente – não requer desenvolver a partir dela justificativas morais bem como o homem 

não é um mero fruto dos seus genes e características biológicas; fato é, a própria existência 

e estudo de plasticidade fenotípica – já considerada por Darwin (1871) – demonstra como 

os genes explicam até certo ponto a presença de fenótipos nos organismos, outra parte se 

devendo ao meio ambiente no qual estão inseridos, conforme mostra West-Eberhard 

(1989). Dawkins (2006) argumenta que a capacidade de aprendizado e o desenvolvimento 

de consciência são importantes numa maior independência do comportamento dos animais 

em relação à sua estrutura genética. Hodgson (2009) corrobora, argumentando que utilizar-

se da evolução não pressupõe reducionismo biológico às ciências sociais e que essa era 

particularmente a posição de Veblen. 

 O presente estudo se enquadra, conforme as mencionadas posturas de Dawkins 

(2006) e Hodgson (2009), numa ausência tanto de discurso moral quanto de reducionismo 

biológico. Os fatores biológicos humanos são considerados como fatores dentre outros – e 

não únicos fatores – na explicação do comportamento e processe decisório humano. 

Adicionalmente o presente estudo não toma quaisquer posições normativas, concentrando-

se meramente nas questões positivas do processo de decisão e comportamento econômicos. 

 

2. Evolução e seleção natural 

 

 Darwin (1859) apresenta ao mundo uma teoria de evolução biológica na qual 

características, em parte hereditárias, são selecionadas conforme os organismos, em 

acirrada competição, sobrevivem ou não geração após geração, os indivíduos mais 

adaptados a um dado ambiente possuindo maiores chances de sobrevivência e, assim, 

deixando um maior número de descendentes. Ao longo do tempo, o produto da competição 

e da hereditariedade seria a prolongada seleção de indivíduos que possuíssem 

características mais vantajosas, o que causaria a evolução – mudança ao longo de certos 

rumos devido à causalidade da seleção das características num sistema dinâmico. Hodgson 

(2009) põe particular ênfase na causalidade da determinação dos fenômenos, que não deve 

ser confundida com determinismo, como um dos grandes pontos importantes do 

darwinismo e argumenta que isso se aplica à intencionalidade humana como a tudo mais. 
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Para Hodgson (2009), as características gerais mais importantes do darwinismo como 

sistema seria o mecanismo de causalidade na evolução através de variação, hereditariedade 

e seleção. 

 Dawkins (2006) defende que o nível em que a seleção opera é os genes, os quais 

seriam os grandes responsáveis pelos fenótipos responsáveis pela adaptabilidade dos 

indivíduos ao meio ambiente em que ocorre seleção. Os genes cujos fenótipos fossem 

selecionados no processo de seleção natural ao longo do tempo seriam mais capazes de 

produzir descendentes que os causadores de fenótipos menos adaptados, correspondendo ao 

mencionado componente da hereditariedade. Por fim, as mutações e rearranjos genéticos 

causados pela reprodução sexuada seriam os grandes responsáveis pela variação presente 

nos indivíduos, gerando um amplo pool genético e permitindo que se haja a assimetria entre 

os indivíduos necessária ao processo de seleção natural. 

 West-Eberhard (1989) põe grande ênfase à presença de plasticidade fenotípica, um 

fenômeno que ela diz ter passado por um período de negligência por parte da academia. A 

autora o define como: “Phenotypic plasticity is the ability of a single genotype to produce 

more than one alternative form of morphology, physiological state, and/or behavior in 

response to environmental conditions” (p. 249). 

 Como argumenta Dawkins (2006), a capacidade dos indivíduos de aprendizado e 

adaptação comportamental a mudanças no meio ambiente é um dos pontos cruciais do 

fenômeno da plasticidade fenotípica. Segundo Dawkins (2006), o comportamento dos 

organismos não é completamente pré-estabelecido por parâmetros rígidos geneticamente 

determinados, porém mais freqüentemente em alguma medida flexível, seguindo regras 

gerais que permitam aos indivíduos se adaptar a mudanças nos ambientes com os quais 

estão acostumados. 

 Como West-Eberhard (1989) argumenta, variações comportamentais são mais 

propensas ao fenômeno de plasticidade do que variações morfológicas, dado que para uma 

dada morfologia pode haver diversos potenciais comportamentos ao passo que o reverso 

raramente ocorre. Adicionalmente, o fato de muito do comportamento ser efêmero facilita 

que sua expressão tome novas e particulares formas, ao passo que variações morfológicas 

são de muito mais difícil reversão. 
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 A capacidade do comportamento de ser flexível, potencialmente reversível e ativo 

ou inativo dependendo da situação faz com que diversas diretrizes comportamentais 

possam coexistir, sua presença dependendo da situação em que cada comportamento seria 

mais eficiente. Segundo West-Eberhard (1989), um comportamento que de um modo geral 

seja inferior a outro pode coexistir com sua variante superior na medida em que em 

situações particulares se mostre mais adequado. Essa concepção está particularmente em 

linha com o conceito de racionalidade ecológica de Gigerenzer (2008), em que cada 

comportamento possui um âmbito de aplicação específico, de modo que a adequação ou 

eficiência de um comportamento não faz sentido dissociada de sua situação particular de 

aplicação. 

 West-Eberhard (1989) argumenta que, conforme estudos genéticos e 

endocrinológicos, o comportamento tanto de plantas quanto de animais está sujeitos a uma 

similar arquitetura regulatória: cada alternativa comportamental é modificada por uma série 

de genes, cuja expressão é regulada (frequentemente através de mediação hormonal ou 

neurológica) através de simples sinais do ambiente. Nesse sentido, haveria espaço para a 

seleção natural atuar não só nos genes que causassem ou alterassem um dado 

comportamento, mas também nos que regulassem em que situações – ou particularmente 

conforme que sinais e em qual intensidade – se faria presente dado comportamento. Nesse 

sentido, para West-Eberhard (2008) a presença de plasticidade fenotípica faria com que a 

seleção não se desse apenas quanto à transmissão de genes comportamentais, porém 

também de genes que regulassem sua manifestação, um conceito que já estaria presente em 

Darwin (1859).  

 Como a manifestação de um dado fenótipo é passível de depender de características 

do ambiente que a suscitem, variações no ambiente seriam responsáveis não só por 

influenciar os mecanismos de seleção natural, como as próprias características dos 

indivíduos sobre as quais a seleção natural opera.  Deste modo, pode-se esperar que 

substanciais mudanças no meio ambiente gerem um maior ritmo de mudança e adaptação 

nos indivíduos, na medida em que tais mudanças estimulam maior variabilidade entre os 

indivíduos devido à plasticidade fenotípica – principalmente de comportamento –do que 

normalmente haveria por causas genéticas apenas. 
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 Eldredge e Gould (1972) chegam a uma conclusão semelhante para variações 

morfológicas, que são as que a paleontologia consegue averiguar. Segundo os autores, a 

visão tradicional de que a evolução operasse através de mudanças graduais sempre 

conviveu com a relativa baixa presença de evidência quanto a um desenvolvimento gradual 

das espécies sob o pressuposto de que o registro fóssil fosse substancialmente imperfeito. 

Eldredge e Gould (1972) sustentam a teoria de equilíbrio pontuado, de que a especiação 

alopátrica – a origem de novas espécies devido a isolamento geográfico – seria mais 

representativa e explicaria as lacunas fósseis que se observa na evolução das espécies.  

 Uma conclusão importante da teoria do equilíbrio pontuado é a de que os 

organismos passariam por um rápido processo de adaptação conforme as condições do 

ambiente mudassem substancialmente – por exemplo, devido a migração –, ao final das 

quais se atingiria um relativo equilíbrio morfológico. Nesse sentido, grandes 

transformações ocorreriam pontualmente no processo evolutivo de uma dada espécie, ao 

passo que haveria mormente estabilidade no resto do tempo em que as condições fossem 

razoavelmente estáveis. 

 Essa visão é particularmente próxima da que Schumpeter (1961) faz dos sistemas 

econômicos, em que haveria a predominância de equilíbrio conquanto o sistema fosse 

ausente de inovações ou possuísse apenas inovações incrementais, que não influenciassem 

substancialmente as características do ambiente econômico. A introdução de inovações 

substantivas, com a capacidade de causar o aparecimento de novos produtos e novos 

métodos de produção, causaria o rompimento do equilíbrio e um período de intenso 

reajuste, ao passo que o sistema econômico se adaptasse à sua presença. Assim sendo, 

quanto mais houver inovações e mais impactantes elas forem ao sistema econômico, menor 

será a presença de algum equilíbrio. No limite, em um sistema econômico – como um 

mercado específico – em que a introdução de inovações seja recorrente e incessante, não 

haveria a possibilidade de qualquer relativo equilíbrio, o sistema se mantendo num 

permanente ajuste a condições do ambiente que se alteram incessantemente. 

 Dawkins (2006) faz uso do conceito de estratégia evolucionariamente estável (EEE) 

de John Maynard Smith e George R. Price, com que se analisa a evolução de uma dada 

distribuição de comportamentos em uma população, buscando determinar como se daria um 

equilíbrio comportamental na população dadas as proporções de distribuição de certos 
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comportamentos e a seleção natural operando sobre ela ao longo das gerações. Uma 

constatação importante por parte da EEE para o autor é que, em diversas situações, a 

estratégia que se tornará estável será a que possuir uma maioria de adeptos dentro de uma 

dada população, independentemente de qual for. 

 Dawkins (2006) fornece, por exemplo, os comportamentos práticos e antagônicos 

relativos à ocupação de território: (i) caso o território invadido possua um ocupante, lute 

por ele; caso seu território seja invadido, retire-se; e (ii) caso seu território seja invadido, 

lute por ele; caso o território invadido possua um ocupante, retire-se. A generalidade de (i) 

resulta que os indivíduos mudem constantemente de território, invadindo uns aos outros, ao 

passo que a de (ii) que haja enorme estabilidade territorial, em que territórios sejam 

invadidos apenas na medida em que seus ocupantes originais pereçam. Ambos os 

comportamentos resultam na ausência de conflitos, os indivíduos incorrendo em menores 

riscos na solução das disputas. Como o autor aponta, existem vantagens à versão (ii) do 

comportamento, na medida em que a estadia prolongada num mesmo território provoca 

familiaridade e poupa os custos de locomoção e exploração, porém numa população em que 

predomine por completo comportamento (i), qualquer comportamento de tipo (ii) não seria 

estável, na medida em que, sendo o inverso de (i), o indivíduo estaria engajado em disputas 

incessantes com os outros membros da espécie ao passo que os outros indivíduos evitariam 

conflitos por completo exceto com relação ao indivíduo dissidente. Outro exemplo seria a 

presença de combate ritualizado versus combate efetivo, em que indivíduos que realizem 

combate ritualizado acabem por não se submeter a riscos de ferimentos e morte; porém, tal 

comportamento seria vantajoso apenas em determinadas situações, dependendo da 

proporção da disposição na população quanto a combate ritualizado ou não, resultando que 

em grande parte as convenções seguidas pelos indivíduos determinariam qual 

comportamento seria mais eficiente a um dado indivíduo. Pode-se concluir que, em certas 

situações, a presença de convenções define qual estratégia seria uma EEE na medida em 

que um indivíduo que apresente comportamento dissidente é penalizado por ir contra a 

corrente. Essa conclusão validaria e justificaria a presença de instituições, tal qual 

convenções. 

 Considerando-se a presença de plasticidade fenotípica, a presença de incerteza 

substantiva nos ambientes, atribuída a uma maior instabilidade de seus parâmetros – sociais 
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ou técnicos –, favorece o aparecimento de inovações comportamentais que intensificam a 

própria incerteza substantiva inicial do ambiente. Assim sendo, uma maior plasticidade 

fenotípica – maior capacidade do comportamento de responder a alterações nos ambientes e 

se adaptar a elas – por parte dos indivíduos é uma importante vantagem evolutiva. Em 

situações contrárias, em que haja estabilidade relativa dos ambientes, um espectro menor de 

comportamentos e uma menor capacidade sua de ajuste não seriam problemáticas aos 

indivíduos, de modo que a presença de comportamentos de continuidade – como hábitos, 

instituições, perícia decorrente de intuição e outras regras práticas específicas e estáveis – 

se mostrariam soluções eficientes e de baixo custo aos problemas que surgissem aos 

indivíduos. Essa relativamente estabilidade dos parâmetros do ambiente e do 

comportamento dos indivíduos produziria um equilíbrio que se manteria até que o sistema 

fosse assaltado por mudanças de natureza física – como alterações climáticas, a descoberta 

de novas matérias primas ou de novas técnicas produtivas – como por mudanças de 

natureza comportamental – novos modos de gestão, novas preferências de consumo e novas 

instituições de um modo geral. 

 

 

3. Seleção sexual e seleção social 

 

 Após ter recebido duras críticas quanto à sua teoria de evolução e seleção natural, 

Darwin (1871) escreve um longo livro endereçando-as e expandindo sua teoria: The 

Descent of Man, and Selection in Relation to Sex. Uma das principais críticas à teoria 

evolucionária à época era a da presença nas diversas espécies de características que não 

favorecessem, e eventualmente até desfavorecessem, a sua sobrevivência versus as 

características do ambiente. Como mostra Dawkins (2006), esse seria o caso de, por 

exemplo, a exuberância da cauda de pavões machos ou das gigantescas garras de certos 

caranguejos, de tamanho tão descomunal que as tornassem inúteis e dificultassem sua 

locomoção. 

 Respondendo a tais fenômenos, Darwin (1871) propõe a seleção sexual, a disputa de 

indivíduos por companheiros no intuito de procriação. Como os genes são transmitidos 

individualmente durante a reprodução, qualquer característica que faça um indivíduo ser 
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escolhido ao invés de outro na disputa por parceiros – ainda que cause detrimento para a 

espécie de um modo geral – seria selecionada, dado que um indivíduo, mesmo que mais 

adaptado ao ambiente e com maiores chances de sobrevivência, não passa seus genes 

adiantes caso não se reproduza. Isso estaria relacionado, segundo Dawkins (2006), com o 

que o autor chama de “egoísmo” dos genes, com o fato de a seleção natural não operar no 

nível de espécies, porém no nível dos indivíduos e, consequentemente, de seus genes. 

 West-Eberhard (1983) considera particularmente importante a seleção sexual na 

medida em que, conquanto o contato com certas ameaças do ambiente seja possível a um 

dado indivíduo, ele não necessariamente ocorre, porém todo gene que passa para a próxima 

geração necessariamente foi bem sucedido numa disputa por parceiros, caso contrário não 

haveria ocorrido a reprodução. Assim sendo, enquanto as diversas ameaças do ambiente por 

parte de outras espécies são potenciais – predadores e parasitas não atacam cada indivíduo 

da espécie, bem como freqüentemente possuem outras espécies de que se alimentar –, a 

ameaça de competidores dentro da mesma espécie por parceiros reprodutivos é concreta em 

cada ciclo reprodutivo e um indivíduo que falhe na disputa por parceiros está 

necessariamente fadado a não ter seus genes passados adiante. Em diversas espécies, 

ademais, alguns indivíduos podem acabar por monopolizar completamente a reprodução, 

como em espécies em que machos possuem haréns de fêmeas ou em formigas em que 

apenas a rainha se reproduz, resultando numa exclusão completa dos outros indivíduos a 

quaisquer chances reprodutivas. 

 West-Eberhard (1983) generaliza o conceito de seleção sexual de Darwin (1871) 

para o de seleção social, em que organismos sociais competem com seus coespecíficos por 

recursos diversos, como parceiros, território e comida. A autora considera que tal disputa 

pode se dar através de: (i) uma corrida; (ii) o teste de diversos competidores em lugares 

distintos, como fêmeas de certos pássaros que visita diversos machos expostos; (iii) uma 

competição dentro de um grupo. Tais competições ocorrem através de batalhas – 

ritualísticas ou não –, ameaças e exibição atrativa ou estimulatória. 

 Como em tais ambientes de competição social há muito em jogo – o acesso a 

recursos essenciais, notoriamente parceiros reprodutivos –, espera-se uma relativamente 

rápida evolução de características importantes à disputa social, como armas usadas em 

combate e sinais de combate e de atração (WEST-EBERHARD, 1983). Tal rápido 
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desenvolvimento não possuiria teto ou limite outro que desvantagens em relação a outros 

elementos do ambiente na seleção natural, de modo em que os indivíduos sob seleção social 

estariam presos numa corrida evolucionária incessante e sem fim. Nela, novos atributos 

levariam continuamente a novas inovações competitivas até que se esbarasse concretamente 

em consequências desvantajosas do exagero das características, como excessivo custo de 

produção das características morfológicas ou em casos em que seu tamanho excessivo 

prejudicasse a locomoção. 

 Para West-Eberhard (1983), o fato de a seleção ser social faz com que não só ela 

seja uma competição evolucionária sem fim, em que os indivíduos busquem 

incessantemente superar uns aos outros, bem como que exista uma enorme variedade de 

direções possíveis. Existem diferentes atributos relevantes ao combate, assim como a 

disputa de exibição por parceiros leva em conta diversos fatores – nos animais de um modo 

geral, cor, postura ou odor, por exemplo. Há a possibilidade de diferenciação em cada um 

dos fatores existentes, bem como a possibilidade do surgimento de novos fatores, de modo 

que a competição social não segue um rumo linear. Isso contribui, particularmente, para 

aumentar o nível de incerteza fundamental do sistema, uma vez que dificulta em muito a 

antecipação dos possíveis rumos nos quais a competição se dará no futuro. West-Eberhard 

(1983) espera, inclusive, que haja importância especial em amostragem de características 

em populações locais, uma vez que a capacidade competitiva dos indivíduos dependeria do 

que os outros indivíduos nas referidas populações estão fazendo. 

 Particularmente, tal visão da dinâmica da seleção social é muito próxima à de Von 

Clausewitz (1918) quanto à dinâmica da guerra, em que a guerra é a continuação da política 

através de outros meios e há uma enorme escalação das agressividades sem outros limites 

que não os recursos disponíveis e a expectativa do comportamento adversário. Schumpeter 

(1050, 1961) também apresenta visão semelhante quanto ao comportamento de competição 

entre empresas dentro do capitalismo, havendo certa corrida inovativa na medida em que as 

empresas disputam consumidores através de inovações de produto, de processo produtivo e 

de organização que produzam decisivas vantagens de custo ou qualidade. De certa forma, 

tanto a corrida bélica, quanto a corrida inovativa entre empresas poderiam ser considerada 

como uma conseqüência de um ambiente em que haja forte competição social, no caso 

entre países ou entre empresas. 
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 Nesse contexto de acirrada competição social, haveria certo prêmio posto à 

inovação, na medida em que mesmo uma pequena mudança em morfologia ou 

comportamento poderia causar uma vantagem significativa para a qual não haveria uma 

contramedida por parte de um dado competidor, seja no combate, seja na atração pela 

exibição de características. Particularmente no tocante à exibição, qualquer indicador de 

superioridade de uma característica concreta se torna per se uma vantagem competitiva 

devido a ser uma sinalização de uma vantagem, de modo que poderia incorrer num 

processo de rápida evolução em que haja um descolamento da sinalização com a 

característica concreta que a fundamentaria (WEST-EBERHARD, 1983). 

 Um exemplo econômico de tal princípio de descolamento seria o de que, havendo 

uma correlação importante entre número de núcleos de processamento e desempenho no 

mercado de microprocessadores, caso os indivíduos tomassem a regra prática de compra de 

favorecer um maior número possível de núcleos, haveria a possibilidade de uma corrida por 

um aumento de seu número sem que isso se resultasse em melhores benchmarks, como no 

caso de que cada núcleo possuísse menor clock de processamento. 

 Há um contraponto importante que é a importância do reconhecimento dos 

indivíduos de uma mesma espécie versus os de outras. Espera-se que um indivíduo não 

inove de uma maneira descontínua uma vez que isso prejudicaria o seu reconhecimento na 

seleção sexual, de modo que as variações de comportamento mantivessem alguma 

familiaridade com relação a um comportamento institucional (comum à generalidade dos 

outros indivíduos). É importante que indivíduos se diferenciem dos de espécies distintas, 

porém que simultaneamente não se diferenciem demais das suas próprias. 

 West-Eberhard (1983) nota que, entre pássaros, há o fenômeno casual de inovação 

nas canções, através de pequenas alterações por parte de alguns indivíduos a alguma das 

músicas de um repertório social. Factualmente, as fêmeas apresentariam preferência 

inclusive por dialetos locais dentro das canções presentes na sua espécie. A autora sugere, 

portanto, que o reconhecimento de espécie possui um papel de limitar ou direcionar as 

variações possíveis decorrentes de seleção social, porém que dentro de tal restrição a 

seleção social continuaria a aumentar a complexidade das características ou 

comportamentos individuais. Essa restrição seria equivalente à preferência por 

conformismo para com instituições mencionada por Dequech (2013) ou o que Schumpeter 
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(1961) chama por aversão do próprio indivíduo a fugir do que lhe é familiar. West-

Eberhard (1983) o corrobora: “there is a widespread tendency among social organisms to 

exclude outsiders, or at least to prefer to associate with members of their own flock or 

region on the basis of learned cues” (p. 175). 

 O conceito de racionalidade ecológica é particularmente relevante – em 

contrapartida ao de racionalidade ilimitada – em ambiente com intensa seleção social, uma 

vez que o acesso do indivíduo aos determinados recursos disputados depende de seu 

comportamento em relação ao comportamento dos seus adversários ou das suas 

características a serem exibidas em relação às exibidas pelos adversários. Nesse sentido, os 

comportamentos que se baseiam na relatividade de parâmetro ao invés de parâmetros 

absolutos – como o de ancoragem ou o decoy – se tornam ecologicamente racionais, ao 

invés da irracionalidade que autores como Kahneman (2003) ou Ariely (2009) lhe 

atribuem. 

 Outra questão que poderia ser explicada seria a importância de renda relativa ao 

invés de renda absoluta mencionada por Camerer e Loewenstein (2002), resultando em 

paradoxos como os níveis de felicidade da população crescer muito menos do que o 

crescimento da renda ao longo do tempo. Parte da utilidade derivada do crescimento da 

renda poderia depender do seu crescimento relativo em relação à renda alheia – como a de 

colegas de trabalho ou vizinhos ou mesmo a média da ocupação / nacional –, resultando em 

ganhos para o indivíduo em termos de status, reconhecimento, capacidade competitiva por 

parceiros ou facilitação das relações sociais, como na aquisição de aliados e contatos 

profissionais. Um crescimento da renda generalizado deixaria de gerar utilidades nesse 

sentido, uma vez que todos ganhando mais as diferenças de pagamento não se acentuam e o 

status quo de renda relativa se mantém. Neumark e Postlewaite (1998) apresentam 

evidências da importância da renda familiar e da entrada ou não de parentes do sexo 

feminino na determinação das mulheres casadas de entrar no mercado de trabalho, de modo 

que o grande aumento da entrada no mercado de trabalho norte americano ao longo do 

século passado poderia ser em parte explicado por uma percepção de renda superior por 

parte das famílias dos irmãos de mesma geração bem como da entrada de outras mulheres 

da família no mercado de trabalho. Tal percepção da importância da renda relativa explica 

porque mulheres cujos maridos possuíam renda suficiente para sustentar o gasto familiar 
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ainda sim optavam por entrar ao mercado de trabalho, uma vez que a renda absoluta não 

seria o único determinante. 

 A concepção do ambiente social como sendo de competição por recursos escassos 

não quer dizer que a competição seja a única forma de relação social presente, nem que não 

haja espaço para comportamento cooperativo ou altruísta.  Dawkins (2006) demonstra 

extensivamente como comportamento altruísta ou cooperativo pode acontecer de maneiras 

as mais diversas, inclusive entre espécies distintas. Dawkins (2006) argumenta que mesmo 

comportamentos aparentemente irracionais de altruísmo, como o de se dividir a caça em 

grupo de modo que não se permita averiguar a presença de free riders, na verdade trariam 

benefícios aos indivíduos que o praticassem na medida em que produziriam ganhos de 

status na tribo e facilitariam a aquisição de aliados. O autor põe particular ênfase em 

proximidade genética e na reciprocidade como justificativa de tais comportamentos, porém 

não são as únicas. 

 Utilizando a estrutura da EEE e a particular constatação de que muito da validade e 

adequação depende da distribuição do comportamento alheio, Dawkins (2006) argumenta 

que a adição de um nível geográfico faz com que faça sentido que sobrevivam numa dada 

população comportamentos estranhos e inadequados da interação com os comportamentos 

majoritários pelo simples fato de, seus praticantes estando próximos geograficamente, 

poderem relacionar-se mais uns com os outros do que com os restantes membros da 

espécie. 

 Um particular exemplo é o de simulações evolutivas de diversos comportamentos 

dentro de situações de dilema do prisioneiro sob a concepção do EEE, em que tanto uma 

dominância de comportamentos estruturalmente não cooperativos e comportamentos 

estruturalmente cooperativos são dois pontos de prática estabilidade evolutiva, porém qual 

deles seria atingido dependia de qual comportamento por acaso fosse inicialmente 

majoritário (DAWKINS, 2006). No caso, considerando a mencionada dimensão geográfica 

por parte da localização dos indivíduos, uma população com comportamentos 

majoritariamente não cooperativos pode possuir clusters de subpopulações com 

comportamentos cooperativos e ser, ainda sim, estável. 

 Desse modo, o fato do contexto alterar a percepção do indivíduo de dadas 

características ou comportamentos não seria um viés ou um erro de raciocínio; seria uma 
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característica importante uma vez que o contexto define o quão relevante tal característica 

ou comportamento o é. A percepção da existência de subpopulações com comportamentos 

próprios – clusters institucionais – põe particular peso na capacidade do indivíduo de 

identificar corretamente o contexto social no qual se encontra e de escolher o 

comportamento correto para cada situação na qual se encontra, seja seguindo as normas de 

tal subpopulação ou desafiando-as. A combinação das diferentes características de cara 

ambiente particular define que comportamentos são mais adequados do que outros para a 

resolução de dados conflitos ou problemas. 

 

 

Conclusão 
 

 A racionalidade ilimitada e limitada neoclássicas apresentam problemas de 

fundamentação teórica na medida em que se introduzem alguns elementos maiores de 

realismo, como limitações por parte do indivíduo no que se convém chamar por 

racionalidade limitada – que estão relacionados a incerteza procedimental – ou a presença 

de incerteza substantiva. Factualmente, constatações empíricas sugerem que os indivíduos 

não se comportam como ela postula, gerando a necessidade de explicações ad hoc para o 

comportamento econômico. 

 O comportamento humano (e animal) parece se enquadrar, sobretudo, dentro de 

regras práticas ou comportamento heurístico, que são modelos de comportamentos 

específicos a dadas situações e cuja estrutura possui vários níveis de simplicidade, porém 

de um modo geral muito mais simples do que os modelos de otimização. Tal simplicidade 

faz com que comportamento heurístico escape de questões de intratabilidade, como a 

comparação de elementos cujas unidades de medida são diferentes, ou questões relativas às 

características do ambiente, como a presença de complexidade que exceda a capacidade 

computacional humana, a instabilidade estrutural dos parâmetros de um dado problema ou 

a dependência dos outputs em relação ao contexto em que o problema se dá. 

 Efetivamente, o que se constata é que os indivíduos possuem uma gama de regras 

práticas que usam conforme características do ambiente e sua experiência pretérita. 
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Comportamentos heurísticos possuem níveis diversos de plasticidade e robustez, sendo que 

quão maiores forem tais níveis mais adequados serão a situações de incerteza fundamental, 

em que os parâmetros do ambiente são essencialmente instáveis e sujeitos a mudanças 

estruturais. Em situações em que não haja a presença de incerteza forte, há indícios de que 

regras práticas consigam um nível semelhante de desempenho, porém com custos 

computacionais muito menores, de modo que sua adoção seria adequada mesmo em 

situações em que seria factível utilizar-se de comportamentos de otimização. 

 A estabilidade do ambiente é vantajosa aos indivíduos na medida em que tanto 

possibilita comportamento automático e, portanto, de baixos custos computacionais e de 

tempo quanto que possibilita que regras práticas e conhecimentos já adquiridos sejam 

aplicados com menor chance de inadequação às características estruturais do ambiente. 

Dessa estabilidade do ambiente resultaria numa pressão pela adoção de normas formais ou 

tácitas e convenções que reduziriam o nível de incerteza do ambiente na medida em que 

reduz a gama de comportamentos possíveis à generalidade dos indivíduos. Adicionalmente, 

existe forte pressão por parte do ambiente social pela convergência e adequação do 

comportamento individual, havendo represálias deliberadas ou não para comportamentos 

que divirjam do que é usual e generalizado. Tal pressão poderia ser um resultado 

evolucionário, uma vez que a mais rápida convergência de comportamento alheio à norma é 

vantajosa aos indivíduos que seguem tal norma. 

 Por outro lado, a seleção social – a intensa competição dos indivíduos de uma 

mesma espécie por recursos em alguma medida escassos – põe um prêmio em 

comportamentos criativos, na medida em que a inovação potencialmente produz vantagens 

competitivas em relação a rivais. Haveria, portanto, uma pressão de sentido inverso à outra, 

para que os indivíduos se comportassem de maneira inovadora e com descontinuidade em 

relação a comportamentos passados, no intuito de adquirir vantagens competitivas únicas e 

para as quais, ao menos por certo tempo, freqüentemente não haverá resposta adequada por 

parte dos rivais. 

 Propõe-se, portanto, o uso de racionalidade ecológica, de uma racionalidade que 

leve em conta tanto as características e aptidões dos indivíduos bem como as 

particularidades dos ambientes, em contraposto à típica postura neoclássica de partir de 

racionalidades universais e independentes tanto de características dos indivíduos, gerais ou 
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particulares, bem como do ambiente. Das características individuais, destaca-se o que 

Herbert Simon chama por racionalidade limitada, o reconhecimento de que a capacidade 

computacional humana é limitada e favorece o uso de comportamentos que poupem esforço 

mental; das características do ambiente, destaca-se características sociais tais quais 

instituições, a presença de algum nível de incerteza e a presença de seleção social, de 

competição intraespecífica por recursos escassos que favorece comportamento inovador. 

 Ademais, reconhece-se que o modelo evolucionário proposto por Schumpeter 

(1961) é particularmente coerente com as constatações teóricas e práticas dos estudos 

posteriores quanto à racionalidade limitada, racionalidade ecológica, comportamento 

heurístico, bem como às questões consideradas de evolução, particularmente os processos 

de seleção natural, de seleção social, de equilíbrio pontuado e a importância da plasticidade 

fenotípica. O modelo schumpetereriano de desenvolvimento econômico se mostra 

extremamente coerente tanto no nível do indivíduo que o fundamenta como no nível da 

dinâmica e desenvolvimento macroeconômico que ele postula, apresentando de maneira 

aqui vista como adequada a relação entre instabilidade e estabilidade estrutural do ambiente 

econômico e entre comportamento de continuidade e comportamento inovador do indivíduo 

econômico. 
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