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Velho Evolucionismo

pensamento pragmático
• Somente pensamos quando confrontados com problemas.
• Os problemas surgem porque estamos tentando
apreender o sentido:
1. das tradições que herdamos;
2. dos desafios de viver em um mundo em transformação.
• O pragmatismo parte do princípio de o propósito do pensamento
não é proporcionar um retrato verdadeiro do mundo,
mas nos ajudar a agir de maneira eficaz dentro dele, ou seja,
solucionar problemas práticos.
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pensamento evolucionário: contra a
doutrina da imutabilidade das espécies
• Foi muito influenciado por Charles Darwin, que publicou
A Origem das Espécies em 1859, descrevendo os humanos
como seres vivos que fazem parte do mundo natural:
as espécies adaptadas são as que tiveram condições de sobreviver.
• Como os outros animais, os animais humanos evoluíram
em resposta aos ambientes em transformação => testes científicos
contra o criacionismo e/ou a doutrina do design inteligente.
• Pensamento evolucionário coloca os homens como seres naturais,
ou seja, organismos desenvolvidos que se adequaram para sobreviver
no mundo mutável, pois não há uma “criação” sem se dispor de
evidências do “criador sobrenatural”, i.é, do mundo não material.
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instabilidade
• A natureza como um todo é um sistema em estado de constante
mudança, logo, somos organismos que têm de responder a
um mundo sujeito a constante mudança e fluxo.
• A existência é um risco, ou um jogo, pois o mundo é instável.
• Dependemos do ambiente para sermos capazes de sobreviver e
prosperar, mas os muitos ambientes nos quais nos encontramos
estão sempre mudando de forma imprevisível.
• Diante da incerteza existem duas estratégias diferentes a adotar:
1.
2.

religiosa: apelar para forças sobrenaturais;
civilizatória: procurar entender o mundo e
adquirir o controle sobre o ambiente natural e institucional.
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estratégias frente às incertezas do mundo
Tradicional, religiosa
Científica, tecnológica
e/ou ética
e/ou civilizatória
• A resposta alternativa é
• A ética religiosa surgiu das
desenvolver várias técnicas
tentativas de nossos
para nos proteger contra
ancestrais para apaziguar as
as forças cegas da natureza,
forças ocultas.
de modo que possamos viver
mais seguros no mundo .
• Enquanto eles ofereceram
• Essa estratégia envolve
sacrifícios até humanos,
encontrarmos meios para revelar
nos barganhamos com os
como o ambiente funciona para,
deuses, prometendo agir
então, nos empenharmos
sem selvageria se formos
para transformá-lo
salvos dos males, amém...
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em nosso benefício.

Principal mecanismo para
mudança: seleção natural
Luta pela sobrevivência:
• Nascem mais progênies
(descendentes) do que
o número que consegue
sobreviver a desafios do:
1. Clima;
2. Suprimento alimentar;
3. Competição;
4. Predadores;
5. Doenças.

Variação ocasional entre
a progênie de uma espécie:
• Para a evolução, essas
pequenas variações precisam
atender dois critérios:
1. devem ter algum
efeito na luta pela
sobrevivência e procriação
=> sucesso reprodutivo;
2. devem ser herdadas ou
repassadas à progênie,
em que passariam a mesma
vantagem evolutiva.
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Charles Darwin (1809-1882)
• É comum se pensar na expressão “sobrevivência do mais apto”
como parte da Teoria da Seleção Natural de Charles Darwin.
• Contudo, ela não é originária dela, mas sim de seus divulgadores
que a vulgarizaram como a forma mais simples de explicar suas
ideias ao público.
• Em 1852, Herbert Spencer (1820-1903) começou a pensar que a
sociedade humana estava sujeita ao processo de seleção natural,
assim como as espécies selvagens.
• Em sua opinião, a sociedade e o mundo natural podiam ser vistos
através da mesma ótica científica.
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darwinismo social
• Para Darwin, “o mais apto” era o organismo biologicamente
adequado a seu ambiente em qualquer tempo.
• Spencer, estendendo o modelo para a civilização humana,
acreditava que o mais apto era aquele mais adequado à sua
sociedade, i.é, à economia de mercado, o que para ele significava
ter qualidades mentais, morais e físicas mais desenvolvidas.
• Ele dizia, se a seleção natural não fosse limitada por regras,
os membros mais inaptos da sociedade seriam eliminados
na competição por recursos.
• Quem não tivesse dinheiro, educação, força de vontade ou talento
seria ultrapassado por membros mais férteis e
bem sucedidos da sociedade.
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consequência nefasta do equívoco
• Na realidade social e demográfica, no entanto, os cidadãos que
mais se reproduziam não pertenciam às classes mais ricas.
• Estes membros auto classificados como a “elite moral e intelectual”
casavam cada vez mais tarde e tinham relativamente poucos filhos.
• Logo, suas riquezas materiais, intelectuais e físicas não se
espalhavam pela população, já que a herança as concentrava.
• Por sua vez, os menos dotados estavam se reproduzindo
de modo desproporcional à sua “adequação”.
• Em desespero para defender sua “tese”, Spencer lutava contra
quaisquer tentativas do governo ou de algum altruísta em ajudar
as classes mais pobres, pois, se as deixassem sem proteção social,
elas se extinguiriam naturalmente!
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ideologia da direita
• As ideias de Spencer se adequavam à ideologia de uma sociedade
competitiva, indo ao encontro das necessidades dos novos
capitalistas norte-americanos; graças a elas, ninguém precisava se
sentir “culpado” por sua boa sorte pessoal ao obter fortuna.
• O homem rico era o beneficiário inocente de sua própria
superioridade: a riqueza pessoal devia ser protegida e
nenhum governo poderia interferir na desigualdade sem inibir
o processo natural pelo qual a raça humana estava progredindo.
• Pior ainda, esse “darwinismo social” canhestro se desembocou,
em 1883, na fundação por Francis Galton (1822-1911), primo de
Charles Darwin, do movimento eugênico dedicado à purificação
genética da sociedade e ao aperfeiçoamento da raça humana.

falácia naturalista versus
processo lento e gradual
• A Teoria da Seleção Natural
foi subvertida para apoiar
preconceitos sociais
extremos:
1. racismo,
2. esnobismo intelectual e
3. nacionalismo mal dirigido.
• Tudo isso justificava
a Ciência da Eugenia,
uma mixórdia
pseudocientífica nazista.

• Os darwinistas sociais também
estavam errados ao sugerir que
a seleção natural deveria agir
como um guia para a forma
como deveríamos viver.
• Não há qualquer razão lógica
que indique que há algo
moralmente válido no processo
de seleção natural; este é,
por natureza, um processo
biológico baseado em mutações
aleatórias, moralmente neutro.
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evolução da cooperação
• Dilema do prisioneiro envolve dois ladrões presos,
onde cada detento deveria decidir entre confessar,
ficar em silêncio ou “entregar” o outro.
• A Teoria dos Jogos investiga se é mais inteligente cooperar
em nome do benefício mútuo ou agir com egoísmo.
• A cooperação pode vir de atos interesseiros.
• A estratégia mais bem sucedida é a que o jogador
coopera na primeira jogada e depois espelha o adversário,
não sendo nunca o primeiro a capitular.
• A abordagem de cooperação amável dá resultados
mutuamente benéficos, mas se alguém é traído,
é crucial revidar imediatamente para manter a “credibilidade”.
• Dessa análise de competição e cooperação surgem
as regras sociais e até as morais.
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trindade impossível na política
• Paradoxo Fundamental da Política (Steven Pinker):
o amor que pais dedicam a seus filhos
torna impossível que uma sociedade seja,
ao mesmo tempo, justa, livre e igualitária.
1. Se é justa, as pessoas que se esforçarem mais
acumularão mais dinheiro e propriedades.
2. Se é livre, elas os transmitirão a seus filhos.
• Mas, neste caso, a sociedade deixa de ser igualitária e
justa, pois alguns herdarão riquezas pelas quais jamais
trabalharam.
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dilemas entre
liberdade, igualdade e paternidade
igualdade de resultados

igualdade de oportunidades

• Os europeus tendem a ser
mais igualitários, acreditando
que em uma sociedade justa
não deve haver grandes
diferenças de renda e/ou
riqueza.

• Americanos e chineses
colocam mais ênfase na
justiça social sob forma de
igualdade de oportunidades.

• Sociedade livre e paternalista
permite:
a transmissão de herança
e/ou a desigualdade de
riqueza.

• Desde que as pessoas possam
subir na escala social,
eles acreditam que
uma sociedade com grande
diferença de renda e/ou riqueza
ainda pode ser justa.
• Defendem a meritocracia.
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Evolucionismo Schumpeteriano

teoria da economia dinâmica
• À semelhança da maioria dos intelectuais de sua geração,
Joseph Schumpeter era fascinado pelas implicações, para a
sociedade, da Teoria da Seleção Natural, formulada por Darwin.
• Justamente quando a mudança constante era a marca distintiva
dos tempos modernos, a teoria econômica ignorava
o processo evolucionário que estava tornando a economia
mais produtiva, especializada e complexa.
• A ambição de Schumpeter era substituir a teoria estática da
Economia pela teoria dinâmica, assim como Darwin pusera de
lado a biologia tradicional a favor da biologia evolucionista.
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sistema dinâmico e evolucionário
• A concepção do sistema econômico como um sistema dinâmico e
evolucionário, tal como Joseph Schumpeter o postula, justificaria
o reconhecimento de que parte do comportamento humano tem
um fator biológico e genético.
• O enfoque de Schumpeter era o elemento humano, pois o
desenvolvimento dependia, basicamente, do empreendedorismo.
• Compartilhava a obsessão alemã do final do século XIX com a
liderança, interessando-se pela hipótese do talento hereditário
como explicativa das rendas desiguais e o papel das elites:
predestinação divina ou meritocracia?
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empreendedorismo-inovação-crédito
• Empreendedores são banqueiros ou outros agentes financeiros
que mobilizam capital, avaliam projetos, administram risco,
monitoram os administradores, fazem bons negócios,
redirecionam os recursos de velhos para novos canais.
• A função de um empreendedor é revolucionar o padrão de
produção explorando uma invenção ou, de modo geral, uma
possibilidade tecnológica ainda não tentada, novos produtos ou
novas fontes de fornecimento de matérias primas, cuja inovação
significava superar os obstáculos, a inércia e a resistência.
• A despeito de sua visão dominadora, o empreendedor pode
prosperar apenas em certos ambientes com direitos de
propriedade, livre-comércio e câmbio estável garantidos,
mas a chave de sua sobrevivência é o crédito farto e barato.

modelo evolucionário proposto por
Schumpeter
•

1.
2.
3.
•
1.
2.
3.

É particularmente coerente com
as constatações teóricas e
práticas dos estudos posteriores
quanto à:
racionalidade limitada,
racionalidade ecológica, e
comportamento heurístico.
Relaciona-se com evolução:
os processos de seleção natural,
de equilíbrio pontuado (evolução
lenta + evolução rápida), e
plasticidade fenotípica:
capacidade dos organismos de
alterar a sua fisiologia/morfologia
de acordo com meio-ambiente.

•

O modelo schumpeteriano 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.

• Apresenta como adequada a relação:
1. entre instabilidade e estabilidade
estrutural do ambiente econômico e
2. entre comportamento de
continuidade e comportamento
inovador do indivíduo econômico.
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Novo Evolucionismo

Economia Evolucionária

a apropriação de
contribuições da
Biologia, como a
seleção natural,
a plasticidade
fenotípica, etc.

o reconhecimento
de que parte do
comportamento
humano tem um
fator biológico e
genético

a concepção do
sistema econômico
como um sistema
dinâmico e
evolucionário
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• EE não abstrai a
seleção natural do
animal-humano nem
reparte a realidade
em Microeconomia e
Macroeconomia.

• A estrutura do
ambiente define se e
em que medida
as características
particulares do indivíduo
são relevantes para seu
comportamento.

• Os indivíduos estão
imersos no meioambiente físico e
socioeconômico.
Os agentes são
inseridos em um
mundo complexo,
dinâmico e,
essencialmente,
incerto.
Abstrair tais
atributos não é
considerado pela EE
saudável ou necessário
à construção de uma
Teoria do Julgamento,
das Decisões e do
Comportamento
Econômico.

Eles não são
independentes
desse meio –
físico e social –
no qual estão
inseridos.
EE não reduz
o homem aos seus
atributos meramente
biológicos ou físicos
nem o analisa,
isoladamente,
no nível individual,
abstraindo o resultante
da agregação.
• A estrutura do

ambiente,
em que ocorre
o comportamento,
importa sobremodo.
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A Economia Comportamental aponta
o “efeito framing” no enquadramento
das decisões práticas a cada contexto,
ou seja, a dependência da forma
em que as questões a serem
solucionadas se apresentam
condiciona as respostas dadas.

A Economia Evolucionária aponta
a influência do meio: modo como se
estabelece o ambiente em que a decisão
será tomada influencia o resultado da
percepção individual, então, a própria
decisão, tornando os indivíduos sujeitos
à manipulação e influência do(s)
comportamento(s) alheio(s).
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Contraste entre a mente
(ou as características do indivíduo) e
o 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 problemas em dados ambientes.

conceito de
racionalidade
ecológica
Gigerenzer (2008) contrasta com
a visão de modelos heurísticos como
explicações ad hoc de desvio de
comportamento frente uma norma
baseada na lógica, que foram
apresentadas por Kahneman (2003).

A adequação dos comportamentos
se deve ao desempenho ecológico
nos ditos ambientes para os quais
vão sendo adaptados.
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Adoção de uma racionalidade que
leve em conta tanto as características
e aptidões dos indivíduos bem como
as particularidades dos ambientes.

Contrapõe-se à típica
postura neoclássica de partir de
racionalidades universais e
independentes tanto de
características dos indivíduos,
gerais ou particulares,
bem como do ambiente.

conceito de
racionalidade
ecológica
Das características do ambiente,
destacam-se as características sociais
tais como as instituições, algum nível
de incerteza, e a seleção social por
meio da competição por recursos
escassos, que favorece
comportamento inovador.

Das características individuais,
destaca-se o que se chama de
racionalidade limitada, isto é, o
reconhecimento de que a capacidade
computacional humana é limitada e
favorece o uso de comportamentos
que poupem esforço mental.
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Foco em Macroanálise
Evolucionária: sobre
como o sistema muda e
não em como ele funciona

Terceira fase: processo contínuo
de re-coordenação = f( novas
regras, novas relações
estruturais)

estrutura do macro-domínio
=> um estado específico do
processo de relações
complementares =>
coordenação da estrutura

Segunda fase: regra inovadora
é adotada pela população =>
processo de contínuas quebras
das relações estruturais

dinâmica do processo de
coordenação = três fases de
trajetórias genéricas:
regras de originação, adoção
e retenção de novas regras
e nova relação estrutural.
Primeira fase: nova regra
perturba as relações
coordenadas até então
prevalecentes =>
fonte potencial de
descoordenação estrutural.
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Macroeconomia Evolucionária: integra as três fases
da trajetória com o micro, o meso e o macro níveis
Fase 2: Regra de Adoção:
Micro: adoção individual,
Fase 1: Regra de Originação: aprendizagem e adaptação
Micro: exploração criativa
da regra para a base do
gera regra inovadora;
conhecimento individual ou
socialmente organizado;
Meso: primazia da adoção
Meso: adoção na população,
na população;
seleção e dependência de
Macro: descoordenação da
trajetória [path dependence];
macroestrutura;
Macro: reordenação da
macroestrutura;

Fase 3: Regra de Retenção:
Micro: disposição neuralcognitiva manifesta-se
de modo comportamental
em hábitos e rotinas;
Meso: retenção e
estabilização da regra na
população, regra como
instituição, p.ex.,
rotinas organizacionais;
Macro: coordenação da
macroestrutura.
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• Sistemas nãoergódicos (com
medidas variantes)
podem se contentar
com “pontos de
atração”, que estão
abaixo do ideal
(ótimo).

• Podem mudanças
exploratórias (inovações)
resultarem em
inesperados loops de
feedback positivo,
levando à amplificação e
à evolução estrutural.

Perturbações e
mudanças contingentes
nos parâmetros
subjacentes podem
empurrar tais sistemas
para outras vizinhanças
não são tão atraentes.

Dependência de
Trajetória Sequencial
do processo evolutivo:
“fechado em”
[locked in] = f(lógica
histórica na evolução
econômica).

Múltiplas escalas de
interações não lineares
estão no cerne das
estruturas emergentes
de um sistema
econômico evolutivo.

Um empreendedor ou
um líder de negócio
inovador não é apenas
um agente
representativo médio.

• A multidinâmica do
intercâmbio entre os
domínios microscópico e
macroscópico destaca:
• a não-linearidade das
suas relações e
• o feedback endógeno.

• População homogênea
com característica zero
de variedade => não pode
dirigir a dinâmica de
seleção + aprender novas
regras => dinâmica de
mudança estrutural. 30

O julgamento humano é de
domínio específico, ou seja,
dependente do ambiente em
que está inserido.

Existiria 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.

Face à instabilidade do ambiente,
haveria pressão pela adoção de
normas formais ou tácitas e
convenções que reduziriam
o nível de incerteza do ambiente,
pois reduziria a gama de
comportamentos possíveis.

O comportamento econômico
possui características
individualistas ao passo que o
comportamento social possui
características de sociabilidade.

Exemplo disso é o altruísmo,
que não faz sentido em uma
perspectiva de racionalidade
econômica individualista.
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EE rompe com o determinismo
“totalitário” ou “coletivista” ao
verificar que o meio-ambiente físico e
socioeconômico deixa margem para
as inovações, as rebeldias,
as criatividades, as rupturas,
as trajetórias caóticas, etc.

Os seres humanos são sujeitos de
Sistemas Complexos;
por causa disso,
é necessário o estudo da
Economia da Complexidade.

Passa por permanente
retroalimentação dinâmica na
sequência (re)avaliações
individuais - decisões práticas constituição do ambiente incerto.

Holismo: a ideia de que as
propriedades de um sistema, inclusive
o composto por seres humanos, não
pode ser explicado pela soma de seus
componentes: O Todo é maior que
essa soma de As Partes.

O sistema como um todo – o meioambiente físico e socioeconômico –
seleciona socialmente os
comportamentos adequados a si
próprio, em certas circunstâncias,
mas é um corpo mutante
não determinístico.
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O Complexo e a Dinâmica
Orgânico-Mecânico
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Nassim Nicholas Taleb. “Antifrágil: Coisas que se
beneficiam com o Caos” (RJ: Best Business, 2015)
• O artificial precisar ser antifrágil para que sejamos capazes de usá-lo;
isto se torna, praticamente, uma notável diferença entre o biológico e
o sintético.
• Máquinas mecânicas se desgastam e não se autorregeneram,
enquanto os seres humanos se desgastam, mas se autorregeneram.
• As insuficiências de autorregeneração são provenientes,
em grande parte, de desajustes — muito poucos agentes estressores
ou muito pouco tempo de recuperação pós stress —,
provenientes do descompasso entre seu projeto e
a estrutura da aleatoriedade do ambiente

biológico-não biológico ou
complexo-não complexo
• Muitas coisas, como a sociedade, as atividades econômicas,
os mercados e o comportamento cultural são, aparentemente,
criadas pelo homem, mas crescem por si próprio para chegar a
algum tipo de auto-organização.
• Elas podem não ser estritamente biológicas,
mas lembram o biológico, no sentido de que, de certa forma,
se multiplicam e se replicam, por exemplo, em boatos, ideias,
tecnologias e empresas.
• Podemos generalizar nossa distinção para além do
biológico/não biológico, pois a distinção entre sistemas
complexos e não complexos é mais eficaz.

dicotomia orgânico-mecânico
• Dispositivos mecânicos e de engenharia artificiais,
criados pelo homem, com respostas simples, são complicados,
mas não “complexos”, já que não apresentam interdependências:
para cada causa, obtém-se uma resposta exata,
sem ambiguidade quanto às consequências.
• Porém, em sistemas complexos,
as interdependências são significativas.
• No mundo complexo, a noção de “causa”, em si mesma,
é suspeita; é quase impossível de detectá-la ou não se é
suficientemente definida — esta é outra razão para se ignorar
os jornais, com seu constante fornecimento de explicação
monocausal para todas as coisas.

o ponto-chave dos sistemas complexos
• Sistemas complexos são aqueles com partes interativas,
que transmitem informações para tais componentes graças a
agentes estressores: seu corpo recebe informações sobre o
meio ambiente não através de seu aparato lógico, de sua
inteligência e da capacidade de raciocinar, computar e calcular,
mas através do estresse, por meio de hormônios ou
outros mensageiros ainda não descobertos.
• Os erros e suas consequências são informação, p.ex., a dor.
• Os sistemas complexos têm tudo a ver com os transportadores
de informação ao nosso redor, embora, devido à opacidade
causal, seja difícil vislumbrar a conexão entre causa e efeito.

Obs.: a previsão de eventos
específicos é baixa; é a opacidade
causal que a torna baixa.

Nos Sistemas Complexos, por causa das
não linearidades, é preciso ter uma visibilidade
maior do que com os sistemas regulares —
em vez disso, o que se tem é a opacidade.

Necessidade Humana de
Ambiente com Variabilidade
ou Aleatoriedade
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O mundo precisa de alguém para governá-lo?
• O fragilista confunde a economia com uma máquina,
que precisa de manutenção contínua, assim como
interpreta erroneamente as propriedades de seu corpo,
aceitando a adulteração de cima para baixo de
sistemas políticos ou sistemas complexos similares.
• Adam Smith fez analogia entre a economia e
um relógio de de parede que, uma vez posto em
movimento, continua trabalhando por conta própria.
• Ele analisou a economia em termos de organismos,
demonstrando que compreendia a opacidade causal dos
sistemas complexos, bem como as interdependências,
uma vez que desenvolveu a ideia da “mão invisível”.

falsa crença: equilíbrio como
objetivo da Economia
• Os economistas usam o termo “equilíbrio” para descrever
a linha intermediária entre forças opostas, como a oferta e
a demanda, e, portanto, pequenas perturbações ou desvios
em uma direção, como os de um pêndulo, seriam combatidos
com um ajuste na direção oposta, que traria as coisas de volta à
estabilidade.
• Para o não orgânico, o não complexo, i.é, um objeto qualquer,
o equilíbrio (como é tradicionalmente definido) acontece em
um estado de inércia.
• Para algo orgânico, o equilíbrio (nesse sentido) só acontece com
a morte.

aspecto existencial da aleatoriedade
• Para os organismos e os sistemas dinâmicos,
um estado de normalidade requer certo grau de
volatilidade, de aleatoriedade, de troca contínua de
informações e de estresse, o que explica os danos a que
podem ser submetidos quando privados de volatilidade.
• Porém, não somos apenas avessos aos agentes
estressores, e não os compreendemos, como, ainda,
cometemos crimes contra a vida, a ciência e a
sabedoria, em nome da eliminação da volatilidade e da
variação!
• Se você não for uma máquina, ou seja, se você estiver
vivo, algo profundo em sua alma apreciará certa dose de
aleatoriedade e desordem.

lógica da evolução
• Um organismo natural não é uma só unidade final;
ele é composto de subunidades,
com estratificação em camadas e hierarquias, e ele próprio
pode ser a subunidade de alguns coletivos mais amplos.
• Algumas partes internas de um sistema sofrem por serem
frágeis, a fim de que o sistema complexo se torne antifrágil.
• Ou o próprio organismo em si pode ser frágil, mas a informação
codificada nos genes que o reproduzem será antifrágil.
• A evolução ocorre quando o dano faz com que o organismo
individual pereça e os benefícios sejam transferidos para os
outros (sobreviventes), e as gerações futuras.

fraqueza central
• A desordem é necessária na medida em que sua privação
é prejudicial, algo que não se compreende intuitivamente
— nossa mente não consegue entender facilmente
as respostas complicadas, pois pensamos de forma
linear, e essas respostas são não lineares.
• Nossas mentes lineares não gostam de nuances e
reduzem a informação ao binário “prejudicial” ou “útil”.
• Além disso, nossa mente enxerga o organismo pelo lado
de fora, e o considera como um todo, uma só unidade,
quando as coisas podem ser um pouco mais sutis.

antifragilidade ligada à evolução
• Hormese se fortalece diante do dano,
observada a partir de fora, e não de dentro.
• Outra variedade de antifragilidade é evolutiva, e opera
no nível informativo — os genes são informações –,
ao contrário da hormese, pois a unidade não fica mais
forte em resposta ao estresse, ela simplesmente morre...
• Mas ela concretiza uma transferência de benefícios;
outras unidades sobrevivem — e aquelas que sobrevivem
têm atributos que melhoram o coletivo de unidades,
levando a modificações comumente atribuídas ao termo
“evolução”.
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A natureza é oportunista, cruel e egoísta?
• Tudo o que é vivo ou orgânico na natureza tem
uma vida finita e acaba morrendo, após produzir
uma descendência com um código genético,
diferente daquele dos progenitores,
com suas informações modificadas.
• A natureza, depois que as capacidades reprodutivas
dos seres vivos se esgotam, deixa o jogo continuar
no nível informativo, via o código genético.
• Dessa maneira, os organismos precisam morrer
para que a natureza seja antifrágil.

organismo imortal:
sem data de expiração
• Para sobreviver,
ele precisa estar
completamente apto a:
1. todos os possíveis
acontecimentos
aleatórios que venham
a ocorrer no ambiente,
2. todos os futuros
acontecimentos
aleatórios no corpo.

• Um acontecimento aleatório
não anuncia antecipadamente
sua chegada, tornando
possível que o organismo se
prepare e faça ajustes para
aguentar os impactos.
• Para um organismo imortal,
a pré-adaptação a todos esses
acontecimentos aleatórios
seria uma necessidade.

Adaptação ou Adequação
• Nossos corpos se superam um pouco em resposta aos
agentes estressores, mas eles ainda não conseguem
prever o futuro.
• A adaptação pós-acontecimento, não importa quão
rápida se mostre, estaria sempre um pouco atrasada,
então, para satisfazer as condições de imortalidade, os
organismos precisam antecipar o futuro com perfeição.
• Mas, ao deixar os organismos viverem uma vida de cada
vez, com modificações entre as sucessivas gerações,
a natureza não antecipa as condições futuras para além
da extremamente vaga ideia de em que a direção as
coisas deverão caminhar.

variação ecológica e
vidas econômica e institucional
• Se governasse a economia, a natureza não a socorreria
continuamente para que os seres vivos vivessem para sempre e
nem teria Administrações Permanentes e Departamentos de
Previsão que tentariam enganar o futuro.
• Os sistemas sujeitos à aleatoriedade — e à imprevisibilidade —
constroem um mecanismo que vai além do robusto para,
de forma oportunista, se reinventarem a cada geração,
com uma mudança contínua da população e da espécie.
• Então, a natureza e os sistemas similares apreciam a diversidade
entre os organismos, em vez da diversidade dentro de um
organismo imortal, a menos que você considere a natureza em si
um organismo imortal.

a evolução se beneficia com
a aleatoriedade e a volatilidade
• Quanto mais ruídos e distúrbios no sistema, exceto aqueles impactos
extremos que levam à extinção de uma espécie, mais o efeito da
reprodução dos mais fortes e o efeito das mutações aleatórias
atuarão na definição das características da próxima geração.
• Se houver variabilidade entre os descendentes, graças à mutação
espontânea aleatória ocasional (uma espécie de erro de cópia no código
genético), então o melhor deverá se reproduzir, aprimorando a espécie.
• Portanto, a evolução se beneficia com a aleatoriedade por duas vias,
ambas provocando mudanças nas características das próximas gerações:
1. a aleatoriedade nas mutações e
2. a aleatoriedade no ambiente.

a natureza é antifrágil até certo ponto
• Mesmo quando há a extinção de uma espécie inteira, devido a
algum acontecimento extremo, isso faz parte do jogo.
• Isso ainda é a evolução em operação, já que as espécies
sobreviventes estarão mais aptas e assumem o lugar deixado pelos
dinossauros perdidos — a evolução não está relacionada a uma
espécie, mas a serviço de toda a natureza.
• Porém, a evolução aprecia a aleatoriedade apenas até certo ponto:
se uma calamidade eliminar completamente a vida,
em todo o planeta, o mais apto não sobreviverá.
• Da mesma forma, se as mutações aleatórias ocorrerem em
uma taxa alta demais, o ganho de adaptação pode não se fixar;
pode, talvez, até mesmo reverter, graças a uma nova mutação.

super confiança local, mas não global
• Os sistemas naturais e similares à natureza querem
alguma superconfiança por parte dos agentes econômicos
individuais, ou seja, a superestimação de suas chances de
sucesso e a subestimação dos riscos de fracasso em seus
negócios, desde que seu fracasso não afete os outros.
• Os empreendedores ignoram a possibilidade de falência
como outros, pois acreditam que vencerão as adversidades.
• Logo, algum tipo de assunção de riscos temerária,
até mesmo suicida, é saudável para a economia de mercado
— sob a condição de que:
1. nem todas as pessoas assumam os mesmos riscos e
2. que esses riscos permaneçam pequenos e localizados.

grande demais para quebrar
• Ao romper o modelo com socorros financeiros,
os governos normalmente favorecem determinada classe de
empresas grandes o suficiente para exigir serem salvas,
a fim de evitar o contágio para outros negócios.
• Esse é o oposto da assunção de riscos saudável;
é a transferência de fragilidade do coletivo para o inapto.
• As pessoas têm dificuldade de perceber que
a solução é construir um sistema em que a quebra de
alguém não consiga arrastar os outros para a falência —
pois as falhas contínuas trabalham para preservar o sistema.
• Paradoxalmente, muitas intervenções governamentais e
muitas políticas sociais acabam prejudicando os mais fracos e
consolidando o estabelecido.
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