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Neoclassicismo	  
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RA
CI
O
N
AL
ID
AD

E	   Os	  agentes	  
econômicos	  
maximizam	  
suas	  funções	  	  
de	  uHlidade	  	  
e	  lucro,	  	  
isto	  é,	  agem	  
racionalmente.	  

AT
O
M
IS
M
O
	  

Os	  mercados	  
livres,	  inclusive	  
o	  mercado	  de	  
trabalho,	  
tendem	  para	  	  
o	  equilíbrio	  	  
via	  flexibilidade	  
de	  preços	  e	  
salários.	  

SI
M
ET
RI
A	  
DE

	  IN
FO

RM
AÇ

Õ
ES
	  

Todos	  os	  
agentes	  têm	  
informação	  
perfeita	  	  
e	  jamais	  se	  
enganam.	  



Monetarismo	  
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RA
CI
O
N
AL
ID
AD

E	   Os	  agentes	  
econômicos	  
maximizam	  
suas	  funções	  	  
de	  uHlidade	  	  
e	  lucro,	  	  
isto	  é,	  agem	  
racionalmente.	  

IL
U
SÃ

O
	  M

O
N
ET
ÁR

IA
	  

Com	  taxas	  de	  
inflação	  
crescentes,	  	  
os	  salários	  
reais	  estariam	  
sempre	  atrás	  
do	  crescimento	  
dos	  preços.	   EX

PE
CT

AT
IV
AS

	  A
DA

PT
AT

IV
AS

	  

São	  formadas	  	  
a	  parHr	  da	  
experiência	  
passada,	  	  
com	  ênfase	  
maior	  para	  	  
os	  períodos	  
mais	  recentes.	  



Novo-‐classicismo	  
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RA
CI
O
N
AL
ID
AD

E	   Os	  agentes	  
econômicos	  
maximizam	  suas	  
funções	  	  
de	  uHlidade	  	  
e	  lucro,	  	  
isto	  é,	  agem	  
racionalmente.	  

DE
SE
ST
AB

IL
IZ
AÇ

ÃO
	  

Variações	  
previstas	  na	  
oferta	  da	  moeda	  	  
não	  afetariam	  	  
a	  produção,	  
apenas	  	  
as	  mudanças	  
imprevistas	  	  
o	  fariam.	  

EX
PE
CT

AT
IV
AS

	  R
AC

IO
N
AI
S	   Todos	  os	  

agentes	  têm	  o	  
mesmo	  modo	  de	  
entender	  a	  
economia	  	  
correspondente	  	  
à	  lógica	  
verdadeira	  de	  
funcionamento.	  



Novo-‐keynesianismo	  
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RA
CI
O
N
AL
ID
AD

E	   Os	  agentes	  
econômicos	  
agem	  
racionalmente,	  
não	  atuando	  
contra	  os	  
próprios	  
interesses.	   RI

GI
DE

Z	  
DE

	  P
RE

ÇO
S	   Estuda	  	  

os	  fundamentos	  
microeconômicos	  
(insHtuições,	  
contratos,	  
clientela,	  etc.)	  
para	  explicar	  	  
a	  rigidez	  de	  
salários	  e	  preços.	   DE

SC
O
O
RD

EN
AÇ

ÃO
	  

Rigidez	  de	  preços	  
decorre	  de	  	  
externalidades	  
das	  decisões	  
individuais	  e	  	  
problemas	  de	  
coordenação	  
entre	  os	  agentes.	  



Finanças	  Racionais	  
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FL
U
XO

	  D
E	  
CA

IX
A	  

DE
SC
O
N
TA

DO
	  

Tempo	  é	  dinheiro:	  	  
certa	  quanHa	  	  
de	  dinheiro,	  	  
se	  recebida	  hoje,	  
vale	  mais	  do	  que	  	  
a	  mesma	  quanHa	  
recebida	  no	  
futuro.	  

DI
VE

RS
IF
IC
AÇ

ÃO
	  D
E	  
RI
SC
O
S	   O	  porMolio	  com	  

aHvos	  cujos	  
preços	  serão	  
afetados	  	  
em	  direções	  
opostas	  por	  
eventos	  futuros	  	  
é	  menos	  arriscado	  	  
do	  que	  cada	  aFvo	  
que	  o	  compõe.	  	  

EF
IC
IÊ
N
CI
A	  
DO

	  M
ER

CA
DO

	  

Como	  no	  	  
mercado	  eficiente	  
a	  informação	  	  
está	  disponível	  
para	  todos,	  	  
exige-‐se	  acertar	  	  
o	  caminho	  
aleatório	  do	  
conteúdo	  da	  
próxima	  nolcia.	  



Finanças	  Comportamentais	  
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IR
RA

CI
O
N
AL
ID
AD

E	   Os  investidores 
baseiam suas 
decisões em 
regras de bolso, 
cuja maioria é 
inconsistente,  
o que faz com que 
tenham  crenças  
enviesadas. 	   DE

PE
N
DÊ

N
CI
A	  
DA

	  F
O
RM

A	   Os investidores 
têm sua 
percepção sobre  
o risco e  
o retorno de 
investimento 
bastante 
influenciada  
pela forma como  
o problema é 
apresentado.	  

IN
EF
IC
IÊ
N
CI
A	  
DO

	  M
ER

CA
DO

	  

Vieses heurísticos 
e dependência da 
forma desviam  
os preços de seus 
fundamentos,  
não sendo apenas 
pequenas 
anomalias 
randômicas 
corrigidas por 
arbitragem.	  



Metodologia	  Econômica	  

Classificação	  Tríplice	  de	  	  
Níveis	  de	  Abstração	  no	  	  
Pensamento	  Econômico	  



localização	  metodológica	  da	  
políQca	  econômica	  

•  Embora	  seja	  um	  instrumento	  de	  intervenção	  na	  
realidade,	  a	  políFca	  econômica	  não	  está	  isolada	  do	  
resto	  do	  mundo,	  pois	  ela	  tem	  limites	  sociais	  e	  políQcos.	  	  

•  Portanto,	  não	  existe	  algo	  que	  possa	  ser	  considerado	  
uma	  Teoria	  Econômica	  Pura	  da	  PolíQca	  Econômica.	  

•  Essa	  proposição	  fica	  clara	  se	  consideramos	  uma	  
metodologia	  correta	  para	  enquadrá-‐la.	  	  
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níveis	  de	  abstração	  

1.   Ciência	  Abstrata	  ou	  Teoria	  Economia	  Pura	  
2.   Ciência	  Aplicada	  ou	  Teoria	  Econômica	  e	  	  

Teorias	  de	  Outras	  Ciências	  
3.   Arte	  da	  Decisões	  PráQcas	  ou	  Arte	  da	  Economia	  

•  No	  nível	  mais	  elevado	  de	  abstração,	  estão	  	  
as	  teorias	  puras	  que	  revelam	  a	  consistência	  no	  
uso	  dos	  instrumentos	  de	  políFca	  econômica.	  
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nível	  intermediário	  de	  abstração	  
•  No	  nível	  intermediário,	  o	  analista	  deve	  	  

reincorporar	  todos	  os	  conflitos	  de	  interesse	  antes	  abstraídos.	  	  

•  Neste	  âmbito	  dos	  conflitos	  sociais	  e	  políFcos	  entre	  interesses	  
antagônicos,	  por	  exemplo,	  via	  eleições	  democráHcas,	  	  
que	  se	  estabelece	  a	  definição	  do	  regime	  macroeconômico.	  	  

•  Define-‐se,	  então,	  para	  determinado	  mandato,	  	  
qual	  será	  a	  caracterísQca	  estrutural	  do	  planejamento	  do	  
desenvolvimento	  em	  longo	  prazo,	  condicionante	  do	  	  
manejo	  dos	  diversos	  instrumentos	  das	  políFcas	  públicas.	  
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nível	  mais	  baixo	  de	  abstração	  

•  No	  nível	  mais	  baixo	  de	  abstração,	  quando	  (e	  onde)	  	  
há	  a	  necessidade	  de	  se	  contextualizar,	  ou	  seja,	  	  
datar	  e	  localizar	  os	  eventos,	  que	  se	  capta	  	  
os	  imperaHvos	  de	  dada	  conjuntura	  na	  práHca	  da	  	  
arte	  de	  tomadas	  de	  decisões	  práQcas.	  	  

•  Em	  outras	  palavras,	  a	  parHr	  daqueles	  pré-‐requisitos	  
teóricos,	  é	  	  neste	  plano	  mais	  concreto	  que	  se	  
demonstra	  a	  arte,	  a	  sensibilidade	  ou	  a	  habilidade	  no	  uso	  
dos	  instrumentos	  de	  políFca	  econômica	  em	  curto	  prazo.	  
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Precificação	  conforme	  fundamentos:	  
Finanças	  Racionais	  

DECISÕES	  RACIONAIS	  DO	  
HOMO	  ECONOMICUS	  

HIPÓTESE	  DO	  
MERCADO	  
EFICIENTE	  

DIVERSIFICAÇÃO	  
DE	  RISCOS	  

FLUXOS	  DE	  
CAIXA	  

DESCONTADOS	  
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Precificação	  conforme	  vieses	  heurísQcos:	  
Finanças	  Comportamentais	  

DECISÕES	  EMOCIONAIS	  DO	  
HOMO	  SAPIENS	  

TEORIA	  DO	  
PROSPECTO	  

EFEITO	  
ENQUADRAMENTO	  

VIESES	  HEURÍSTICOS	  
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Precificação	  conforme	  apostas:	  
Arte	  da	  Especulação	  

PRÁXIS	  DO	  	  
HOMO	  PRAGMATICUS	  

SEM	  	  
ILUSÃO	  DE	  
ORDEM	  

SEM	  
DIVERSIFICAÇÃO	  

LIMITES	  PARA	  
PERDAS	  E	  
GANHOS	  

17	  



Classificam-‐se	  as	  políQcas	  econômicas	  em	  três	  
Qpos	  segundo	  os	  objeQvos	  governamentais:	  

1.   Estrutural:	  voltada	  para	  a	  modificação	  da	  
estrutura	  econômica	  do	  país,	  por	  exemplo:	  	  
– alterando	  a	  forma	  de	  propriedade	  vigente,	  	  
–  regulando	  o	  funcionamento	  do	  mercado	  	  
em	  defesa	  da	  concorrência,	  	  

– criando	  empresas	  públicas,	  	  
–  regulamentando	  os	  conflitos	  trabalhistas,	  	  
– alterando	  a	  distribuição	  de	  renda,	  	  
– nacionalizando	  empresas	  estrangeiras,	  etc.	  
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Classificam-‐se	  as	  políHcas	  econômicas	  em	  três	  
Hpos	  segundo	  os	  objeHvos	  governamentais:	  

2.   Estabilização	  conjuntural:	  visa	  a	  superação	  	  
em	  curto	  prazo	  de	  problemas	  macroeconômicos	  como:	  	  

–  inflação,	  	  
–  desemprego,	  e	  	  
–  déficit	  do	  balanço	  de	  transações	  correntes.	  

3.   Expansão	  sustentada:	  tem	  por	  objeHvo	  	  
a	  manutenção	  ou	  a	  aceleração	  do	  crescimento	  
econômico	  em	  longo	  prazo.	  
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Classificação	  de	  Economistas	  

registro	  descriHvo	  da	  cultura	  
metodológica	  de	  cada	  corrente	  de	  

pensamento	  econômico	  	  



economista	  ortodoxo	  
•  Acha	  que	  as	  abstrações	  de	  fenômenos	  econômicos,	  	  

em	  toda	  sua	  pureza,	  lhe	  permite	  a	  idealização	  de	  uma	  	  
Economia	  que	  funcionaria	  perfeitamente	  à	  base	  do	  livre	  mercado	  
em	  todos	  os	  lugares	  e	  os	  tempos.	  	  

•  Daí,	  do	  alto	  desse	  edivcio	  teórico,	  o	  ortodoxo	  sofre	  verHgem,	  
perde	  o	  equilíbrio	  e	  cai	  sem	  paraquedas	  para	  o	  mundo	  real!	  	  

•  Quando	  se	  estrebucha	  no	  chão	  duro	  da	  realidade,	  por	  causa	  do	  
chamado	  “vício	  ricardiano”	  –	  cair,	  diretamente,	  da	  abstração	  
para	  decisão	  práFca	  –,	  ele	  se	  surpreende	  por	  o	  dito	  cujo	  não	  
funcionar	  de	  acordo	  com	  as	  leis	  econômicas	  pressupostas…	  
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economista	  heterodoxo	  
•  É	  parHdário	  da	  ideia	  de	  que	  a	  economia	  brasileira	  obedece	  a	  leis	  

próprias,	  não	  previstas	  nas	  carHlhas	  teóricas	  do	  resto	  do	  mundo.	  	  

•  Essa	  busca	  da	  singularidade	  do	  Brasil,	  	  
da	  qual	  “a	  jabuHcaba”	  (fruta	  que	  só	  dá	  em	  terrae	  brasilis)	  	  
oferece	  a	  mais	  conhecida	  expressão,	  é	  criHcada	  por	  parHdários	  	  
da	  Ciência	  Econômica,	  aquela	  teoria	  abstrata	  e	  genérica	  que	  
serve	  para	  qualquer	  tempo	  e	  lugar.	  	  

•  Estabelece-‐se,	  então,	  um	  “diálogo	  entre	  surdos”,	  já	  que	  cada	  qual	  
defende	  com	  afinco	  um	  nível	  de	  abstração	  disFnto	  do	  outro:	  	  
–  o	  ortodoxo,	  a	  Economia	  Pura;	  	  
–  o	  heterodoxo,	  a	  Economia	  Aplicada.	  	  
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economista	  essencialista	  
•  Adota	  ponto	  de	  vista	  metodológico	  que	  
considera	  a	  descoberta	  da	  essência	  das	  coisas	  
como	  a	  tarefa	  central	  da	  Ciência	  Econômica.	  	  

•  Designa	  como	  essa	  essência	  da	  coisa	  	  
aquele	  elemento	  ou	  conjunto	  de	  elementos	  	  
sem	  o(s)	  qual(ais)	  a	  coisa	  deixaria	  de	  exisHr.	  	  

•  Acha	  que	  conquistou	  esse	  Santo	  Graal	  quando	  
leu	  a	  Teoria	  Geral	  de	  John	  Maynard	  Keynes.	  
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economista	  historicista	  

•  Busca	  sempre	  contar	  histórias,	  	  
adotando	  um	  método	  de	  teorizar	  que	  junta	  fatos,	  
generalizações	  de	  baixo	  nível	  de	  abstração	  e	  
teorias	  de	  alto	  nível	  abstrato,	  	  
e	  adiciona	  ainda	  pitadas	  de	  julgamentos	  de	  valor	  
em	  uma	  narraQva	  que	  imagina	  coerente.	  
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economista	  evolucionista	  
•  Pesquisa	  as	  Leis	  de	  Tendência	  Histórica,	  generalizações	  que	  

estabelecem	  o	  efeito	  de	  apenas	  uma	  variação	  em	  determinada	  
variável	  sujeita	  a	  um	  conjunto	  de	  outras	  variáveis	  perturbadoras	  
que,	  presume,	  permanecerão	  constantes.	  	  

•  Os	  agentes	  econômicos	  são	  dotados	  de	  racionalidade	  limitada,	  
pois	  não	  têm	  condições	  de	  conhecer	  todas	  as	  informações	  sobre	  
as	  decisões	  dos	  outros,	  devido	  à	  inovação	  “destruFva	  criadora”	  e	  
à	  complexidade	  da	  vida	  econômica	  com	  empreendedorismo	  e	  
crédito.	  	  

•  A	  incerteza	  assume	  papel	  decisivo	  em	  virtude	  do	  custo	  
significaFvo	  na	  busca	  desse	  conhecimento.	  	  

•  Gosta	  de	  ser	  chamado	  de	  pós-‐schumpeteriano,	  	  
pois	  possui	  enfoque	  mais	  microeconômico	  do	  que	  aquele	  
macroeconômico	  adotado	  quase	  sempre	  por	  pós-‐keynesiano.	  
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economista	  holista	  
•  Holismo	  assevera	  que	  as	  teorias	  sociais	  devem	  ser	  baseadas	  nos	  

comportamentos	  de	  grupos	  irreduSveis	  de	  indivíduos,	  	  
opondo-‐se	  ao	  “individualismo	  metodológico”,	  ou	  seja,	  	  
à	  visão	  de	  que	  as	  teorias	  sociais	  devem	  ser	  baseadas	  em	  
comportamentos	  individuais.	  	  

•  O	  Princípio	  do	  Holismo	  Metodológico	  postula	  que	  	  
os	  conjuntos	  sociais	  têm	  objeFvos	  ou	  funções	  que	  não	  podem	  ser	  
reduzidos	  a	  crenças,	  aFtudes	  e	  ações	  dos	  indivíduos	  que	  os	  fazem.	  	  

•  O	  Princípio	  do	  Individualismo	  Metodológico	  estabelece	  que,	  	  
ao	  contrário,	  relevantes	  são	  as	  decisões	  microeconômicas	  que	  
fundamentam	  a	  Macroeconomia	  resultante	  dessas	  decisões.	  
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economista	  insQtucionalista	  	  
•  Ao	  invés	  de	  manter	  uma	  lógica	  de	  idenQficação,	  esse	  economista	  busca	  a	  

lógica	  da	  diferença,	  procurando	  desencadear	  rupturas	  em	  modos	  coagulados	  
de	  experiências	  insFtucionais,	  contrapondo-‐as	  com	  a	  autonomia	  e	  a	  expressão	  
da	  alteridade:	  o	  que	  é	  outro,	  o	  que	  é	  disFnto.	  	  

•  Em	  suas	  comparações	  internacionais,	  percebe	  uma	  concepção	  relacional	  do	  
poder,	  sendo	  exercido	  por	  relações	  de	  forças,	  redes	  que	  se	  instauram	  em	  um	  
espaço	  com	  mulHplicidade	  de	  pontos	  de	  resistência.	  	  

•  Essa	  concepção	  relacional	  do	  poder	  significa	  também	  um	  poder	  difuso,	  	  
sem	  lócus	  privilegiado,	  como	  o	  Estado	  nacional	  ou	  as	  classes	  dominantes.	  	  

•  As	  formas	  de	  dominação	  não	  são	  naturais	  nem	  contratuais,	  mas	  construídas	  
como	  estratégias	  sobre	  a	  ação	  dos	  outros,	  e	  determinadas	  historicamente.	  	  

•  Assim,	  novas	  economias	  nacionais,	  antes	  excluídas,	  emergem	  no	  cenário	  da	  
economia	  mundial;	  diferentes	  espaços	  econômicos	  são	  criados	  	  
e	  ganham	  nova	  ordem	  de	  significados.	   27	  



economista	  descricionista	  
•  Adota	  uma	  forma	  degenerada	  de:	  	  

–  convencionalismo	  –	  ponto	  de	  vista	  metodológico	  que	  considera	  que	  	  
todas	  as	  teorias	  e	  hipóteses	  cienlficas	  são	  meras	  descrições	  condensadas	  
de	  eventos,	  não	  sendo	  verdadeiras	  nem	  falsas	  em	  si	  próprias,	  	  
porém	  simples	  convenções	  para	  se	  guardar	  informações	  empíricas	  –	  e	  	  

–  instrumentalismo	  –	  ponto	  de	  vista	  metodológico	  que	  considera	  	  
todas	  as	  teorias	  e	  hipóteses	  cienlficas	  como	  sendo	  nada	  mais	  que	  
instrumentos	  para	  fazer	  previsões.	  	  

•  Afinal,	  ele	  considera	  as	  explanações	  ciendficas	  como	  	  
descrições	  condensadas	  que	  contribuem	  para	  previsões	  perfeitas.	  
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economista	  ultra-‐empirista	  

•  Acredita	  que	  “a	  hipoteQzação	  de	  teorias”	  
deve	  ser	  testada	  contra	  fatos	  tanto	  quanto	  
contra	  previsões	  das	  teorias.	  	  

•  Considera,	  portanto,	  teorias	  e	  hipóteses	  
ciendficas	  se	  e	  somente	  se	  suas	  previsões	  
forem,	  pelo	  menos	  em	  princípio,	  
empiricamente	  verificáveis.	  
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economista	  operacionalista	  
•  Adota	  ponto	  de	  vista	  metodológico	  que	  considera	  teorias	  e	  

hipóteses	  como	  ciendficas	  se	  e	  somente	  se	  for	  possível	  
especificar	  uma	  operação	  vsica	  ou	  materialista	  que	  designe	  
valores	  quanQtaQvos	  a	  seus	  termos	  básicos:	  ciência	  é	  medição.	  	  

•  Contrapõe-‐se,	  então,	  à	  Tese	  da	  Irrelevância	  das	  Hipóteses,	  isto	  é,	  
o	  ponto	  de	  vista	  de	  que	  o	  grau	  de	  realismo	  das	  hipóteses	  de	  uma	  
teoria	  abstrata	  é	  irrelevante	  para	  sua	  validade.	  	  

•  O	  método	  desta	  é	  fazer	  inferências	  demonstraHvas	  que	  se	  
baseiam,	  exclusivamente,	  na	  lógica	  deduQva	  em	  que	  premissas	  
verdadeiras	  sempre	  são	  seguidas	  de	  conclusões	  verdadeiras.	  	  

•  Logicamente,	  enquanto	  estas	  não	  forem	  falseadas,	  	  
suas	  hipóteses	  se	  mantém	  válidas.	  
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qual	  das	  seguintes	  afirmações	  é	  	  
a	  verdadeira?	  

a.  é	  possível	  entender	  a	  economia.	  
b.  é	  possível	  entender	  os	  economistas.	  
c.  ambas	  afirmaHvas	  anteriores	  são	  verdadeiras.	  
d. nenhuma	  das	  afirmaHvas	  anteriores	  é	  

verdadeira.	  
e.  um	  economista	  responderia	  que	  	  

é	  um	  mal-‐entendido,	  a	  questão	  não	  é	  esta,	  	  
eu	  não	  entendi	  nada…	  
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