
Métodos de Análise Econômica

Fernando Nogueira da Costa
Professor do IE-UNICAMP

http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/



2

Estrutura da apresentação

Metodologia Econômica

Livro Métodos de Análise Econômica

Classificação de Economistas



Livro 
Métodos de Análise Econômica

Autor: Fernando Nogueira da Costa
São Paulo: Editora Contexto; 2018.



Ensino é Aprendizagem e 
Compartilhamento

• Todos professores conhecem o ditado popular: 
“quem não sabe, ensina”.

• E está aí o segredo do negócio! 
• Temos de aprender para ensinar! 
• E o sabor de saber o antes desconhecido é 

delicioso. 
• Leva a gente querer compartilhar 

o novo conhecimento com outras pessoas.
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Proposta do Livro
• A atual geração universitária (e audiovisual) 

com “mil afazeres” em estágios não costuma ler 
os imensos livros originais citados na Bibliografia. 

• Sintetizei seus conteúdos para os jovens 
acostumados a ler rapidamente em sites e blogs. 

• Resumo o conhecimento essencial para ser lido 
e aprendido por conta própria, 
de maneira ligeira, mas reflexiva. 

• São posts reescritos sob forma de 
pequenas crônicas econômicas. 5



Sumário do Livro
• Na Parte I, comento a Teoria Pura (O Pensar) em cinco capítulos: 

O Economista; Método de Análise Equilibrista; Método de 
Análise Neoliberal; Método de Análise da Economia Política; e 
Método de Análise Interdisciplinar. 

• Na Parte II, aplico Teoria de Outras Áreas de Conhecimento (O 
Querer) em estudos de História Econômica ou Economia 
Evolucionária; Geopolítica e Geoeconomia; Economia Política; 
Sociologia Econômica; Economia Comportamental ou 
Psicologia Econômica; e Engenharia Econômica: Projetos de País. 

• Finalmente, na Parte III trato da 
Arte de Tomada de Decisões Econômicas Práticas (O Julgar) em 
Escolha do Regime de Política Econômica e 
Uso Consistente de Instrumentos de Política Econômica.

6



Metodologia Econômica 
Contemporânea
Transdisciplinaridade: 

multi níveis, multi objetivos, 
colaboração ou coordenação sistêmica.



Transdisciplinaridade
• Como o conhecimento das metodologias de Ciências 

Afins com a Ciência Econômica ficou facilitada por 
acesso às publicações eletrônicas de livros e artigos 
na web, os cientistas estão resgatando o caráter 
interdisciplinar dos primórdios da Economia Política. 

• Reintegram as distintas áreas de conhecimento antes 
separadas pela divisão do trabalho entre especialistas. 

• A complexidade do mundo real se torna mais visível 
através de uma ótica holística da emergência 
macroscópica de todos seus componentes interativos. 8



Objetivo
• Buscamos agora um entendimento integral 

dos fenômenos macrossociais, econômicos e 
políticos. 

• Isto sem abandonar os comportamentos 
heterogêneos dos diversos agentes econômicos 
não tão racionais como os imaginávamos. 

• As interações resultam na emergência de um 
sistema complexo, mas passível de interpretação.

9



novo método de análise econômica
• Na leitura do livro você obterá: 
1. um conhecimento plural de todas as correntes 

de pensamento econômico, ortodoxas e 
heterodoxas; 

2. um conhecimento multidisciplinar com 
a reincorporação dos métodos de todas as 
demais áreas de Ciências Afins antes abstraídas;

3. um conhecimento aplicado capaz de datar e 
localizar o objeto de suas análises e sugestões, 
ou seja, um conhecimento histórico e geográfico 
para tratar das dimensões tempo e espaço. 10



Classificação de Economistas

registro descritivo da cultura 
metodológica de cada corrente de 

pensamento econômico 



economista ortodoxo
• Considera as abstrações de fenômenos econômicos, 

em toda sua pureza, lhe permitir 

a idealização de uma Economia com funcionamento perfeito à 
base do livre mercado em todos os lugares e os tempos. 

• Daí, do alto desse edifício teórico, o ortodoxo sofre vertigem, 

perde o equilíbrio e cai sem paraquedas para o mundo concreto! 

• Quando se estrebucha no chão duro da realidade, por causa do 

chamado “vício ricardiano” – cair, diretamente, da abstração 
para decisão prática –, ele se surpreende por o dito cujo não 

funcionar de acordo com as leis econômicas pressupostas…
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economista heterodoxo
• É partidário da ideia de a economia brasileira obedecer a leis 

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

• Essa busca da singularidade do Brasil, 
da qual “a jabuticaba” (fruta nativa em terrae brasilis) 
oferece a mais conhecida expressão, é criticada por partidários 
da Ciência Econômica, aquela teoria abstrata e genérica capaz de 
servir para qualquer tempo e lugar. 

• Estabelece-se, então, um “diálogo entre surdos”, porque cada 
qual defende com afinco um nível de abstração distinto do outro: 
– o ortodoxo, a Economia Pura; 
– o heterodoxo, a Economia Aplicada. 
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economista essencialista
• Adota 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 existir. 

• Acha ter conquistado 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 capaz de juntar 
fatos, generalizações de baixo nível de abstração 
e teorias de alto nível abstrato.

• Arremata esse malcozido ainda adicionando 
pitadas de julgamentos de valor 
em uma narrativa imaginada ser coerente.
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economista evolucionista
• Pesquisa as Leis de Tendência Histórica, generalizações 

estabelecidas como efeito de apenas uma variação em 
determinada variável, porém sujeita a um conjunto de outras 
variáveis perturbadoras, presumidas permanecerem constantes. 

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

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

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

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

• O Princípio do Holismo Metodológico postula:
os conjuntos sociais têm objetivos ou funções irredutíveis às 
crenças, atitudes e ações dos indivíduos componentes deles. 

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

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

• Em suas comparações internacionais, percebe uma concepção relacional do 
poder, sendo exercido por relações de forças, redes instauraas em um espaço 
com multiplicidade 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. 18



economista descricionista
• Adota uma forma degenerada de: 
– convencionalismo: considera todas as teorias e hipóteses 

científicas serem meras descrições condensadas de eventos, 
não sendo verdadeiras nem falsas em si próprias, porém 
simples convenções para guardar informações empíricas;

– Instrumentalismo: considera todas as teorias e hipóteses 
científicas, irrealistas ou não, serem nada mais além de 
instrumentos para fazer previsões. 

• Considera as explanações científicas como 
descrições condensadas de modo a contribuir 
para previsões testáveis; caso aprovadas nos testes, 
mesmo as hipóteses irrealistas são válidas.
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economista ultra-empirista

• Crença: “a hipotetização de teorias”
deve ser testada contra fatos
tanto quanto contra previsões das teorias. 

• Considera, portanto, teorias e hipóteses 
científicas se e somente se suas previsões forem, 
pelo menos em princípio, empiricamente 
verificáveis.
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economista operacionalista
• Considera teorias e hipóteses como científicas se e somente se 

for possível especificar uma operação física ou materialista 
capaz de designar valores quantitativos a seus termos básicos: 
ciência é medição. 

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

• O método desta é fazer inferências demonstrativas baseadas, 
exclusivamente, na lógica dedutiva, quando premissas 
verdadeiras sempre são seguidas de conclusões verdadeiras. 

• Logicamente, enquanto estas não forem falseadas, 
suas hipóteses se mantém válidas; senão, troque-as.
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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 afirmativas anteriores são verdadeiras.
d. nenhuma das afirmativas anteriores é 

verdadeira.
e. um economista responderia ser

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