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Estrutura	  da	  apresentação	  

Velho	  Ins+tucionalismo	  

Novo	  Ins+tucionalismo	  



Velho	  Ins+tucionalismo	  



autores	  ins,tucionalistas	  
•  Thorstein	  Veblen	  (1857-‐1929):	  

economista	  e	  sociólogo	  norte-‐
americano,	  cujos	  trabalhos	  são	  
conhecidos	  por	  sua	  inspiração	  
evolucionária	  e	  grande	  
interdisciplinaridade.	  

•  John	  Roger	  Commons	  
(1862-‐1945),	  economista	  norte-‐
americano,	  cujo	  trabalho	  sobre	  
ação	  cole7va	  e	  sobre	  a	  interação	  
entre	  Direito	  e	  Economia	  também	  
contribuiu	  para	  o	  escopo	  da	  
Economia	  Ins,tucional,	  
colocando	  a	  transação	  no	  centro	  
da	  análise.	  

•  Wesley	  Clair	  Mitchell	  (1874-‐1948),	  
economista	  norte-‐americano	  para	  	  
o	  qual	  o	  empirismo	  era	  fundamental	  
para	  o	  desenvolvimento	  da	  
abordagem	  ins,tucional,	  levando-‐o	  a	  
fundar	  o	  Na7onal	  Bureau	  of	  Economic	  
Research	  (NBER)	  e	  promover	  estudos	  
quan7ta7vos	  sobre	  os	  ciclos	  de	  
negócios	  das	  firmas	  estadunidenses.	  	  

•  John	  Maurice	  Clark	  (1884-‐1963),	  
economista	  norte-‐americano	  cuja	  
principal	  preocupação	  analí,ca	  era	  	  
a	  formação	  dos	  mercados	  e	  a	  sua	  
relação	  com	  o	  processo	  compe77vo.	  	  
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autores	  ins,tucionalistas	  
•  Adolf	  A.	  Berle	  (1895-‐1971),	  

diplomata	  e	  advogado	  norte-‐
americano,	  e	  Gardiner	  Means	  
(1896-‐1988),	  economista	  norte-‐
americano,co-‐autores	  do	  livro	  	  
“A	  moderna	  sociedade	  anônima	  e	  
a	  propriedade	  privada”,	  com	  	  
uma	  análise	  ins7tucional	  e	  	  
uma	  perspec7va	  administra7va	  
das	  empresas.	  

•  Geoffrey	  Hodgson	  (1946),	  
matemá,co	  e	  filósofo	  britânico,	  	  
é	  um	  dos	  mais	  a,vos	  
ins,tucionalistas.	  

•  John	  Kenneth	  Galbraith	  (1908-‐2006),	  
economista	  canadense-‐norte-‐
americano,	  influenciado	  por	  John	  
Maynard	  Keynes,	  publicou	  uma	  série	  
de	  livros	  de	  cunho	  ins,tucional,	  com	  
grande	  inclinação	  polí,ca	  democrata.	  

•  Ha-‐Joon	  Chang	  (1963),	  economista	  
sul-‐coreano,	  com	  formação	  e	  
exercício	  da	  profissão	  na	  Inglaterra,	  
tem	  se	  destacado	  com	  trabalhos	  
voltados	  ao	  desenvolvimento	  
econômico	  e	  sua	  relação	  com	  as	  
ins7tuições,	  tendo	  o	  economista	  
alemão	  Georg	  Friedrich	  List	  como	  
influência	  explícita	  de	  sua	  visão	  
ins,tucionalista.	   5	  



Gunnar	  Myrdal	  (1898-‐1987)	  
•  Intelectual	  (reconhecido	  como	  economista,	  sociólogo	  e	  cien,sta	  

polí,co)	  e	  polí,co	  sueco,	  laureado	  com	  o	  Nobel	  de	  Economia,	  	  
em	  1974,	  por	  conta	  de	  seu	  trabalho	  em	  macroeconomia	  dinâmica	  
e	  desenvolvimento	  em	  uma	  perspec7va	  de	  interdependência	  dos	  
fenômenos	  econômicos,	  sociais	  e	  ins7tucionais.	  

•  A	  desigualdade	  é	  um	  tema	  que	  perpassa	  seus	  trabalhos,	  	  
quer	  seja	  entre	  pessoas	  dentro	  de	  um	  mesmo	  país	  	  
quer	  seja	  entre	  os	  próprios	  países,	  que	  não	  convergem	  entre	  si.	  	  

•  Sua	  ênfase	  em	  processos	  de	  retroalimentação	  ins+tucional	  	  
(ou	  círculos	  viciosos	  e	  virtuosos)	  se	  assemelha	  ao	  de	  	  
causação	  cumula+va	  de	  Veblen	  e	  inspira	  muitas	  das	  ideias	  
contemporâneas	  no	  tema,	  como	  histerese,	  path	  dependence	  e	  
retornos	  crescentes.	  
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ins,tucionalismo	  norte-‐americano	  
•  Os	  an+gos	  ins+tucionalistas	  

se	  opunham	  à	  Psicologia	  
subjacente	  aos	  postulados	  da	  
Economia	  liberal	  clássica	  e	  	  
às	  explicações	  neoclássicas,	  
que	  pressupunham	  	  
a	  natureza	  humana	  hedonista.	  	  

•  Assim,	  negavam	  que	  	  
o	  comportamento	  econômico	  
pudesse	  ser	  entendido	  com	  	  
a	  ação	  racional	  de	  indivíduos	  
guiados	  pela	  disposição	  de	  
obter	  prazer	  e	  evitar	  a	  dor.	  	  

•  Os	  an+gos	  ins+tucionalistas	  
cri,cavam	  o	  empenho	  dos	  
economistas	  neoclássicos	  em	  
buscar	  as	  leis	  imutáveis	  da	  
Economia	  e	  a	  sua	  preocupação	  
com	  a	  ideia	  de	  equilíbrio	  do	  
sistema	  econômico.	  	  

•  Inspirados	  em	  Darwin	  e	  	  
nas	  teorias	  evolucionistas,	  
afirmavam	  que	  o	  fundamental	  
era	  captar	  o	  movimento	  e	  	  
a	  evolução	  das	  ins7tuições	  
econômicas.	  
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ins,tucionalismo	  e	  evolucionismo	  
•  Segundo	  os	  ins,tucionalistas,	  a	  análise	  econômica	  deveria	  ser	  

capaz	  de,	  ao	  transformar-‐se	  em	  Ciência	  da	  Evolução,	  construir	  
teoria	  do	  processo	  de	  transformação	  dos	  sistemas	  econômicos.	  	  

•  Priorizando	  isso,	  abandonaria	  a	  ideia	  de	  que	  	  
“o	  homem	  é	  calculador	  do	  prazer	  e	  da	  dor,	  que	  oscila,	  com	  um	  
glóbulo	  de	  desejo	  de	  felicidade,	  sob	  o	  impulso	  de	  esQmulos	  que	  	  
o	  levam	  de	  um	  lado	  para	  outro,	  deixando-‐o	  contudo	  inalterado”.	  	  

•  O	  homem	  não	  é	  um	  imutável	  “pacote	  de	  desejos”,	  mas	  tem	  sim	  
propensões	  e	  hábitos	  que	  buscam	  expressão	  em	  a7vidades	  
determinadas,	  uma	  das	  quais	  seria	  o	  comportamento	  econômico.	  	  
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abordagens	  evolucionistas	  dos	  processos	  sociais	  	  
•  Os	  ins+tucionalistas	  davam	  grande	  importância	  à	  	  

análise	  do	  comportamento	  cole7vo	  e	  transformações	  operadas.	  	  

•  O	  comportamento	  humano	  revelava	  tendências	  definidas	  	  
que	  terminavam	  por	  configurar	  um	  padrão	  de	  ação	  cole7va,	  	  
que	  com	  o	  tempo	  tornava-‐se	  uma	  ins7tuição.	  	  

•  Ins+tuição	  era,	  pois,	  um	  conjunto	  de	  hábitos,	  costumes	  e	  	  
modos	  de	  pensar	  cristalizados	  em	  prá7cas	  aceitas	  e	  	  
incorporadas	  pela	  comunidade.	  	  

•  A	  permanência	  das	  ins+tuições	  expressava	  a	  existência	  de	  	  
modos	  de	  pensar	  e	  agir	  arraigados	  em	  grupos	  determinados	  ou	  
em	  toda	  a	  sociedade.	  	   9	  



estudo	  sobre	  as	  ins,tuições	  	  
•  Embora	  parte	  do	  estudo	  sobre	  as	  ins+tuições	  	  

possa	  se	  encaixar	  como	  da	  Micro	  e	  uma	  outra	  parte	  como	  Macro,	  
tal	  estudo	  não	  se	  resume	  a	  essas	  áreas	  e	  	  
merece	  um	  espaço	  próprio,	  na	  Pesquisa	  e	  no	  Ensino.	  	  

•  Este	  espaço	  próprio	  da	  Economia	  Ins+tucionalista	  inclui:	  	  
1.  o	  contexto	  ins7tucional,	  	  
2.  o	  próprio	  caráter	  ins7tucional	  do	  econômico,	  assim	  como	  	  
3.  a	  reprodução	  ou	  a	  transformação	  das	  ins7tuições	  pelos	  indivíduos.	  	  

•  O	  estudo	  das	  ins+tuições	  contribui	  para	  um	  melhor	  
entendimento	  das	  questões	  micro	  e	  macroeconômicas,	  	  
além	  de	  ajudar	  a	  iden,ficar	  os	  requisitos	  ins7tucionais	  das	  teorias	  
e,	  portanto,	  o	  escopo	  adequado	  de	  sua	  aplicação.	  
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Micro,	  Macro	  e	  Ins,tuições	  
•  As	  ins+tuições	  con,nuam	  sendo	  vistas	  como,	  em	  úl,ma	  instância,	  

um	  tema	  da	  Microeconomia	  e,	  no	  que	  diz	  respeito	  à	  
Macroeconomia,	  como	  parte	  do	  estudo	  de	  seus	  microfundamentos.	  	  

•  Isso	  reflete	  a	  extensão	  de	  uma	  metodologia	  reducionista	  e	  
individualista	  à	  Macroeconomia,	  com	  a	  crença	  bastante	  difundida	  
de	  que	  a	  Macroeconomia	  se	  reduz	  à	  agregação	  da	  Microeconomia.	  

•  Há	  fenômenos	  macroeconômicos	  que	  não	  se	  reduzem	  à	  	  
agregação	  de	  fenômenos	  microeconômicos,	  é	  o	  caso	  da	  chamada	  
falácia	  de	  composição,	  ou	  seja,	  da	  atribuição	  errônea	  ao	  conjunto	  
da	  economia	  de	  um	  raciocínio	  que	  pode	  valer	  para	  um	  indivíduo,	  
firma	  ou	  setor	  isolado.	  	  
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Nova	  Economia	  Ins+tucionalista	  	  
•  A	  Economia	  Ins+tucionalista	  aponta	  a	  falta	  de	  autonomia	  

(absoluta	  ou	  rela7va)	  da	  própria	  Microeconomia	  e	  	  
cri,ca	  as	  tenta7vas	  de	  reduzir	  a	  Macroeconomia	  	  
à	  mera	  agregação	  da	  Microeconomia.	  	  

•  Para	  um	  entendimento	  adequado	  das	  ins+tuições,	  dos	  agentes	  e	  
da	  própria	  economia,	  não	  basta	  aceitar	  uma	  certa	  autonomia	  da	  
Macroeconomia	  (com	  ins7tuições)	  em	  relação	  à	  	  
Microeconomia	  (com	  ins7tuições)	  –	  ou	  vice-‐versa.	  	  

•  Trata-‐se	  de	  iden,ficar	  e	  garan,r	  um	  espaço	  próprio	  ao	  	  
estudo	  de	  como	  o	  contexto	  social	  e	  seu	  caráter	  ins7tucional	  	  
são	  reproduzidos	  ou	  transformados	  pelos	  indivíduos.	  
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Novo	  Ins+tucionalismo	  
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Ins+tuições	  	  
são	  as	  restrições	  
criadas	  para	  dar	  

forma	  às	  
interações	  
humanas.	  

Restrições	  
são	  as	  

“regras	  do	  
jogo”.	  

Restrições	  
informais	  	  

são	  os	  códigos,	  
os	  costumes	  e	  
as	  tradições	  
sociais.	  

Restrições	  
formais	  	  

são	  as	  regras	  
consolidadas	  na	  
lei	  e	  na	  polí,ca	  
de	  cada	  País.	  



reducionismo	  
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individualismo	  
metodológico	  	  

não	  se	  deve	  tomar	  	  
os	  indivíduos	  como	  o	  
ponto	  de	  par,da	  para	  
explicar	  as	  ins7tuições	  

os	  indivíduos	  são	  	  
em	  parte	  explicados	  
pelas	  ins7tuições	  	  

holismo	  	  
(ou	  cole7vismo)	  
metodológico	  

explicar	  
completamente	  os	  
indivíduos	  par,r	  	  

do	  todo,	  do	  social	  ou	  
das	  ins7tuições	  

uma	  visão	  
determinista	  poderia	  
negar	  aos	  indivíduos	  a	  
capacidade	  	  de	  refle,r	  

e	  a	  cria7vidade	  



reducionismo	  
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Microeconomia	  

pressupõe	  ins7tuições	  de	  
escopo	  mais	  amplo,	  p.ex.,	  as	  
ins,tuições	  comportamentais	  
subjacentes	  a	  linguagem,	  

moeda,	  leis	  de	  contratos,	  leis	  
de	  impostos,	  direitos	  de	  
propriedade,	  Estado,	  etc.	  

pressupõe	  modelos	  mentais	  
compar,lhados	  

Macroeconomia	  

há	  fenômenos	  
macroeconômicos	  que	  não	  se	  
reduzem	  à	  agregação	  de	  

fenômenos	  microeconômicos	  

falácia	  de	  composição:	  
atribuição	  errônea	  ao	  conjunto	  

da	  economia	  de	  
um	  raciocínio	  que	  pode	  valer	  
para	  um	  indivíduo,	  firma	  ou	  

setor	  isolado,	  como	  	  
o	  paradoxo	  da	  parcimônia	  	  



Micro	  e	  Macro:	  
duas	  forma	  de	  reducionismo	  
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uma	  propõe	  explicar	  tudo	  	  
a	  par7r	  dos	  indivíduos	   o	  outro,	  no	  extremo	  oposto,	  

propõe	  explicar	  tudo	  a	  par7r	  do	  
cole7vo	  ou	  do	  agregado,	  ou	  seja,	  
o	  macro	  seria	  o	  fator	  explica,vo	  
determinante	  dos	  indivíduos	  
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Os	  fenômenos	  econômicos	  
não	  são	  naturais	  	  
nem	  inevitáveis,	  	  
mas	  sim	  ins7tucionais	  	  
–	  alterando-‐se	  com	  	  
mudanças	  das	  ins+tuições	  –	  
e,	  mais	  amplamente,	  
sociais.	  	  

O	  contexto	  social	  e	  o	  caráter	  
ins7tucional	  do	  econômico,	  
juntamente	  com	  sua	  
reprodução	  e	  transformação	  
pelos	  indivíduos,	  extrapolam	  
tanto	  a	  Microeconomia	  
quanto	  a	  Macroeconomia,	  	  
ao	  mesmo	  tempo	  em	  que	  	  
são	  fundamentais	  para	  um	  
melhor	  tratamento	  de	  
ambas.	  

Ca
us
aç
ão
	  P
ar
a	  
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m
a	  

Causação	  Para	  Baixo	  
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vinculado	  à	  teoria	  de	  como	  	  
as	  ins7tuições	  influenciam	  	  

o	  comportamento	  e	  	  
o	  pensamento	  dos	  indivíduos	  

as	  pessoas	  transformam	  	  
as	  ins7tuições	  existentes,	  	  

seja	  tendo	  essa	  intenção,	  quando	  
escapam	  da	  profunda	  influência	  
de	  algumas	  ins,tuições	  sobre	  

elas,	  seja	  não	  tendo	  

para	  inovação	  ou	  mudança	  
ins+tucional	  é	  necessário	  não	  

apenas	  o,mismo	  e	  coragem	  para	  
desviar	  de	  uma	  regra	  

estabelecida,	  apesar	  da	  incerteza	  
envolvida	  e	  das	  possíveis	  sanções	  

é	  necessário	  também	  uma	  
capacidade	  de	  persuadir	  outros	  

agentes,	  a	  perseverança	  	  
em	  face	  a	  resistências	  e	  	  

outras	  dificuldades,	  poder,	  	  
acesso	  a	  fundos,	  etc.	  	  

conceito	  de	  
ins%tuição	  	  
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Ins+tucionalização	  absoluta	  	  
refere-‐se	  a	  um	  desempenho	  

avassalador	  do	  papel	  cogni+vo	  das	  
ins+tuições,	  como	  se	  elas	  sempre	  
fossem	  capazes	  de	  determinar	  
completamente	  a	  percepção	  da	  

realidade	  pelos	  indivíduos.	  	  

Nessa	  hipótese	  neoclássica,	  
seria	  impossível	  para	  um	  
indivíduo	  ou	  organização	  
desviar	  de	  uma	  regra	  

ins7tucional	  estabelecida	  	  
sem	  prejudicar	  o	  interesse	  

próprio	  ou	  sem	  ficar	  sujeito	  a	  
sanções	  sociais.	  

A	  ideia	  de	  equilíbrio	  implica	  
que	  as	  ins,tuições	  só	  

mudariam	  através	  de	  choques	  
exógenos	  à	  comunidade	  que	  
as	  seguem	  e	  nunca	  por	  um	  

processo	  endógeno.	  	  
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Lógica	  de	  ação:	  
sistema	  de	  regras	  

socialmente	  
compar7lhadas	  
de	  pensamento	  e	  
comportamento	  	  

Lógica	  	  
de	  

mercado	  	  

Lógica	  	  
cívica	  

Lógica	  
da	  

família	  
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Lógica	  de	  ação	  econômica	  é	  ligada	  à	  
provisão,	  isto	  é,	  o	  ato	  ou	  efeito	  de	  prover.	  

O	  provimento	  refere-‐se	  a	  um	  conjunto	  
de	  ar,gos	  de	  consumo	  e	  uma	  reserva	  

pecuniária	  necessários	  à	  manutenção	  de	  
uma	  comunidade,	  família	  ou	  pessoa	  

durante	  certo	  período.	  

Diferentes	  lógicas	  de	  ação	  coexistem	  ou	  
podem	  ser	  contrapostas	  umas	  às	  outras,	  
o	  que	  gera	  um	  ,po	  de	  complexidade	  
antes	  negligenciado	  em	  Economia.	  
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