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Estrutura da apresentação

Velho Institucionalismo

Novo Institucionalismo



Velho Institucionalismo:
tem como pressupostos o aprendizado, 
a racionalidade limitada e a evolução 

em lugar de preferências estáveis, 
racionalidade e equilíbrio do 

neoclassicismo



Economia Institucional
• A Economia Institucional ou Institucionalismo é uma corrente do 

pensamento econômico, surgida nos Estados Unidos, no início do 
século XX, impulsionada principalmente pelos escritos de 
Thorstein Veblen, John Rogers Commons e Wesley Clair Mitchell.

• Incorpora as contribuições da Escola Histórica alemã 
e aproxima-se de algumas ideias de Karl Polanyi.

• Concentra-se na compreensão do papel das instituições na 
moldagem do comportamento econômico. 

• Essa corrente teve seu apogeu nos anos 1920 e 1930, inclusive 
influenciando as medidas tomadas à época do New Deal.
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Institucionalismo
• Originalmente, seu foco residia na dicotomia,

formulada por Veblen, surgida da oposição entre: 
1. os comportamentos cerimoniais, como o consumismo 

conspícuo / perdulário (produzidos pelas instituições);
2. os comportamentos industriais (produto da 

tecnologia), sendo essas forças evolucionárias 
(e objetivas) da tecnologia os fatores de progresso.

• Os institucionalistas incorporaram do pragmatismo
uma concepção de indivíduo na qual 
o comportamento é função das crenças e dos hábitos, 
bem como, em alguns casos, dos instintos. 5



institucionalismo norte-americano
• Os antigos institucionalistas 

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

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

• Os antigos institucionalistas 
criticavam 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 o fundamental ser 
a captação da lei de movimento e 
evolução das instituições 
econômicas.
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John R. Commons (1862–1945)
• A economia é uma rede de relações entre pessoas 

com interesses divergentes e interdependências complexas. 
• Há monopólios, grandes coalisões e colisões, 

disputas trabalhistas e ciclos econômicos flutuantes. 
• Os agentes têm interesse em resolver suas disputas, logo, 

O Governo deveria ser o mediador dos grupos em conflito.

• Clarence Ayres (1891-1972): explora a dicotomia entre 
tecnologia e instituições para separar os aspectos inventivos 
dos aspectos herdados das estruturas econômicas. 

• Ele identificou as instituições com 
sentimentos e superstições. 
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institucionalismo e evolucionismo
• Segundo os institucionalistas, 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 “o homem ser calculador 
do prazer e da dor, oscilando como um glóbulo de desejo de 
felicidade sob o impulso de estímulos capazes de o levar 
de um lado para outro, deixando-o contudo inalterado”. 

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

análise do comportamento coletivo e transformações operadas. 

• O comportamento humano revelava tendências definidas 
possíveis de configurar um padrão de ação coletiva, 
cujo processo ao longo do tempo o tornava uma instituição. 

• Instituição era, pois, um conjunto de hábitos, costumes e 
modos de pensar cristalizados em práticas aceitas e 
incorporadas pela comunidade. 

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



estudo sobre as instituições 
• Embora parte do estudo sobre as instituições 

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 Institucionalista inclui: 
1. o contexto institucional, 
2. o próprio caráter institucional do econômico, assim como 
3. a reprodução ou a transformação das instituições pelos indivíduos. 

• O estudo das instituições contribui para um melhor 
entendimento das questões micro e macroeconômicas, 
além de ajudar a identificar os requisitos institucionais das teorias 
e, portanto, o escopo adequado de sua aplicação.
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Micro, Macro e Instituições
• As instituições continuam sendo vistas como, em última instância, 

um tema da Microeconomia e, quanto 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 a Macroeconomia se reduzir à agregação da Microeconomia.

• Há fenômenos macroeconômicos não se redutíveis 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 válido apenas para um indivíduo, 
firma ou setor de atividade isolado. 
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Nova Economia Institucionalista 
• A Economia Institucionalista aponta a falta de autonomia 

(absoluta ou relativa) da própria Microeconomia e 
critica as tentativas de reduzir a Macroeconomia 
à mera agregação da Microeconomia. 

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

• Trata-se de identificar e garantir um espaço próprio ao 
estudo de como o contexto social e seu caráter institucional 
são reproduzidos ou transformados pelos indivíduos.
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Novo Institucionalismo: 
incorpora os novos desenvolvimentos na 

teoria econômica das organizações, 
informação, direitos de propriedade e 

custos de transação



Nova Economia Institucional
• A tradição mais antiga continua ainda hoje como fosse 

uma abordagem heterodoxa da Economia:  
enfatiza o estudo abrangente das instituições e 
considera O Mercado como resultado de 
uma interação complexa entre várias instituições, 
p.ex., indivíduos, firmas, Estados, normas sociais.

• A Nova Economia Institucional do fim do século XX integra 
desenvolvimentos mais recentes da economia neoclássica. 

• A Economia Comportamental é outro marco da Nova Economia 
Institucional, baseado na Psicologia Cognitiva, em vez de 
simples suposições sobre o comportamento econômico.
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Instituições
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 política 
de cada País.

O conceito de “instituição” 
é tão central para toda a 
Ciência Social a ponto de 
não fazer sentido utilizá-lo 
para designar uma escola 
em particular.

A Economia Institucional 
tornou-se tão popular porque 
significa todas as coisas para 
todas as pessoas, portanto, 
no fim, não significa nada.



reducionismo
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individualismo 
metodológico 

não se deve tomar 
os indivíduos como o 
ponto de partida para 
explicar as instituições

os indivíduos são 
em parte explicados 

pelas instituições 

holismo
(ou coletivismo) 
metodológico

risco de explicar 
completamente os 

indivíduos partir 
do todo, do social ou 

das instituições

uma visão 
determinista poderia 

negar aos indivíduos a 
capacidade  de refletir 

e a criatividade



reducionismo
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Microeconomia

pressupõe instituições de 
escopo mais amplo, p.ex., as 

instituições comportamentais 
subjacentes a linguagem, 
moeda, leis de contratos, 

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

pressupõe 
modelos mentais 
compartilhados

Macroeconomia

há fenômenos 
macroeconômicos não 
redutíveis à agregação 

de fenômenos 
microeconômicos

falácia de composição:
atribuição errônea ao conjunto 
da economia de um raciocínio 

válido para um indivíduo, firma 
ou setor isolado, como 

o paradoxo da parcimônia



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

propõe explicar tudo a partir do 
coletivo ou do agregado, ou seja, 
o macro seria o fator explicativo 

determinante dos indivíduos
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Os fenômenos 
econômicos 
não são naturais
nem inevitáveis, 
mas sim institucionais 
– alterando-se com 
mudanças das 
instituições – e, mais 
amplamente, sociais. 

O contexto social e 
o caráter institucional do 
econômico, juntamente 
com sua reprodução e 
transformação pelos 
indivíduos, extrapolam 
tanto a Microeconomia
quanto a Macroeconomia, 
mas são fundamentais 
para um melhor 
tratamento de ambas.

Ca
us

aç
ão

 P
ar

a 
Ci

m
a

Causação Para Baixo
As preferências, juntamente com 

as expectativas sobre o futuro, hábitos e motivação, 
não apenas determinam a natureza das instituições, 

mas também são limitadas e moldadas por elas. 

Se as pessoas vivem e trabalham regularmente 
em instituições, elas moldam suas visões do mundo: 

corporativas ou Éthos cultural e de valores morais
advindos da natureza ocupacional das castas profissionais. 



20

vinculado à teoria de 
como as instituições influenciam 

o comportamento e 
o pensamento dos indivíduos

as pessoas transformam 
as instituições existentes, 

seja tendo essa intenção, quando 
escapam da profunda influência de 

algumas instituições sobre elas, 
seja não tendo

para inovação ou mudança 
institucional é necessário não 

apenas otimismo 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 
instituição
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Institucionalização absoluta 
refere-se à predominância do 

papel cognitivo das instituições, 
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 
institucional estabelecida
sem prejudicar o interesse 

próprio ou sem ficar 
sujeito a sanções sociais.

A ideia de equilíbrio
implica as instituições 

só mudarem através de 
choques exógenos à 
comunidade e nunca 

por um processo 
endógeno. 
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Lógica de ação: 
sistema de regras 

socialmente 
compartilhadas 

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 artigos 
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, 

gerando um tipo de complexidade
antes negligenciado em Economia.
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