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Prefácio 

Apostila, no passado, era um tipo de impresso ou de caderno 
contendo a coletânea escrita das aulas. Sócrates (469 a.C. - 399 
a.C.) é considerado um dos fundadores da Filosofia ocidental. Sua 
obra ficou conhecida, principalmente, através dos relatos ou 
anotações (“apostilas”), apresentados em obras de seus alunos, em 
especial por Platão. Os diálogos deste filósofo grego seriam o relato 
mais abrangente do pensamento de Sócrates a ter perdurado desde a 
Antiguidade à Atualidade.  

As licenças Creative Commons são licenças públicas permissivas 
da distribuição gratuita de excertos de uma obra protegida por 
direitos autorais. Excerto é uma pequena parte de um texto maior. O 
trecho retirado de uma obra literária, para ensino e/ou 
aprendizagem, pode ser um fragmento ou uma passagem. 

Enxerto, em Botânica, é uma operação consistente em inserir 
um rebento de uma planta em outra sobre a qual ela continua a viver. 
O enxerto permite a reprodução e a multiplicação dos arbustos florais 
ou frutíferos. Em Medicina, é a operação cirúrgica capaz de 
transplantar para um indivíduo órgãos tomados do próprio paciente 
ou de outro indivíduo da mesma espécie, quando não de um animal 
de outra espécie. Possibilita a sobrevivência humana. 

Uma licença Creative Commons é usada quando um autor quer 
dar a outros o direito de compartilhar, usar e construir sobre uma 
obra criado por ele, originalmente, por sua vez a partir da mistura de 
ideias de outros autores. Proporciona uma flexibilidade autoral ao 
permitir usos não comerciais de seu próprio trabalho.  

Ela protege as pessoas com o objetivo de usar ou redistribuir as 
ideias de um autor, para finalidade educacional e/ou de divulgação do 
conhecimento de sua obra, sem preocupações de violação de direitos 
autorais. O compromisso é respeitar as condições de citar o autor e a 
fonte de onde foi extraído – e, no caso desta apostila, traduzido para 
ser conhecimento acessível em língua portuguesa. 

Esta apostila apresenta parte da matéria a ser lecionada, na 
disciplina “Métodos de Análise Econômica”, não disponível em língua 
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pátria. Traz o conteúdo teórico a ser estudado para análises com base 
na mistura criativa de ideias ou enxertos de métodos de análise 
econômica de diversos autores. 

Será composta por notas curtas, originalmente posts no Blog 
Cidadania & Cultura, reunidas neste livro eletrônico disponível para 
download gratuito nesse blog pessoal e/ou no Google Drive 
compartilhado com os alunos. Sua leitura visará clarificar ou explicar 
diversas metodologias usadas em Economia.  

Extrato é uma pequena parte extraída de um texto. Pode ser 
passagem, resumo ou trecho. Traduzi alguns extratos de textos 
clássicos e resumi também alguns recém-lançados. Nem todos 
despertam interesse comercial em editoras brasileiras para serem 
publicados em impressos no País. 
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Capítulo 1 -  
Filosofia da Economia: Uma Antologia 

Sobre a Definição e o Método de Economia Política por John 
Stuart Mill 

John Stuart Mill (1806-1873) nasceu em Londres, seu pai, 
James Mill, era um amigo de Jeremy Bentham e de David Ricardo e 
fez importantes trabalhos em Psicologia e Ciência Política. Como o 
filho explica em sua autobiografia, ele foi educado em casa por seu 
pai. Estudou grego aos 3 anos e latim aos 8 anos. Aos 13 anos, Mill 
havia feito um curso completo de Economia Política. Ele passou a 
maior parte da sua vida trabalhando para a Companhia das Índias 
Orientais.  

Seus Princípios de Economia Política (1848) foi o texto mais 
influente do século XIX em economia, e seu A System of Logic (1843) 
foi o mais influente do século em Lógica e na Teoria do 
Conhecimento. Seus ensaios sobre ética e cultura contemporânea, 
como Utilitarinism e On Liberty, continuam a ser extremamente 
influentes.  

Mill foi um dos primeiros defensores de direitos das mulheres e 
de um socialismo democrático moderado. A seguinte seleção é um 
resumo do “Sobre a Definição de Economia Política e O Método de Mill 
de Investigação Apropriada Para Ela”. 

O que agora é comumente entendido pelo termo “Economia 
Política” não é a ciência da atitude especulativa, mas sim um ramo de 
estudo da atividade econômica. Não trata de toda a natureza do 
Homem, como tivesse sido modificada pelo estado social, nem de 
toda a conduta humana na sociedade.  

Essa Ciência Econômica está preocupada com o Homem apenas 
como um ser com desejo de possuir riqueza – e capaz de julgar a 
eficácia comparativa dos meios para obter esse fim. Ele prevê apenas 
os fenômenos do estado social ocorridos em consequência da busca 
de riqueza.  

Faz abstração completa de todas as outras paixões humanas ou 
motivações. Considera apenas aquelas possíveis de ser consideradas 
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como perpetuamente antagonistas dos princípios relacionados ao 
desejo de riqueza. São elas a aversão ao trabalho e o desejo do gozo 
no presente de indulgências dispendiosas.  

Ele leva isso, até certo ponto, em conta nos seus cálculos, 
porque não apenas esses, como também outros desejos, 
ocasionalmente, entram em conflito com a busca de riqueza. 
Acompanha-a sempre como um empecilho ou impedimento. Portanto, 
estão misturados, inseparavelmente, em sua consideração disso.  

A Economia Política considera a humanidade ocupada 
exclusivamente em adquirir e consumir riqueza. Visa mostrar qual é o 
curso de ação pelo qual a humanidade, vivendo em um estado de 
sociedade, seria impelida por esse motivo, exceto no grau onde é 
contraposta pelos dois perpétuos contra motivos acima mencionados. 
Senão, o desejo de ganho e de consumo imediato seriam 
governantes absolutos de todas as suas ações. 

Sob a influência desse desejo, está a humanidade em busca de 
acumulação de riquezas, além de emprego de parte dessa riqueza na 
produção de outra riqueza:  

1. sanciona por acordo mútuo a instituição da propriedade;  

2. estabelece leis para prevenir indivíduos de usurpar a 
propriedade de outros pela força ou fraude; 

3. adota vários artifícios para aumentar a produtividade de seu 
trabalho;  

4. liquida a divisão da produção por acordo sob a influência da 
competição (a própria competição é regida por certas leis; 
portanto, essas leis são as reguladoras finais da divisão da 
produção); 

5. e emprega certos expedientes (como dinheiro, crédito, etc.) 
para facilitar a distribuição.  

Todas essas operações, embora muitas delas sejam realmente o 
resultado de uma pluralidade de motivos, são consideradas pela 
Economia Política como funções apenas do desejo de riqueza. A 
Ciência então começa a investigar as leis a regerem essas diversas 
operações, sob a suposição de “o homem como um ser determinado, 
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pela necessidade de sua natureza, a preferir uma maior parte da 
riqueza em lugar de uma menor, em todos os casos, sem qualquer 
outra exceção senão aquela constituída pelos dois contra motivos já 
especificados”. 

Nenhum economista político deveria pensar de maneira tão 
absurda a ponto de supor a humanidade ser realmente assim 
constituída. Simplesmente, deveria pensar este princípio 
metodológico ser o modo pelo qual a Ciência deve necessariamente 
prosseguir.  

Quando um efeito depende da concordância de causas, essas 
causas devem ser estudadas, uma de cada vez. Suas leis devem ser 
separadamente investigadas, se quisermos, através da análise das 
causas, obter o poder de prever ou controlar qualquer efeito. A Lei do 
Efeito é composta das leis de todas as causas determinantes.  

A lei da força centrípeta e da tangencial deve ser conhecida 
antes dos movimentos da terra e dos planetas poderem ser 
explicados, ou muitos deles ser previstos. O mesmo é o caso com a 
conduta do homem em sociedade.  

A fim de julgar como ele vai agir sob a variedade de desejos e 
aversões, simultaneamente, operando sobre ele, devemos saber 
como ele agiria sob a exclusiva influência de cada uma em particular. 
Não há, talvez, nenhuma ação da vida de um homem onde ele não 
está nem sob a influência imediata nem remota de qualquer impulso, 
mas apenas subordinado ao mero desejo de riqueza.  

Com respeito a essas partes da conduta humana das quais a 
riqueza não é o objeto principal, a essas a Economia Política não 
pretende suas conclusões serem aplicáveis. Mas há também certos 
departamentos de assuntos humanos, nos quais a aquisição da 
riqueza é o fim principal e reconhecido. Apenas destes a Economia 
Política toma conhecimento.  

A maneira pela qual necessariamente procede é tratar o fim 
principal e reconhecido como se fosse o único. A ganância, de todas 
as hipóteses igualmente simples, é a mais próxima da verdade. O 
economista político indaga quais são as ações a serem produzidas por 
este desejo se, dentro dos assuntos em questão, fosse desimpedido 
de quaisquer outros.  
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Desta forma, essa aproximação da realidade está mais próxima 
de ser obtida em lugar de qualquer outra forma a ser praticável para 
a ordem real dos assuntos humanos em atividade econômica. Essa 
aproximação deve então ser corrigida, levando em consideração os 
efeitos de quaisquer impulsos de uma descrição diferente, possíveis 
de ser mostrados para interferir com o resultado em qualquer caso 
particular.  

Apenas em alguns dos casos mais marcantes (como o 
importante Princípio da População) são essas correções interpoladas 
nas exposições de Economia Política em si. O rigor do arranjo 
puramente científico adota, portanto, esse ponto-de-partida por uma 
questão de utilidade prática.  

Tanto quanto se sabe, se presumir a conduta da humanidade na 
busca de riqueza estar sob a influência colateral de qualquer outra 
propriedade de nossa natureza humana, além de o  puro desejo de 
obter a maior quantidade de riqueza com o mínimo de trabalho e 
abnegação, as conclusões da Economia Política, obtidas até agora, 
deixarão de ser aplicáveis à explicação ou previsão de eventos reais. 
Ocorreria isso até essa premissa ser modificada por uma tolerância 
correta para o grau de influência exercido por outra causa. 

A Economia Política, então, pode ser definida como segue – e 
essa definição parece estar completa para John Stuart Mill: 

“É a Ciência Econômica capaz de traçar as leis de tais 
fenômenos sociais onde surgem as operações combinadas da 
humanidade para a produção de riqueza, desde se esses 
fenômenos não sejam modificados pela busca de qualquer 
outro objeto”. 

Mas embora esta seja uma definição correta de Economia 
Política como uma parte do campo da Ciência, o escritor didático 
sobre o assunto irá naturalmente a combinar, em sua exposição, com 
as verdades da Ciência Pura. Incorporará muitas das práticas 
modificações, em sua opinião, mais conducentes à utilidade de seu 
trabalho. 
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Objetividade e Compreensão da Economia por Max Weber 

Max Weber (1864–1920) nasceu em Erfurt e lecionou nas 
universidades de Freiburg, Heidelberg, Vienna e Munich. Ele é mais 
frequentemente considerado um sociólogo, embora ele fosse bem-
educado em Economia e desempenhasse um papel ativo nos debates 
sobre a Metodologia da Economia.  

Ele é mais conhecido por seu livro A Ética Protestante e o 
Espírito do Capitalismo, onde defende o calvinismo ter sido 
fundamental para o desenvolvimento inicial do capitalismo. Ele fez 
ótimas e muitas contribuições fundamentais para a nossa 
compreensão das sociedades. Seus escritos metodológicos também 
foram extremamente influentes.  

Reproduzo abaixo um trecho de ‘Objetividade’ em Ciências 
Sociais e Política Social. É, provavelmente, o mais conhecido de seus 
escritos metodológicos. 

Toda reflexão séria sobre os elementos fundamentais do ser 
humano deduz sua conduta significativo ser orientada principalmente 
em termos das categorias “fim” e “meio”. Desejamos algo, 
concretamente, para nosso próprio bem ou como um meio de 
alcançar algo mais altamente desejado.  

A questão da adequação dos meios para alcançar um 
determinado fim é, sem dúvida, acessível à análise científica. Como 
somos capazes de determinar (dentro dos limites atuais do nosso 
conhecimento) o meio significativo para a realização de um fim 
proposto ser (ou não) apropriado ou impróprio, podemos, desta 
forma, estimar as chances de atingir certo fim por certos meios 
disponíveis.  

Desta forma, podemos criticar indiretamente a definição do 
próprio fim como praticamente a razão significativa com base na 
situação histórica existente ou como sem sentido com referência às 
condições existentes. Além disso, quando a possibilidade de atingir 
um fim proposto parece existir, podemos determinar (naturalmente 
dentro dos limites do nosso conhecimento existente) se as 
consequências da aplicação dos meios a serem utilizados produzirão 
algo além do eventual alcance do fim proposto, como resultado da 
interdependência de todos os eventos.  
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Podemos, então, fornecer à pessoa atuante a capacidade de 
pesar e comparar o indesejável em comparação com as 
consequências desejáveis de sua ação. Assim, podemos responder à 
pergunta: qual será a obtenção de um resultado final desejado em 
termos da perda previsível de outros valores? Se, na grande maioria 
dos casos, cada meta buscada “custa” ou pode “custar” algo neste 
sentido, a ponderação da meta em termos de consequências 
incidentais da ação não podem ser omitidas da deliberação de 
pessoas de agirem com sentido de responsabilidade. 

Uma das funções mais importantes da crítica técnica discutida 
até agora é tornar esse tipo de análise possível. Aplicar os resultados 
desta análise na tomada de decisão, no entanto, não é uma tarefa 
possível de a Ciência empreender. Ela é antes a tarefa de atuar, 
querer de determinada pessoa: ela pesa e escolhe entre os valores 
envolvidos de acordo com sua própria consciência e sua visão pessoal 
do mundo.  

A Ciência pode fazê-la perceber toda as dimensões de sua ação 
e naturalmente, de acordo com as circunstâncias, a inação implicar 
em suas consequências a adoção de certos valores – e com isto – o 
que hoje é tão voluntariamente esquecido: a rejeição de certas 
outras [custo de oportunidade]. O ato de escolha em si é de sua 
própria responsabilidade pessoal ou individual, e intransferível. 

O tipo de Ciência Social na qual Max Weber está interessado é 
uma ciência empírica da realidade concreta. Seu objetivo é o 
entendimento da singularidade característica da realidade onde nos 
movemos.  

Nós desejamos entender, por um lado, as relações e o 
significado cultural de eventos individuais, em suas manifestações 
contemporâneas. Por outro lado, buscamos compreender as causas 
de serem historicamente assim e não de outra forma.  

Agora, logo quando tentamos refletir sobre a forma como a vida 
nos confronta em situações concretas imediatas, apresenta-se uma 
multiplicidade infinita de eventos emergentes e eventos 
desaparecidos, em coexistência, ambos “dentro” e “fora” de nós 
mesmos. A infinidade absoluta desta multiplicidade é vista como 
permanecesse inalterada, mesmo quando nossa atenção está focada 
em um único “objeto”, por exemplo, um ato concreto de troca.  
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Isso ocorre mesmo se formos seriamente tentados a fazer uma 
descrição exaustiva de todos os componentes individuais deste 
“fenômeno individual”, sem falar em explicá-lo causalmente. Todos os 
componentes dessa análise da realidade infinita, cuja mente humana 
finita pode conduzir, repousam sobre a suposição tácita de apenas 
uma porção finita desta realidade constitui o objeto de investigação 
científica. Só ela é “importante” no sentido de ser “digno de ser 
conhecido”.  

Mas quais são os critérios pelos quais esse segmento está 
selecionado? Muitas vezes se pensou ser esse o critério decisivo 
também nas Ciências Culturais. Ele era, em última análise, a 
recorrência “regular” de certas relações causais. As “leis” possíveis de 
perceber no fluxo infinitamente múltiplo de eventos devem, de 
acordo com esta concepção, conter o aspecto cientificamente 
“essencial” da realidade.  

Assim, quando nós mostrarem alguma relação causal ser uma 
“lei”, ou seja, se nos mostrarem ela ser universalmente válida por 
meio de indução histórica abrangente, eles tornaram isso, imediata e 
tangivelmente, plausível de acordo com nossa experiência subjetiva. 
Um grande número de casos semelhantes ordenam-se sob a fórmula 
assim alcançada.  

Aqueles elementos em cada evento individual deixados sem 
explicação pela seleção de seus elementos submissos sob a “lei” são 
considerados resíduos cientificamente não integrados. Eles serão 
cuidados no aperfeiçoamento posterior do sistema de “leis”.  

Alternativamente, eles serão vistos como “acidentais” e, 
portanto, cientificamente sem importância, porque não se enquadram 
na estrutura da “lei”. Em outras palavras, eles não são típicos 
participantes do evento e, portanto, só podem ser objetos de 
"curiosidade ociosa". 

Assim, mesmo entre os seguidores da Escola Histórica, 
continuamente encontramos a atitude de declarar o ideal de todas as 
Ciências, inclusive as Ciências Culturais, é ser útil. Elas devem servir 
e para isso elas devem se esforçar, mesmo no futuro remoto, de ser 
um sistema de proposições a partir do qual a realidade pode ser 
“deduzida”.  
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Como é bem sabido, um importante cientista natural acreditava 
ele poder designar o objetivo ideal (factualmente inatingível) de tal 
tratamento da realidade cultural ser uma espécie de conhecimento 
“astronômico” ... 

Weber designa como Ciências Culturais as disciplinas capazes 
de analisarem os fenômenos da vida em termos de seu significado 
cultural. O significado de uma configuração de fenômenos culturais e 
da base dessa significação não pode, no entanto, ser derivado e 
tornado inteligível por um Sistema de Leis, mesmo ele sendo o mais 
perfeito.  

O significado de eventos culturais pressupõe uma orientação de 
valor para esses eventos. O conceito de cultura é um conceito de 
valor. A realidade empírica torna-se “cultura” para nós porque se o 
relacionamos com ideias de valor.  

Inclui esses segmentos e apenas os segmentos da realidade 
significativos para nós por causa dessa relevância de valor. Apenas 
uma pequena porção da realidade concreta existente é coberta por 
nosso interesse condicionado por valores e por si só é significativa 
para nós.  

É significativo porque revela relacionamentos importantes para 
nós, devido à sua conexão com nossos valores. Só porque, e na 
medida deste ser o caso, vale a pena conhecê-lo em todas suas 
dimensões individuais. Não podemos descobrir, no entanto, o que é 
significativo para nós por meio de uma investigação “sem 
pressupostos” de dados empíricos.  

Em vez de percepção de seu significado para nós, é a 
pressuposição de ela se tornar um objeto de investigação. 
Significância naturalmente não coincide com leis como tais. Quanto 
mais geral for a lei, menor a coincidência.  

Para obter o significado específico um fenômeno para nós, ele 
naturalmente não é encontrado naquelas relações compartilhadas 
com muitos outros fenômenos... 

Qual é a consequência de tudo isso? 

Naturalmente, isso não implica o conhecimento de proposições 
universais, a construção de conceitos abstratos, o conhecimento das 
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regularidades e a tentativa de formular “leis” não ter justificativa 
científica no âmbito de Ciências Culturais. Muito pelo contrário, se o 
conhecimento causal dos historiadores consiste da imputação de 
efeitos concretos a causas concretas, uma imputação válida de 
qualquer efeito individual sem a aplicação de conhecimento 
“nomológico”, ou seja, o conhecimento de sequências causais 
recorrentes, seria em geral impossível.  

Se um único componente individual de um relacionamento está, 
em um caso concreto, a ser atribuída a responsabilidade causal por 
um efeito, a explicação causal daquilo em questão pode, em casos 
duvidosos, ser determinada apenas por estimativa dos efeitos 
geralmente esperados dele e dos outros componentes do mesmo 
complexo relevantes para a explicação. Em outras palavras, os efeitos 
adequados dos elementos causais envolvidos devem ser considerados 
para chegar a qualquer conclusão.  

Até qual ponto o historiador (no sentido mais amplo da palavra) 
pode realizar esta imputação, de uma maneira razoavelmente certa, 
com sua imaginação aguçada por experiência pessoal e treinamento 
em métodos analíticos, e até qual ponto ele deve recorrer ao auxílio 
de disciplinas especiais capazes de o tornarem possível, varia com 
cada caso individual. Em todos os lugares, no entanto, e, portanto, 
também na esfera dos processos econômicos complicados, o mais 
certo e o mais abrangente dentre todo o nosso conhecimento geral, 
maior é a certeza de imputação.  

Esta proposição não é minimamente afetada pelo fato de 
mesmo no caso de todas as chamadas “leis econômicas”, sem 
exceção, os economistas estão preocupados não com “leis” na Ciência 
Natural e nem na Ciência Exata, no sentido mais restrito, mas com 
relações causais adequadas, expressas em regras, e com a aplicação 
da categoria de “possibilidade objetiva”. O estabelecimento de tais 
regularidades não é o fim, mas sim o meio de conhecimento.  

Isto é inteiramente uma questão de conveniência, a ser 
resolvida separadamente para cada caso individual, se uma relação 
causal regularmente recorrente da experiência cotidiana deve ser 
formulado em uma “lei”. As leis são importantes e valiosas nas 
Ciências Naturais e nas Exatas, para essas ciências serem 
universalmente válidas. Para o conhecimento dos fenômenos 
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históricos, em sua concretude, as leis mais gerais, por serem mais 
desprovidas de conteúdo, são também as menos valiosas.  

Quanto mais abrangente for a validade ou o âmbito de uma 
teoria, mais isso nos afasta da riqueza da realidade, pois, para incluir 
os elementos comuns do maior número possível de fenômenos, deve 
ser necessariamente o mais abstrato possível e, portanto, o mais 
desprovido de conteúdo. Nas Ciências Culturais, o conhecimento do 
universal ou geral nunca é valioso em si mesmo. 

A conclusão obtida do dito acima é: uma análise “objetiva” de 
eventos culturais, ao proceder de acordo com a tese de o ideal da 
Ciência ser a redução da realidade empírica a “leis”, não tem sentido. 
Isto não é só sem sentido, como costuma ser mantido, porque 
eventos culturais ou psíquicos, por exemplo, são “objetivamente” 
menos governados por leis. Não faz sentido por um uma série de 
outras razões.  

Em primeiro lugar, porque o conhecimento das Leis Sociais não 
é conhecimento da realidade social, mas é antes uma das várias 
ajudas utilizadas por nossas mentes para atingir este fim. Em 
segundo lugar, porque o conhecimento de eventos culturais é 
inconcebível, exceto com base no significado de as constelações 
concretas da realidade tem para nós em certas situações concretas 
individuais.  

Em qual sentido – e em quais situações este é o caso – não nos 
é revelado por qualquer lei. É decidido de acordo com as ideias de 
valor à luz das quais nós vemos “cultura” em cada caso individual.  

“Cultura” é um segmento finito do infinito processo sem sentido 
do mundo, um segmento no qual os seres humanos conferem 
significado e importância. Isso é verdade para o ser humano, 
particularmente ao ver uma cultura particular como um inimigo 
mortal. Ele, então, busca “retornar à natureza”. 

  

Metodologia da Economia Positiva por Milton Friedman 

Milton Friedman (1912–2006) nasceu no Brooklyn, Nova York. 
Recebeu seu Ph.D. em Economia pela Columbia University. Ele 
ensinou inicialmente na Universidade de Minnesota. Depois, por 
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muitos anos, na Universidade de Chicago. Depois de 1977, passou a 
ser um Pesquisador Sênior da Hoover Institution em Stanford, 
Califórnia.  

Friedman é mais conhecido por seu trabalho em teoria 
monetária e por sua preocupação em defender a livre iniciativa e 
liberdade individual. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Economia em 
1976.  

O ensaio a seguir, reimpresso na íntegra na antologia editada 
por Daniel M. Hausman, The Philosophy of Economics: An Anthology 
(Cambridge University Press; 1984), é considerado o mais influente 
trabalho de metodologia econômica do século XX. Vou resumi-lo. 

Ele se inicia citando o admirável livro sobre O Escopo e o 
Método da Economia Política de autoria de John Neville Keynes [o pai 
do Keynes]. Ele distingue entre “uma Ciência Positiva, um corpo de 
conhecimento sistematizado sobre o que é; um Ciência Normativa ou 
Reguladora, um corpo de conhecimento sistematizado discutindo 
critérios de o que deveria ser; uma Arte da Ciência, um sistema de 
regras para a obtenção de um determinado fim”. Ele comenta: “a 
confusão entre esses níveis de abstração é comum e tem sido a fonte 
de muitos erros nocivos”. Insiste na importância de “reconhecer uma 
Ciência Positiva distinta da Ciência Normativa [Política Econômica ou 
Arte de Decisões Práticas].” 

Este ensaio de Milton Friedman está preocupado principalmente 
com certos problemas metodológicos surgidos na construção da 
“Ciência Positiva distinta”, solicitada por Neville Keynes. Em particular, 
focaliza o problema de como decidir se uma hipótese sugerida ou 
teoria deve ser provisoriamente aceita como parte do “corpo de 
conhecimento sistematizado sobre o que é”.  

Mas a confusão lastimada por Neville Keynes ainda é tão 
frequente a ponto de ser um obstáculo ao reconhecimento de a 
Economia poder ser, e em parte é, uma Ciência Positiva. A Friedman 
parece ser bom prefaciar o principal corpo do artigo com algumas 
observações sobre a relação entre Economia Positiva e Economia 
Normativa. 
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I. Relação entre Economia Positiva e Economia Normativa 

A confusão entre Economia Positiva e Economia Normativa é, 
em certa medida, inevitável. O assunto da Economia é considerado 
por quase todos tão vitalmente importante por si mesmo. Está dentro 
do alcance de sua própria experiência e competência, mas é fonte de 
contínua e extensa controvérsia. Daí surge a ocasião para frequente 
mudança na legislação.  

Autoproclamados “experts” falam com muitas vozes e 
dificilmente podem ser considerados como desinteressados. Em 
qualquer evento, em questões tão importantes, a opinião de 
“especialistas” dificilmente poderia ser aceito apenas pela fé, mesmo 
sendo eles quase unânime e claramente desinteressados.  

As conclusões da Economia Positiva parecem ser, e são, 
imediatamente relevantes para problemas normativos importantes. 
Contribuem para questões sobre o que deve ser feito e como 
qualquer objetivo pode ser alcançado.  

Leigos e especialistas são inevitavelmente tentados a formular 
conclusões positivas para se adequar aos preconceitos normativos 
fortemente sustentados. Buscam rejeitar conclusões positivas, se 
suas implicações normativas – ou o que se diz ser suas implicações 
normativas – são intragáveis. 

A Economia Positiva é, em princípio, independente de qualquer 
particular posição ética em julgamentos normativos. Como diz Neville 
Keynes, trata-se de “o que é”, não de “o que deveria ser”.  

Sua tarefa é fornecer um sistema de generalizações possível de 
ser usado para fazer previsões corretas sobre as consequências de 
qualquer mudança nas circunstâncias. Seu desempenho deve ser 
julgado pela precisão, escopo e conformidade com a experiência das 
previsões produzidas.  

Em resumo, a Economia Positiva é, ou pode ser, uma Ciência 
Objetiva, precisamente no mesmo sentido como qualquer uma das 
Ciências Físicas.  

Claro, o fato de a Economia tratar com as inter-relações dos 
seres humanos e o investigador ser ele mesmo parte do assunto, 
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sendo investigado em um sentido mais íntimo em lugar do feito nas 
Ciências Físicas, levanta dificuldades especiais em alcançar 
objetividade. Ao mesmo tempo, fornece ao cientista social uma classe 
de dados não disponível para o cientista físico. Mas nem um nem 
outro obstáculo é, no ponto de vista de Friedman, uma distinção 
fundamental entre os dois grupos de Ciências. 

A Economia Normativa e a Arte da Economia, por outro lado, 
não podem ser independentes da Economia Positiva. Qualquer 
conclusão de Política Econômica, necessariamente, baseia-se em uma 
previsão sobre as consequências de fazer uma coisa, em vez de 
outra. Essa previsão deve ser baseada, implícita ou explicitamente, 
em Economia Positiva.  

Não há, é claro, uma relação um-para-um entre as conclusões 
de Política Econômica e as conclusões de Economia Positiva. Se 
houvesse, não haveria Ciência Normativa separada.  

Duas pessoas podem concordar a respeito das consequências 
de uma determinada legislação. Pode-se considerá-las como 
resultantes em um desejável equilíbrio – e assim ficar a favor da 
legislação. Outra pode a ver como indesejável e assim se opor à 
legislação. 

Friedman arrisca o julgamento, no entanto, de em meados do 
século XX, no mundo ocidental, e especialmente nos Estados Unidos, 
d i ferenças sobre pol í t ica econômica entre os c idadãos 
desinteressados derivam predominantemente das diferentes 
previsões sobre as consequências econômicas de agir. Essas 
diferenças, em princípio, são possíveis de ser eliminadas pelo 
progresso da Economia Positiva. Não se tratam de diferenças 
fundamentais em valores básicos, diferenças sobre as quais os 
homens, em última análise, só podem lutar contra.  

Um exemplo óbvio e não sem importância é a legislação de 
salário mínimo. Sob a confusão de argumentos oferecidos a favor e 
contra tal legislação, há um consenso subjacente sobre o objetivo de 
garantir um “salário mínimo” para todos, para usar a frase ambígua 
aparecida comumente em tais discussões. A diferença de opinião é 
amplamente fundamentada em uma diferença implícita ou explícita 
nas previsões sobre a eficácia deste particular instrumento em 
promover o fim acordado.  
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Os proponentes acreditam ter a capacidade de prever os 
salários mínimos legais diminuírem a pobreza ao aumentar os 
salários daqueles recebedores de menor renda em relação ao salário 
mínimo. Apontam alguns recebedores de valor acima do salário 
mínimo sem haver qualquer aumento compensatório no número de 
pessoas totalmente desempregadas ou empregadas de forma menos 
vantajosa em relação à outra forma.  

Outros oponentes acreditam (ou preveem) os salários mínimos 
legais aumentarem a pobreza, aumentando o número de pessoas 
desempregadas ou empregadas de forma menos vantajosa. Isso 
compensa, negativamente, qualquer efeito favorável sobre os salários 
de quem permanece empregado. 

Um acordo sobre as consequências econômicas da legislação 
pode não produzir um acordo completo sobre sua conveniência. As 
diferenças ainda podem permanecerem sobre suas consequências 
políticas ou sociais. Mas dado acordo sobre objetivos certamente 
seria um longo caminho para produzir consenso. 

Diferenças intimamente relacionadas na análise positiva 
fundamentam visões divergentes sobre o papel apropriado e local dos 
sindicatos e a conveniência de controles diretos de preços e salários e 
de tarifas. Diferentes previsões sobre a importância da chamada 
“economia de escala” explica amplamente visões divergentes sobre a 
conveniência ou a necessidade de uma detalhada regulamentação 
governamental da indústria – e até da adoção do socialismo em lugar 
da iniciativa privada. 

Essa lista poderia ser estendida indefinidamente. Claro, o 
julgamento de Friedman [ferrenho anticomunista] sobre as principais 
diferenças de opiniões sobre a política econômica, no mundo 
ocidental, serem desse tipo é em si uma declaração “positiva” a ser 
aceita ou rejeitada com base em evidências empíricas. 

Se este julgamento for válido significa um consenso sobre 
“correta” política econômica depende muito menos do progresso da 
Economia Normativa adequada em vez do progresso de uma 
Economia Positiva, produzindo conclusões, e merecedoras de ser, 
amplamente aceitas. Significa também um dos principais motivos 
para distinguir nitidamente a Economia Positiva da Economia 
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Normativa é precisamente a contribuição possível de ser feita para 
um acordo sobre Política Econômica. 

  
II. Economia Positiva por Milton Friedman 

O objetivo final de uma Ciência Positiva é o desenvolvimento de 
uma “Teoria” ou “Hipótese”. Produz previsões válidas e significativas, 
ou seja, não truísmo sobre fenômenos ainda não observados.  

Essa teoria é, em geral, uma complexa mistura de dois 
elementos. Em parte, é uma “linguagem” projetada para promover 
“métodos sistemáticos e organizados de raciocínio”. Em parte, é um 
corpo de hipóteses substantivas projetadas para abstrair 
características essenciais da complexa realidade. 

Vista como uma linguagem, a teoria não tem conteúdo 
substantivo. É um conjunto de tautologias. Sua função é servir como 
um sistema de arquivamento para organizar material e facilitando 
nossa compreensão dele. São os critérios pelos quais devem ser 
julgados aqueles apropriados para um sistema de arquivamento.  

São as categorias definidas de forma clara e precisa? Elas são 
exaustivas? Nós sabemos onde arquivar cada item individual ou há 
uma ambiguidade considerável? É o sistema de títulos e subtítulos 
concebidos de forma a podermos encontrar rapidamente um item 
desejado, ou devemos caçar de um lugar para outro? São os itens 
desejados arquivados em conjunto? O sistema de arquivamento evita 
referências cruzadas? 

As respostas a essas perguntas dependem em parte de 
considerações da Lógica, em parte dos fatos. Os cânones da Lógica 
Formal por si só podem mostrar se uma determinada linguagem é 
completa e consistente, isto é, se as proposições no idioma estão 
“certos” ou “errados”.  

A evidência factual por si só pode mostrar se as categorias do 
“sistema de arquivamento analítico” tem uma significativa 
contrapartida empírica. Deduz se eles são úteis na análise uma classe 
particular de problemas concretos.  

O exemplo simples de “fornecimento” e “demanda de 
suprimento” ilustra este ponto e a lista anterior de questões. Vistos 
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como elementos da linguagem da teoria econômica, essas são as 
duas categorias principais nas quais os fatores determinantes dos 
preços relativos dos produtos ou dos fatores de produção são 
classificados.  

[Suprimento é o i tem administrado, movimentado, 
armazenado, processado e transportado pela logística. O termo 
nasceu junto com a Logística, derivado da palavra “cadeia de 
suprimentos” utilizado para definir diversos materiais. 
Fornecimento (derivado do francês fournisseur, verbo fournir, 
em português: fornecer, abastecer, prover) provém de quem 
fornece mercadorias (suprimentos) ou serviços ao produtor/
consumidor. Na Contabilidade, um fornecedor é um credor, 
enquanto um cliente em busca de suprimento é um devedor.] 

A utilidade da dicotomia depende do problema de “a 
generalização empírica de uma enumeração das forças determinantes 
da demanda e das forças determinantes do suprimento renderá duas 
listas cujos conteúdos terem poucos itens em comum”.  

Agora, esta generalização é válida para mercados como o 
mercado final para um consumidor. Em tal mercado, há uma distinção 
clara e nítida entre as unidades econômicas possíveis de ser 
consideradas como demandantes do produto e aquelas possíveis de 
ser consideradas como fornecedoras.  

Raramente há muita dúvida se um determinado fator deve ser 
classificado como tivesse afetando a oferta, por um lado, ou a 
demanda, de outro. Raramente há muita necessidade de considerar 
efeitos cruzados (referências cruzadas) entre as duas categorias.  

Nesses casos, a etapa simples e até óbvia de arquivar os 
fatores relevantes sob os títulos de “oferta” e “demanda” efetuam 
uma grande simplificação do problema. É uma proteção eficaz contra 
falácias, de outra forma, tendentes a ocorrer.  

Mas a generalização nem sempre é válida. Por exemplo, não é 
válido para as flutuações diárias de preços em um mercado 
principalmente especulativo. Um boato de um aumento do imposto 
sobre lucros excedentes, por exemplo, pode ser considerado como 
um fator capaz de operar principalmente no lançamento atual de 
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ações corporativas, no mercado de ações, ou na demanda por elas de 
imediato?  

De maneira semelhante, quase cada fator pode, com a mesma 
justificativa, ser classificado tanto no título “oferta” como sob o título 
“demanda”. Esses conceitos ainda podem ser usados e não podem 
ser totalmente inúteis. Eles ainda estão “certos”, mas claramente são 
menos úteis se comparados ao primeiro exemplo, porque eles não 
têm nenhuma contrapartida empírica significativa. 

Vista como um corpo de hipóteses substantivas, a Teoria deve 
ser julgada por seu poder preditivo para a classe de fenômenos à 
qual se destina a “explicar”. Apenas evidências factuais podem 
mostrar se está "certa" ou "errada" ou, melhor, provisoriamente 
"aceita" como válida ou "rejeitada".  

Como Friedman vai argumentar mais longamente, em seguida, 
o único teste relevante da validade de uma hipótese é a comparação 
de suas previsões com a experiência.  

• A hipótese é rejeitada se suas previsões são contraditas, 
frequentemente ou mais frequentemente, em relação às 
previsões de hipótese alternativa.  

• A hipótese é aceita se suas previsões não forem contraditas: 
grande confiança é atribuída a ela se sobreviveu a muitas 
oportunidades de contradição.  

A evidência factual nunca pode “provar” uma hipótese. Só pode 
falhar ao tentar a refutar. Isto é o que geralmente queremos dizer 
quando dizemos, inexatamente, “a hipótese foi confirmada pela 
experiência”. 

Para evitar confusão, talvez deva ser observado explicitamente 
as “previsões” pelas quais a validade de uma hipótese é testada não 
precisa ser sobre fenômenos ainda não ocorridos, ou seja, não 
precisam ser previsões de evento futuro. Podem ser sobre fenômenos 
já ocorridos, mas observações ainda não feitas ou não conhecidas 
pela pessoa com a incumbência de fazer a previsão.  

Por exemplo, uma hipótese pode implicar tal coisa deve ter 
acontecido em 1906, dadas algumas outras circunstâncias 
conhecidas. Se um pesquisador busca os registros e eles revelam tal 
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coisa de fato aconteceu, a previsão está confirmada. Se revela tal 
coisa não ter acontecido, a previsão é contradita. 

A validade de uma hipótese, neste sentido, não é por si só um 
critério suficiente para escolher entre hipóteses alternativas. Os fatos 
observados são necessariamente finitos em número e as hipóteses 
possíveis, infinitas. Se houver uma hipótese consistente com a 
evidência disponível, há sempre um número infinito delas impossível 
de ser verificado.  

Por exemplo, suponha um imposto específico sobre uma 
determinada mercadoria produz um aumento no preço igual ao valor 
do imposto. Isso é consistente com as condições competitivas, uma 
curva de demanda estável e uma curva de oferta horizontal e estável. 
Mas também é consistente com condições e uma curva de oferta com 
inclinação positiva ou negativa com a mudança de compensação 
necessária na curva de demanda ou na curva de oferta. Com 
condições monopolísticas, custos marginais constantes e curva de 
demanda estável, é a forma particular necessária para produzir este 
resultado. E assim por diante, indefinidamente. 

Evidências adicionais com as quais a hipótese deve ser 
consistente podem governar algumas dessas possibilidades. Nunca 
pode reduzi-los a uma única possibilidade sozinha capaz de ser 
consistente com a evidência finita. 

 A escolha entre hipóteses alternativas igualmente consistentes 
com a evidência disponível deve, até certo ponto, ser arbitrária, 
embora haja um consenso geral de considerações relevantes serem 
sugeridas pelos critérios "simplicidade" e "fecundidade". Essas 
próprias noções desafiam especificações completamente objetivas.  

Uma teoria é “mais simples” quanto menos o conhecimento 
inicial for necessário para fazer uma previsão dentro um determinado 
campo de fenômenos. Ela é “mais fecunda”:  

• quanto mais precisa for a previsão resultante,  

• quanto mais ampla a área dentro da qual a teoria produz 
previsões, e  

• quanto mais forem as linhas adicionais para pesquisas futuras 
ela sugerir. 
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A integridade lógica e a consistência são relevantes, mas 
desempenham um papel subsidiário. Sua função é assegurar a 
hipótese dizer o que pretende dizer e fazer isso da mesma forma para 
todos os usuários. Eles desempenham a mesma função aqui como as 
verificações para a precisão aritmética feita com base em cálculos 
estatísticos. 

Infelizmente, é raro podermos testar previsões específicas no 
ambiente social, cujos experimentos científicos exigiriam 
explicitamente ser projetados para eliminar o que é considerado 
como as influências perturbadoras mais importantes. Geralmente, 
devemos contar com evidências lançadas pelos “experimentos” 
acontecidos socialmente ao acaso.  

  

Ciência Econômica sem Laboratório Social 

A incapacidade de conduzir os chamados “experimentos 
controlados” não reflete, na opinião de Milton Friedman, uma 
diferença básica entre as Ciências Sociais e Ciências Físicas, porque 
não é peculiar às Ciências Sociais – veja, por exemplo, a Astronomia 
– e porque a distinção entre um experimento controlado e uma 
experiência não controlada é na melhor das hipóteses, de grau um.  

Nenhum experimento pode ser completamente controlado. 
Logo, toda experiência é parcialmente controlada, no sentido de 
algumas influências perturbadoras são relativamente constantes no 
decorrer dela. 

As evidências levantadas pela experiência são abundantes e 
frequentemente tão conclusivas como de experimentos planejados. 
Portanto, a incapacidade de conduzir experimentos não é um 
obstáculo fundamental para testar hipóteses pelo sucesso de suas 
previsões. Mas essa evidência é muito mais difícil de interpretar.  

Isto é frequentemente complexo e sempre indireto e 
incompleto. Fazer sua coleção é muitas vezes tarefa árdua. Sua 
interpretação geralmente requer uma análise sutil e envolvente de 
cadeias de raciocínio, mas raramente traz convicção real.  

A negação à Economia da evidência dramática e direta do 
experimento “crucial” impede o teste adequado de hipóteses. Mas 
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isso é muito menos significativo em lugar da dificuldade colocada no 
caminho de alcançar um razoavelmente pronto e amplo consenso 
sobre as conclusões justificadas pelas evidências.  

Isso torna a eliminação de hipóteses malsucedidas um processo 
lento e difícil. Elas raramente são abatidas para sempre e estão 
sempre novamente ressurgindo. 

Há, é claro, uma variação considerável nesses aspectos. 
Ocasionalmente, a experiência lança evidências tão diretas, 
dramáticas e convincentes como qualquer um que poderia ser 
fornecido por experimentos controlados.  

Talvez o exemplo mais obviamente importante é a evidência de 
inflações, de acordo com a hipótese de um aumento substancial na 
quantidade de dinheiro dentro de um período curto período é 
acompanhado por um aumento substancial dos preços. Aqui a 
evidência é dramática, e a cadeia de raciocínio necessária para 
interpretar é relativamente curto.  

[Milton Friedman e a Teoria Quantitativa da Moeda falham em 
não testar o sentido oposto de causalidade: aumento de preços 
provoca demanda por moeda, para ser validado, como 
proponho na minha Teoria Alternativa da Moeda.] 

No entanto, apesar dos inúmeros casos de aumentos 
substanciais em preços, sua correspondência essencialmente um para 
um com aumentos substanciais no estoque de dinheiro, e a grande 
variação em outras circunstâncias pode parecer relevante, cada nova 
experiência de inflação traz contendas vigorosas, e não apenas por 
parte do público leigo. Todos deveriam se indagar: o aumento no 
estoque de dinheiro é um efeito acidental de um aumento nos preços 
produzidos por outros fatores ou um concomitante, puramente 
fortuito e desnecessário, do aumento geral de preço? 

Um efeito da dificuldade de testar hipóteses econômicas 
substantivas tem sido promover um recuo para a análise puramente 
formal ou tautológica. Como já observado, tautologias têm um lugar 
extremamente importante na Economia e outras ciências como uma 
linguagem especializada ou “sistema de arquivamento analítico”. 
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Além disso, lógica formal e matemática são tautologias. Mas 
elas são ajudas essenciais para verificar a correção do raciocínio, 
descobrindo as implicações de hipóteses. Determinam se 
supostamente diferentes hipóteses podem não ser realmente 
equivalentes ou onde residem as diferenças. 

Mas a Ciência Econômica deve ir além de uma estrutura de 
tautologias e ser capaz de prever – e não apenas descrever as 
consequências da ação – se é para ser algo diferente de Matemática 
disfarçada. A utilidade das próprias tautologias depende, em última 
análise, como observado acima, da aceitabilidade das hipóteses 
substantivas sugeridas pelas particulares categorias nas quais elas 
organizam os fenômenos empíricos refratários. 

Um efeito mais sério da dificuldade de testar hipóteses 
econômicas por suas previsões é fomentar o mal-entendido sobre o 
papel de evidências empíricas em trabalhos teóricos. A evidência 
empírica é vital em dois diferentes estágios, embora intimamente 
relacionados:  

1. na construção de hipóteses e  

2. no teste de sua validade.  

Face às evidências completas e abrangentes sobre os 
fenômenos a serem generalizados ou “explicados” por uma hipótese, 
além de seu valor óbvio em sugerir novas hipóteses, é necessário 
garantir uma hipótese explicar apenas o que se propõe a explicar. 
Suas implicações para tais fenômenos não são contraditas de 
antemão pela experiência já observada. 

Dado a hipótese ser consistente com as evidências disponíveis, 
o teste envolve a dedução de novos fatos possíveis de ser 
observados, mas não conhecidos anteriormente. Verifica esses fatos 
deduzidos contra a evidência empírica.  

Para esse teste ser relevante, os fatos deduzidos devem ser 
sobre a classe de fenômenos pretendidos ser explicados pela 
hipótese. Eles devem ser bem definidos para a observação mostrar se 
eles são errados ou não. 

Os dois estágios de construção de hipóteses e teste de validade 
são relacionados em dois aspectos diferentes.  
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Em primeiro lugar, os fatos particulares entrantes em cada fase 
são parcialmente um acidente da coleta de dados e dependentes do 
conhecimento do investigador particular. Os fatos úteis para teste de 
as implicações de uma hipótese podem igualmente ter estado entre a 
matéria-prima usada para construí-lo e vice-versa.  

Em segundo lugar, o processo nunca começa do zero. O 
chamado “estágio inicial” em si sempre envolve a comparação das 
implicações de um conjunto anterior de hipóteses com a observação.  

A contradição dessas implicações é o estímulo para a 
construção de novas hipóteses ou a revisão de antigas. Então, os dois 
estágios metodologicamente distintos ocorrem sempre em conjunto. 

Mal-entendido sobre esses processos aparentemente simples 
aparece na frase “a classe de fenômenos para a qual a hipótese é 
projetada para explicar”. 

A dificuldade nas Ciências Sociais de obter novas evidências 
para essa classe dos fenômenos e de julgar sua conformidade com as 
implicações da hipótese torna tentador supor outra, mais facilmente 
disponível, evidência ser igualmente relevante para a validade da 
hipótese.  

Cabe supor hipóteses não terem apenas "implicações", mas 
também "suposições". A conformidade dessas "suposições" com a 
"realidade" é um teste da validade da hipótese diferente ou adicional 
ao teste por implicações. Esta visão amplamente aceita é 
fundamentalmente errada – e produz muitos males. 

Longe de fornecer um meio mais fácil de separar entre as 
hipóteses válidas e as inválidas, só confunde a questão, promove 
mal-entendidos sobre o significado de evidências empíricas para a 
teoria econômica, produz um equívoco em muito esforço intelectual 
dedicado ao desenvolvimento da Economia Positiva. Impede a 
obtenção de consenso sobre hipóteses provisórias em Economia. 

Se pode dizer uma teoria ter "suposições", e assim se seu 
"realismo" pode ser julgado independentemente da validade das 
previsões, a relação entre o significado de uma teoria e o “realismo” 
de suas "suposições" é quase o oposto do sugerido pela visão sob 
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crítica. Hipóteses verdadeiramente importantes e significativas serão 
encontradas. 

Ter "suposições" são representações descritivas extremamente 
imprecisas da realidade e, em geral, quanto mais significativa a 
teoria, mais irrealistas são suas suposições nesse sentido. A razão é 
simples. Uma hipótese é importante se “explica” aos poucos, isto é, 
se abstrai os elementos comuns e cruciais da massa de circunstâncias 
complexas e detalhadas em torno dos fenômenos a serem explicados 
e permite previsões válidas com base apenas neles.  

Para ser importante, portanto, uma hipótese deve ser 
descritivamente falsa em suas suposições. Não leva em consideração 
nenhuma das muitas outras circunstâncias concomitantes. Porém, 
seu próprio sucesso mostra eles serem irrelevantes para os 
fenômenos a serem explicados. 

Para colocar este ponto de forma menos paradoxal, a pergunta 
relevante a fazer sobre "suposições" de uma teoria não é se elas são 
descritivamente "realistas", porque elas nunca são, mas se são 
aproximações suficientemente boas para o propósito em questão. 
Esta pergunta só pode ser respondida vendo se a teoria funciona, o 
que significa se ela produz dados suficientemente precisos em suas 
previsões. Os dois testes supostamente independentes, portanto, 
reduzem-se a um teste. 

A Teoria da Concorrência Monopolística e Imperfeita é um 
exemplo da negligência dessas proposições na teoria econômica. O 
desenvolvimento desta análise foi explicitamente motivada, e sua 
ampla aceitação e aprovação amplamente explicada pela crença de os 
pressupostos de “concorrência perfeita” ou “monopólio perfeito”, ditos 
serem a base da teoria econômica neoclássica, serem uma falsa 
imagem da realidade.  

Essa crença foi baseada quase inteiramente na imprecisão 
descritiva diretamente percebida das suposições, em vez de qualquer 
contradição reconhecida de previsões, derivadas da teoria econômica 
neoclássica.  

A longa discussão sobre a análise marginalista na American 
Economic Review, alguns anos atrás, é ainda mais clara, embora 
muito menos importante, exemplo desse questionamento das 



!  31

suposições. Os artigos de ambos os lados da controvérsia em grande 
parte negligenciam o que parece a Friedman claramente o principal 
problema: a conformidade com a experiência das implicações da 
análise marginalista.  

Eles se concentram em questão amplamente irrelevante: se os 
empresários tomam ou não suas decisões, de fato, consultando 
cronogramas, curvas ou funções multivariáveis, indicadoras de o 
custo marginal e a receita marginal.  

Talvez esses dois exemplos, e os muitos outros prontamente 
sugeridos, servirão para justificar mais discussão extensiva dos 
princípios metodológicos envolvidos em lugar da possível previsão 
parecer apropriada ou não. 

  

Irrealismo das Suposições ou Premissas por Daniel M. Hausman 

Daniel M. Hausman (1947–....) é Professor de Filosofia na 
Universidade de Wisconsin – Madison. Ele recebeu seu Ph.D. da 
Columbia University. Escreve, principalmente, sobre questões de 
Metodologia Econômica e Teoria da Causalidade.  

Faz uma analogia interessante entre a aquisição de um carro 
usado e a metodologia proposta por Friedman em artigo intitulado: 
“Por que procurar defeito por baixo do capô?” 

Os metodologistas têm poucas palavras amáveis para a obra de 
Milton Friedman, “A Metodologia da Economia Positiva” [1953], mas 
ainda sua influência persiste. Por quê?  

Uma resposta é os metodologistas terem perdido um 
argumento importante, considerado persuasivo pelos economistas. 
Hausman está preocupado aqui com esse argumento, não com “o que 
Friedman realmente quis dizer”. 

Friedman declara: “O objetivo final de uma Ciência Positiva é o 
desenvolvimento de uma 'teoria', cuja 'hipótese' resulta ser válida e 
significativa, ou seja, não um mero truísmo, para fazer previsões 
sobre fenômenos ainda não observados” Esta é a tese central do 
instrumentalismo.  
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Mas sob a perspectiva de um instrumentista-padrão, onde 
todas as consequências observáveis de uma teoria são significativas, 
é impossível defender a afirmação central de Friedman de o realismo 
de suposições ser irrelevante para a avaliação de uma teoria 
científica. Os pressupostos da Economia são testáveis e um 
instrumentalista-padrão não rejeitaria uma aparente falseabilidade.  

Na verdade, a distinção entre suposições e implicações é 
superficial. Os resultados da pesquisa sobre premissas, considerados 
por Friedman como irrelevantes e equivocados, são tanto as 
previsões da teoria neoclássica, assim como suas afirmações sobre 
fenômenos de mercado. 

Dada a visão de Friedman sobre o objetivo da Ciência, não se 
chegaria ao ponto de examinar os pressupostos de uma teoria se 
fosse possível fazer uma avaliação “total” de seu desempenho com 
relação aos fenômenos projetados para ela explicar. Mas não se pode 
fazer tal avaliação.  

Na verdade, o objetivo de uma teoria é nos guiar em 
circunstâncias onde ainda não se sabe se suas previsões estão 
corretas. Há, portanto, muito a ser aprendido ao examinar se os 
componentes (ou suposições) de uma teoria são “irrelevantes” para 
suas previsões.  

Ta l cons ideração do “ rea l i smo” das supos i ções é 
particularmente importante ao estender a teoria a novas 
circunstâncias ou ao revisá-la em face de uma falha preditiva. 
Novamente, o que é relevante não é se as suposições são 
perfeitamente verdadeiras, mas:  

• se são aproximações adequadas e  

• se sua falsidade é provável importar para certas finalidades 
particulares.  

Dizer isso não é conceder apoio ao caso de Friedman. O 
sucesso preditivo não estreito constitui a base para julgar se as 
suposições da teoria são aproximações adequadas. O fato de o 
programa de um computador funcionar em alguns casos não 
determina o estudo de seu algoritmo e o código ser supérfluo ou 
irrelevante. 
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Há um “grão de verdade” na defesa de Friedman de teorias com 
premissas irrealistas. Para algumas falhas, as premissas podem ser 
irrelevantes. O fato de o ar condicionado de um carro estar com 
defeito é insignificante para avaliação do seu desempenho, por 
exemplo, no Alasca.  

Dado Friedman ter visão estreita a respeito dos objetivos da 
Ciência, o realismo das suposições pode, portanto, às vezes ser 
irrelevante. Mas esta sabedoria prática não apoia a forte conclusão de 
Friedman de apenas o sucesso preditivo estreito ser relevante para a 
avaliação de uma hipótese. 

Deve-se observar três qualificações.  

Primeiro, às vezes temos uma grande quantidade de 
informações sobre o histórico das teorias. Quanto mais informações 
temos sobre seu desempenho, o menos importante é o exame 
separado de seus componentes. Mas permanece sensato avaliar suas 
premissas ou componentes, especialmente, nas circunstâncias de 
avaria e/ou ao considerar um novo uso.  

Em segundo lugar, ferramentas intelectuais, ao contrário das 
ferramentas mecânicas, não se desgastam. Mas se alguém ainda não 
compreendeu as leis fundamentais sobre um assunto e não conhece 
totalmente o escopo das leis e as condições de limite sobre sua 
validade, então, as generalizações têm a mesma probabilidade de 
falhar, assim como os implementos físicos.  

Terceiro, é difícil interpretar um estudo econométrico. As 
dificuldades de testar em Economia tornam mais obrigatório olhar se 
há realismo em suas premissas. 

Quando as teorias ou os carros usados funcionam, faz sentido 
usá-los, embora seja necessário ter cuidado, se suas partes não 
foram examinadas ou parecem estar com defeito. Mas o bom 
desempenho conhecido para alguns exemplos de suas tarefas não é a 
única informação relevante para uma avaliação precisa de qualquer 
um dos componentes ou suposições. 

Os economistas devem (e devem) “olhar sob o capô de seus 
veículos teóricos”. Quando encontram coisas embaraçosas lá, eles 
não devem desviar os olhos – e alegar o encontrado por eles não 
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importar. Mesmo se tudo o que importa seja o sucesso preditivo em 
algum domínio limitado, ainda devemos nos preocupar com o 
realismo das suposições de uma hipótese, se ele a torna irrelevante 
ao fazer apenas previsões sem importância. 

  

Neuroeconomia: Uso da Neurociência para Previsões 
Econômicas por Colin F. Camerer 

Colin F. Camerer (1959–...) foi educado na Johns Hopkins e na 
Universidade de Chicago e, desde 1994, é professor de Economia no 
California Institute of Tecnology. A pesquisa de Camerer encontra-se 
na fronteira entre Psicologia Cognitiva, Neurofisiologia E Economia. 
Ele está profundamente envolvido na Economia Experimental, e seu 
livro, Behavioral Game Theory, é a mais abrangente pesquisa recente 
sobre experimentação em economia. 

A Neuroeconomia busca fundamentar a teoria econômica em 
mecanismos neurais detalhados, expressos matematicamente, e faz 
previsões comportamentais. Uma descoberta é  se aquele método de 
análise de economia simples para decisões de vida ou morte (comida, 
sexo e perigo) ocorrem no cérebro como as teorias racionais 
assumem serem tomadas.  

Outro conjunto de descobertas parecem apoiar a base neural de 
construções postuladas em Economia, como a preferência por 
imediatismo e ponderação não linear de pequenas e grandes 
probabilidades.  

Uma terceira direção mostra como compreender os circuitos 
neurais permite previsões e experimentos causais. Eles mostram 
dependência do estado de preferência revelada, exceto quando os 
estados são variáveis biológicas e neurais. 

A Neuroeconomia busca fundamentar a teoria microeconômica 
em detalhes sobre como o cérebro funciona. Neuroeconomia é um 
subcampo da Economia Comportamental. Usa evidências empíricas 
de limites na computação, força de vontade e ganância para inspirar 
novas teorias.  
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É também um subcampo da Economia Experimental porque a 
Neuroeconomia requer o domínio das dificuldades referentes às 
ferramentas experimentais. Elas são novas para economistas.  

Para muitos neurocientistas, a maior promessa da 
Neuroeconomia é fornecer teorias e projetos experimentais para 
Neurociência. Eles sentem os tipos de modelos e tarefas usados pelos 
economistas rotineiramente podem contribuir para a “Neurociência de 
Sistemas”, ou seja, uma compreensão da cognição de ordem superior. 
Este é um desafio para os neurocientistas acostumados a se 
concentrar em detalhes muito sutis da neurobiologia e áreas 
específicas do cérebro. 

Para os economistas modernos, a abordagem neuroeconômica 
parece ser uma transformação do pensamento econômico. Por volta 
da virada do século XIX, economistas neoclássicos fizeram uma 
escolha metodológica clara, de modo a tratar a mente como uma 
caixa preta e ignorar seus detalhes para fins de teoria econômica. Em 
uma carta de 1897, Pareto escreveu: 

“É um fato empírico as Ciências Naturais terem progredido 
apenas quando tomaram princípios secundários como ponto de 
partida, em vez de tentar descobrir a essência das coisas . . . A 
Economia Política Pura tem, portanto, um grande interesse em 
confiar tão pouco quanto possível no domínio da Psicologia”. 

A visão de Pareto de a Psicologia ser deliberadamente ignorada 
foi parcialmente reflexo de um pessimismo de sua época, sobre a 
capacidade de entender o cérebro bem o suficiente para usar 
detalhes neurais como base para a economia individual. Este 
pessimismo também se manifestou na Psicologia behaviorista de 
Watson e Skinner. Els desviaram a atenção do "mentalismo" de seu 
tempo para as relações e condicionamento estímulo-resposta. 

Como William Jevons escreveu um pouco antes, em Teoria da 
Economia Política: 

“Hesito em dizer: os homens sempre terão os meios de medir 
diretamente os sentimentos de o coração humano. É a partir 
dos efeitos quantitativos dos sentimentos que devemos estimar 
seus valores comparativos” (Jevons, 1871). 
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Este pessimismo da virada do século sobre a compreensão do 
cérebro levou diretamente para o surgimento de modelos de escolha 
racional “como se” [as if] na economia neoclássica. 

Modelos deste tipo postulam comportamento individual 
consistente com princípios lógicos, mas não colocam qualquer peso 
probatório em testes diretos de se esses princípios são seguidos. Por 
exemplo, se as escolhas de um consumidor são transitivas e 
completas, então ela age como se atribuísse utilitários numéricos 
para pacotes de mercadorias e escolhe o pacote com a maior 
utilidade, mas a medição direta da utilidade é considerada irrelevante 
como um teste da teoria. 

A ignorância da Psicologia, defendida explicitamente por Pareto, 
foi cimentada pelo desenvolvimento do conceito de Economia Positiva 
por Milton Friedman (1953). Ele e os muitos economistas 
influenciados por sua visão defenderam dois princípios para julgar 
teorias a usarem premissas A para fazer uma previsão P: 

1.  As premissas A devem ser julgadas pela precisão implicada 
matematicamente das previsões P. 

2.  Se suposições falsas puderem produzir previsões precisas, 
mesmo quando as suposições parecerem falsas, sua fraqueza 
empírica deve ser tolerada, se ela levar a previsões precisas P. 

Colin F. Camerer endossa de todo o coração o primeiro princípio 
(1), mas não seu corolário, isto é, o princípio (2). 

Aqui está o porquê: primeiro, se as suposições A são falsas, 
mas levam a uma previsão, eles presumivelmente o fazem por causa 
de uma condição de reparo oculta R (isto é, (não-A e R) → P é uma 
teoria mais completa em ambas as extremidades em vez de A → P). 
Então, o foco apropriado da pesquisa progressiva deve ser a 
especificação da suposição de reparo R e explorar suas implicações, 
em conjunto com suposições mais precisas. 

Em segundo lugar, a importância de fazer boas previsões (1) é 
precisamente a razão para explorar suposições alternativas baseadas 
em Psicologia e fatos neurocientíficos. Fazemos isso na Economia 
Comportamental porque esperamos os modelos baseados em 
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suposições mais precisas fazerem algo interessante: novas previsões 
e melhores previsões gerais. 

Modelos de simulação, baseados em suposições duvidosas, 
funcionam claramente bem em muitos temas vistos de maneira 
superficial, e sempre o fará. Da mesma forma, o valor esperado ainda 
é uma ferramenta útil para alguns tipos de análise, embora seja uma 
restrição severa da utilidade esperada. 

Testes das previsões tipo “como se” [as if], ou seja, hipóteses 
para a escolha racional também estabeleceram muitas anomalias 
empíricas. A Economia Comportamental descreve estas regularidades 
e sugere modelos formais para explicá-las. 

Os debates entre a escolha racional e os modelos 
comportamentais, geralmente, giram em torno de construções 
psicológicas, como aversão à perda (Kahneman e Tversky, 1979), o 
papel da aprendizagem e pensamento estratégico limitado, uma 
preferência para recompensas imediatas, e preferências precisas 
sobre alocações sociais, não observadas diretamente. Mas a 
tecnologia agora nos permite “abrir a caixa preta” da mente e 
observar a atividade cerebral diretamente. Isso só pode aumentar o 
desenvolvimento de teorias baseadas em suposições mais precisas e 
fazer melhores previsões como resultado. 

Uma analogia com a Economia Organizacional ilustra o 
potencial da Neuroeconomia. Até a década de 1970, a Teoria da 
Empresa era basicamente um modelo de forma reduzida de como 
capital e trabalho são combinados para criar uma função de 
produção.  

A ideia de uma empresa apenas combinar trabalho e capital é 
obviamente uma simplificação grosseira. Ela negligencia os detalhes 
das relações principal-agente, troca de presentes e salários de 
eficiência, redes sociais a favorecer a troca em empresas, a 
substituição de autoridade por preços, a cultura corporativa e assim 
por diante. Mas essa simplificação grosseira é útil, para o objetivo de 
construir uma curva de oferta da indústria. 

Mais tarde, a Teoria do Contrato “abriu a caixa preta” da 
empresa e modelou os detalhes do nexo de contratos entre 
acionistas, trabalhadores e gerentes. A nova Teoria da Empresa 
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substitui a (perenemente útil) ficção de uma empresa maximizadora 
do lucro com um único objetivo. Apresenta relato mais detalhado de 
como os componentes da empresa – indivíduos, hierarquias, e redes 
– interagem e se comunicam para determinar o comportamento da 
empresa. 

A Neuroeconomia propõe fazer o mesmo, tratando um agente 
econômico individual como uma empresa. A última frase do parágrafo 
anterior pode ser exatamente reescrito para substituir as empresas e 
os componentes das empresas por indivíduos e componentes neurais 
de indivíduos. Reescrever essa frase resulta nisto:  

“A Teoria Neuroeconômica do Indivíduo substitui a 
(perenemente útil) ficção de um indivíduo maximizador da 
utilidade e tem um único objetivo: obter uma descrição mais 
detalhada de como os componentes do indivíduo – regiões do 
cérebro, controle cognitivo e circuitos neurais – interagem e se 
comunicam para determinar o comportamento individual.” 

O rápido surgimento de várias abordagens dual-self ou dual-
process testifica quão bem a teoria econômica pode ser adaptada 
para estudar o cérebro como uma organização de componentes em 
interação.  

Autores enfatizam a luta entre um jogador de longo prazo e um 
jogador de curto prazo, adaptado de modelos de Teoria do Jogo. 
Outros enfatizam a restrição dos processos “executivos”, colocados 
em processos de funcionamento automático. Ainda outros enfatizam 
o impulsivo estado "quente" (semelhantes ao processo automático, 
mas talvez impulsionado por fatores viscerais como desejo ou fome 
de drogas) e estado "frio". Enfatizam também processos deliberados 
e afetivos, bem como um processo de controle cortical restringe um 
processo informado de forma assimétrica.  

Até agora, há pouca evidência neural de teste desses vários 
modelos – e comparações entre eles. Esta, portanto, é uma direção 
óbvia e imediata para a pesquisa – e contribuirá para Neurociência 
básica também. 

É importante notar: o foco da pesquisa neuroeconômica até 
agora se dá, em grande parte, nas bases microeconômicas da escolha 
do consumidor, avaliando o risco das apostas e o pensamento 
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estratégico. Resta saber se a medição neural será útil para 
compreender fenômenos macroeconômicos como os reflexos da 
confiança do consumidor ou as bolhas do mercado de ações.  

No entanto, vários desses fenômenos macro podem surgir da 
interação de muitos cérebros, intimamente ligados por meio de redes 
sociais, e com respostas comuns a emoções e novos choques. Podem 
ser recíprocos ou contagiosos. Se sim, macro modelos poderiam 
explorar como o resultado da atividade cerebral tem um efeito 
multiplicador na economia. 

  

Qual é a Essência da Economia Institucionalista segundo 
Geoffrey Hodgson? 

Geoffrey M. Hodgson (1946–....) é um Professor Pesquisador 
em Estudos de Negócios na University of Hertfordshire (UK), o editor-
chefe do Journal of Institutional Economics. Ele foi presidente da 
Association for Evolutionary Economics em 2006. 

Ele é o autor de mais de uma dúzia de livros e quase duzentos 
acadêmicos artigos. Sua pesquisa se concentra em instituições. Ele 
também demonstra um longo interesse pela História e Metodologia da 
Economia Institucionalista e Evolutiva. 

O termo “Economia Institucional” foi anunciado por Walton 
Hamilton em uma reunião da American Economic Association em 
1918. O institucionalismo dominou a Economia norte-americana, pelo 
menos até o 1940. Listando uma série de atributos percebidos desta 
Escola de Pensamento, Walton Hamilton afirmou “a Economia 
Institucionalista sozinha poderá unificar a Ciência Econômica, 
mostrando como componentes do sistema econômico se relacionam 
com o todo”.  

A Economia Institucionalista não foi definida em termos de 
qualquer posição normativa. Hamilton declarou: “Não cabe à 
Economia Institucionalista fazer julgamentos sobre propostas 
práticas.” No entanto, seu apelo como uma teoria era supostamente 
oferecer a possibilidade de ser usada como base para elaboração de 
políticas.  
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De acordo com Hamilton, economistas institucionais 
reconheceriam: 

“O tema apropriado da teoria econômica são as instituições. 
Teoria econômica está preocupada com questões de processo. A 
teoria econômica deve ser baseada em uma aceitável Teoria do 
Comportamento Humano”. 

Isso foi expandido pelas seguintes observações: 

“A economia neoclássica negligenciou a influência exercida 
sobre a conduta humana pelas instituições. Onde ela falha, o 
institucionalismo deve lutar por obter sucesso. Isto deve 
discernir na variedade de situações institucionais capazes de 
afetarem os indivíduos como a principal fonte de diferenças no 
conteúdo de seu comportamento”. 

A descrição de Hamilton do institucionalismo requer 
refinamento, mas em sua essência, resistiu ao teste do tempo. Pode 
ser reformulado e expandido em termos das seguintes cinco 
proposições: 

1.  Embora os economistas institucionais estejam ansiosos para 
apresentar a relevância de suas teorias práticas, o próprio 
institucionalismo não é definido em termos de quaisquer 
propostas de políticas. 

2.  O institucionalismo faz uso extensivo de ideias e dados de 
outras disciplinas como Psicologia, Sociologia e Antropologia 
para desenvolver uma análise mais rica das instituições e do 
comportamento humano. 

3.  As instituições são os elementos-chave de qualquer economia 
e, portanto, uma tarefa importante para os economistas é 
estudar as instituições e os processos de conservação, inovação 
e mudança. 

4.  A economia é um sistema aberto e em evolução, situado em um 
ambiente natural, afetado por mudanças tecnológicas, e 
embutido em um conjunto mais amplo de relações sociais, 
culturais, políticas e de poder. 
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5.  A noção de agentes individuais como maximizadores de 
utilidade é considerada como inadequada ou errônea. O 
institucionalismo não toma o indivíduo como dado. Os 
indivíduos são afetados por aspectos institucionais e situações 
culturais. Portanto, os indivíduos simplesmente não criam por si 
só as instituições. Por meio de “causação descendente 
reconstitutiva”, as instituições afetam os indivíduos de maneira 
fundamental. 

A maioria desses pontos são elaborações diretas de ideias de 
Hamilton. No entanto, em relação ao ponto (4), Hamilton não 
mencionou a expressão “sistema aberto”. A frase só se tornou 
amplamente usada depois 1945.  

Economistas institucionais, como K.William Kapp e Shigeto 
Tsuru fez da ideia da economia como um sistema aberto uma das 
características definidoras do institucionalismo. Além disso, Hamilton 
não fez uso das palavras “evolução” ou “evolucionário”, embora os 
institucionalistas tenham apreciado esses termos mais adiante. 

O ponto (1) pode ser controverso, por isso será discutido com 
mais detalhes por George Hodgson. É talvez o único ponto possível 
de qualquer institucionalista desejar remover da lista.  

Certamente, alguns institucionalistas desejarão adicionar ou 
desenvolver os cinco pontos acima. O argumento de Hodgson é eles 
conterem o “núcleo duro” da tradição institucionalista. 

Afirma ainda a característica definidora mais importante do 
antigo institucionalismo ser a proposição (5). Entre outras escolas, a 
Nova Economia Institucionalista se distingue da Velha Economia 
Institucionalista, principalmente nestes termos. Outros critérios não a 
demarcam do velho institucionalismo tão facilmente. 

Outras escolas de pensamento econômico também expressam 
alguma concordância com proposições (1) a (4). Em contraste, a 
proposição (5) é um fio condutor através de toda a tradição 
institucionalista, de Veblen a Galbraith, e raramente é reconhecido ou 
desenvolvido em outro lugar. Hodgson apresenta este argumento.  
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Examina primeiro a proposição (1). As demais seções deste 
ensaio examinam as características comuns da teoria institucionalista 
e discutem algumas das implicações. 

O Institucionalismo é definido por Pronunciamentos Políticos? 

No mundo mais amplo, a Economia é muitas vezes percebida e 
julgada em termos de suas prescrições de política. Os economistas 
afirmam ela ser uma Ciência Econômica, mas questões de política 
aparecem em todos os lugares. Mesmo aqueles adeptos da noção de 
um liberalismo na Ciência Econômica muitas vezes são as mesmas 
pessoas com desejo de se pronunciar a respeito de julgamento de 
valor em decisões políticas. 

O economista institucional Gunnar Myrdal é bem conhecido por 
sua ênfase sobre a inevitabilidade dos julgamentos de valor nas 
Ciências Sociais. Ele escreveu: 

“As valorizações estão presentes nos nossos problemas, mesmo 
se pretendamos expulsá-los. A tentativa de erradicar vieses, 
tentando manter as próprias avaliações de fora é uma aventura 
sem esperança e mal orientada” [Myrdal, 1958].  

Mas isso não significa as declarações positivas e normativas 
serem epistemologicamente indistinguíveis. Para Myrdal, fatos e 
valores não eram a mesma coisa. Os valores nem “emergem 
automaticamente” dos fatos nem é a escolha de premissas de valor 
uma questão arbitrária. Em suma, Myrdal acreditava “os valores 
estarem sempre conosco”, mas ele não cometeu o erro de tratar os 
valores como equivalentes a fatos.  

Nas Ciências Sociais, afirmações sobre fatos estão sempre 
contaminadas por valores. No entanto, isso não significa fatos e 
valores serem equivalentes. 

Políticas econômicas são muito importantes. Para convencer e 
obter uma autoridade científica, as políticas devem reivindicar uma 
base teórica. 

Seja à direita, seja à esquerda, uma política proposta no mundo 
moderno deve invocar alguma justificativa teórica. Por razões de 
legitimação e lógica, a política deve tentar se basear na teoria.  
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Além disso, para mudar o mundo é necessário primeiro 
compreendê-lo. Devemos discernir suas estruturas e forças 
subjacentes antes de avaliar o conjunto de possibilidades de política. 

Não está sendo sugerido o positivo e o normativo poderem ser 
inteiramente separados, pelo menos nas Ciências Sociais. Ao 
contrário da Economia Positiva, proposta nos livros neoclássicos, é 
impossível separar completamente julgamentos (positivos) de fato a 
partir de julgamentos (normativos) de valor. 

Declarações de fato e valor são tipicamente misturadas. No 
entanto, fatos e os valores não são a mesma coisa. 

Outros critérios examinados por George Hodgson são: 
interdisciplinaridade, instituições, evolução e sistemas abertos. São 
outras das características definidoras do institucionalismo, conforme 
listado por ele. Argumenta eles serem necessários, mas longe de 
serem suficientes para definir o institucionalismo. 

Considere o digno atributo da interdisciplinaridade. Por mérito 
de cada e enriquecimento próprio, a Velha Economia Institucional se 
baseia em outras disciplinas como Antropologia, Sociologia, Ciência 
Política e Psicologia. 

No entanto, a natureza da interdisciplinaridade é difícil de 
definir. A Economia Neoclássica também pode alegar recorrer a outras 
disciplinas.   

Economistas da Escola de Chicago, como Gary Becker e Jack 
Hirshleifer, afirmaram sua economia fazer uso de insights da Biologia. 
Ciência Política e Sociologia foram invadidos por abordagens 
neoclássicas baseadas na escolha racional. O economista neoclássico 
também pode se sentir confortável com algumas ideias individualistas 
das escolas de pensamento em Antropologia e Psicologia. 

Além disso, nem todos os esforços interdisciplinares valem a 
pena. Muitas disciplinas continuam individualistas e adotam outras 
suposições a partir das quais o institucionalismo iria se desassociar.  

Um conceito mais rico do indivíduo também pode ser 
encontrado na Antropologia ou Psicologia, mas também encontramos 
ideias empobrecidas e inadequadas nessas disciplinas. Os 
institucionalistas podem ser mais meticulosos e comprometidos no 
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uso de recursos interdisciplinares, mas eles não definem o 
institucionalismo. 

O antigo institucionalismo enfatiza a importância das 
instituições na vida econômica e tenta compreender o seu papel e a 
sua evolução. Especialmente no período de 1940-1975, os 
economistas tradicionais negligenciaram o estudo das instituições. 
Não é o caso hoje.  

Com a chegada da Nova Economia Institucionalista, 
economistas convencionais analisaram as instituições, embora como 
resultados de decisões de agentes maximizadores racionais. Os 
velhos institucionalistas não podem reivindicar ser a única Escola de 
Economia a estudar as instituições. 

Considere a ideia de a Economia Institucionalista ser 
Evolucionária. A pepita da verdade aqui é a escrita institucionalista 
estar preocupada com processos de transformação estrutural, 
emergência e mudança. Eles muitas vezes são negligenciados na 
literatura convencional.  

O problema, no entanto, é a palavra “evolucionário” ser 
extremamente vaga. Agora é amplamente utilizada, até mesmo por 
economistas com uso habitual de técnicas neoclássicas. “Teoria 
Evolutiva do Jogo” está muito na moda. Até Walras é descrito como 
um “economista evolucionário”!  

Acima de tudo, "evolucionário" agora é uma palavra “ônibus”, 
onde cabem todos ansiosos para a usar. Em termos precisos, significa 
pouco ou nada.  

Alguns se apegam ao uso de analogias biológicas; outros 
autoproclamados “economistas evolucionários” não veem valor nelas. 
Um significado mais estreito e preciso de “evolucionário” demarca 
com sucesso o institucionalismo de outras abordagens ainda não 
elucidadas ou adotadas. 

Hodgson reconhece o entendimento institucionalista da 
economia como um “sistema aberto”. Este é claramente um insight 
importante da Velha Economia Institucional, pelo menos no sentido 
de reconhecer a economia fazer parte de um ambiente natural, 
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incorporado em um sistema de relações sociais, e afetado por 
mudanças tecnológicas e outras. Por enquanto, tudo bem com isso.  

O problema em usar esse como um critério de demarcação é 
mais substância necessita ser dada à noção de um “sistema”. Além 
disso, mais explicações são necessárias para a característica de ser 
"aberto" em oposição a "fechado".  

A ideia de um sistema é um conceito importante, mas difícil. Ele 
conota alguma ideia de uma estrutura intimamente emergente da 
interação entre componentes interdependentes. Mas a fronteira do 
sistema pode ser confusa e difícil de estabelecer. 

O que é um sistema aberto? Indiscutivelmente, é um sistema 
aberto a fluxos de matéria, energia ou informação além de sua 
fronteira, ou seja, um sistema real em interação potencial com seu 
ambiente.  

É uma economia nacional, envolvida no comércio exterior com 
outros países, um sistema aberto? Em caso afirmativo, então, o 
padrão neoclássico de macroeconomia também adotou sistemas 
abertos. Na medida em que a economia neoclássica lida com o 
impacto ambiental da atividade econômica, também pode-se dizer ela 
estar lidando com um sistema aberto. 

Uma nova versão da doutrina do “sistema aberto” poderia 
descartar uma significativa fração da literatura institucionalista, 
enquanto uma versão mais ampla também admite muito da teoria 
neoclássica. A doutrina do sistema aberto não apresenta um sistema 
preciso e significante para definir as fronteiras históricas do 
institucionalismo. Enquanto não receber esse refinamento adicional, é 
na melhor das hipóteses um critério importante, mas imperfeito. 

Em resumo, as primeiras quatro características, citadas por 
George Hodgson, são necessárias, mas não suficientes para definir o 
antigo institucionalismo. Tomados separadamente ou juntos em 
qualquer combinação, eles não são suficientes. Devemos nos voltar 
para o quinto critério. 
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Indivíduo Institucionalizado 

A ideia de gostos individuais não serem dados, mas sim 
moldados por instituições ou circunstâncias e por influências 
específicas, como publicidade, é um tema fundamental nos escritos 
de John Kenneth Galbraith. Por exemplo, no seu livro Novo Estado 
Industrial, Galbraith [1969] insistiu: “desejos individuais podem ser 
sintetizados pela publicidade, catalisada pela arte de vender e 
moldada pelas discretas manipulações dos persuasores”. O tema 
persiste ao longo de seus escritos. 

Na verdade, nenhum autor trouxe essas ideias à atenção do 
leitor moderno de forma mais clara e resoluta em lugar de Galbraith. 
Sua análise coloca ênfase particular nos efeitos da propaganda sobre 
os desejos individuais. Isto é uma versão da história institucionalista 
central. Mais geralmente, institucionalistas reconhecem a influência 
potencial de muitas instituições nos hábitos, concepções e 
preferências individuais. 

Essas i de i as pe rme iam e pe rduram por me io do 
institucionalismo como um todo. Ele se distingue da economia 
dominante [mainstream] e define a Nova Economia Institucional 
precisamente pela razão dela não assumir um determinado indivíduo 
com determinados objetivos ou funções de preferência. 

Em vez de um alicerce de determinado indivíduo, presumido 
pelo mainstream e pela Nova Economia Institucional, o Velho 
Institucionalismo mantém a ideia de agentes interativos e 
parcialmente maleáveis, mutuamente entrelaçados em uma teia de 
instituições parcialmente duráveis e de auto reforço. Nenhum outro 
critério demarca tão claramente a Velha Economia Institucional, por 
um lado, da Nova Economia Institucional e do mainstream, por outro. 

Observe a aceitação do indivíduo institucionalizado não 
descartar, imediatamente, a possibilidade de o Institucionalismo e a 
Economia Neoclássica poderem ser complementares. Embora Veblen 
desejasse purgar a Economia de erros clássicos e neoclássicos, outros 
i ns t i tuc iona l i s tas pesqu i sa ram para descobr i r a lguma 
complementaridade entre a Economia Neoclássica e a Institucional. 

Este grupo incluiu importantes institucionais, como Commons, 
Mitchell, J. M. Clark, Paul Douglas e Arthur F. Burns. Todos eles viram 
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o Institucionalismo como compatível com aspectos da Teoria de 
Preços marshal l iana. Em particular, defenderam alguma 
complementaridade entre as escolas. 

Esta é uma posição controversa. Mas mostra a exclusão 
completa da Economia Neoclássica do Institucionalismo descartaria 
Commons e outros do cânone institucionalista. 

Causalidade Ascendente e Descendente 

Tendo identificado o tema comum mais importante no antigo 
Institucionalismo, é necessário investigar mais profundamente seu 
significado. Várias versões dessa doutrina surgiram ao longo dos 
anos. Também é necessário lidar com alguns mal-entendidos e 
refutações em potencial. 

Talvez o ataque mais frequente à noção de os gostos individuais 
e as preferências serem moldadas pelas circunstâncias institucionais 
é a crítica de isso levar a algum tipo de determinismo estrutural ou 
cultural. O indivíduo é caracterizado em um contexto das 
circunstâncias sociais ou culturais. 

Alguns antigos institucionalistas têm promovido tal visão 
determinística: “não existe nada como um indivíduo”. O perigo é ver 
a ordem social principalmente como um processo “de cima para 
baixo” no qual os indivíduos são formados e bajulados por 
instituições. Nesse caso, há negligência da autonomia e da agência 
do indivíduo.  

Tal versão de institucionalismo tem sido tão proeminente, na 
Era Pós-1945, a ponto de muitos comentaristas consideram ser 
representantes dele como um todo. No entanto, essas versões 
predominantemente “de cima para baixo” do núcleo duro 
institucionalista não são ideias comuns a todos os institucionalistas. 
Este é claramente o caso de ambos citados: Veblen e Commons. 

Hodgson argumentou uma preocupação com questões de 
política pública pode ser um atributo da Economia Institucional, mas 
não pode ser sua característica definidora. As demais características 
do institucionalismo incluem o reconhecimento da importância de 
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percepções de outras disciplinas ou áreas de conhecimento, de 
instituições e de abertura e evolução dos sistemas. 

No entanto, a ca rac te r í s t i ca ma is impor tante do 
institucionalismo é a ideia-chave de o indivíduo ser constituído social 
e institucionalmente. O argumento aqui é o de todos os antigos 
economistas institucionais, de Veblen a Galbraith, adotarem a noção 
de o indivíduo ser moldado por fatores culturais ou circunstâncias 
institucionais. Dentro do institucionalismo, existem muitas variantes 
desta visão. 

No entanto, a noção de “causação descendente reconstitutiva” 
não é encontrada nem na economia dominante, nem na Nova 
Economia Institucionalista. A tradição toma o indivíduo como dado. 
Sua função de preferência, mesmo se incluir variáveis culturais como 
argumentos, é imanentemente concebida.  

A ênfase está na “escolha racional” com dadas preferências em 
circunstâncias específicas. Julgamentos de bem-estar são baseados 
no pressuposto de a escolha feita pelo indivíduo ser sempre a 
“melhor” nas dadas circunstâncias. 

As implicações para abandonar essa visão e adotar a 
abordagem do Antigo Institucionalismo são enormes. Concepções de 
poder social e aprendizagem podem ser colocadas no centro da 
análise econômica.  

Isso significa o Institucionalismo ser mais capaz de abordar 
questões de mudança estrutural e desenvolvimento econômico. É 
mais útil, por exemplo, para lidar com problemas como o 
desenvolvimento econômico de longo prazo, os problemas dos países 
com economias menos desenvolvidas, ou os processos de 
transformação nos países do antigo bloco soviético. 

Evidentemente, a análise se torna muito mais complicada e 
menos aberto à modelagem formal. Em termos normativos, o 
indivíduo não é mais considerado o melhor juiz de seu bem-estar. 
Isso abre a difícil questão de discernimento e avaliação das 
necessidades humanas. 
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Esta agenda teórica, incluindo questões de poder, aprendizagem 
e bem-estar, está no centro do Institucionalismo. Ele permanece tão 
vital e estimulante como era há 100 anos. 
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Capítulo 2 -  
Economia Narrativa 

O Que É Economia Narrativa 

Muitas narrativas econômicas parecem fantasiosas, mas foram 
repetidas com tanta frequência a ponto de serem difíceis de ignorar. 
Não é tão fácil ficar rico, e as pessoas mais inteligentes da década de 
1920 devem ter percebido isso. Mas a narrativa oposta, apontando a 
loucura dos esquemas de enriquecimento rápido, aparentemente não 
era muito contagiosa. 

Robert J. Shiller, no prefácio do livro “Narrative Economics: How 
Stories Go Viral & Drive Major Economic Events” (Princeton University 
Press; 2019), afirma: “a trajetória do mercado de ações e da 
economia, bem como o início da Grande Depressão, deviam estar 
ligadas às histórias, percepções errôneas e narrativas mais amplas do 
período. Mas os economistas nunca levaram isso a sério, e a ideia de 
contágio narrativo nunca entrou em seus modelos matemáticos da 
Economia. Esse contágio é o coração da Economia Narrativa”. 

Na linguagem de hoje, histórias de investidores fabulosamente 
bem-sucedidos sem serem especialistas em Finanças "se tornaram 
virais". Como uma epidemia, eles se espalham de pessoa para 
pessoa, de boca em boca, em jantares e outras reuniões, com ajuda 
de telefone, rádio, jornais e livros. 

A expressão “se tornar viral” apareceu pela primeira vez como 
uma epidemia nos jornais apenas por volta de 2009, geralmente em 
conexão com histórias sobre a Internet. O termo “marketing viral”, 
associado a ela, remonta apenas um pouco mais a 1991, como o 
nome de uma pequena empresa em Nagpur, na Índia. Hoje, como 
revela uma pesquisa da ProQuest, a própria expressão viral tornou-se 
viral.  

O Google Ngrams (books.google.com/ngrams), permite os 
usuários pesquisarem palavras e frases em livros desde os anos 
1500. Ele mostra uma trajetória semelhante para se tornar viral. 

Desde 2009, a tendência agora, sinônimo de viral, também se 
tornou viral. Essas epidemias foram ajudadas pelas estatísticas de 
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destaque exibidas nos sites da Internet sobre o número de 
visualizações ou curtidas.  

Tanto o termo "viral" quanto a "tendência atual" caracterizam a 
parte crescente da curva de infectantes, quando a epidemia está 
crescendo. Não há tanta atenção popular no processo de 
esquecimento, a parte posterior da curva de infectantes, embora para 
narrativas econômicas que provavelmente serão a causa mais 
importante de mudanças no comportamento econômico. 

Precisamos incorporar o contágio das narrativas na teoria 
econômica. Caso contrário, permaneceremos cegos a um mecanismo 
muito real, muito palpável e muito importante de mudança 
econômica, além de um elemento crucial para a previsão econômica.  

Se não entendermos as epidemias das narrativas populares, não 
entenderemos completamente as mudanças na economia e no 
comportamento econômico.  

Existe uma extensa literatura médica sobre a previsão de 
epidemias de doenças. Esta literatura mostra: entender a natureza 
das epidemias e sua relação com os fatores de contágio pode nos 
ajudar a prever melhor no lugar daqueles usuários de métodos 
puramente estatísticos. 

  

Economia Narrativa: O Que Há Em Uma Estória? 

Robert J. Shiller, no livro Economia Narrativa, diz essa expressão 
já ter sido usada antes, embora raramente. O Dicionário de Economia 
Política de R. H. Inglis Palgrave (1894) contém uma breve menção à 
Economia Narrativa, mas o termo parece se referir a um método de 
pesquisa. Ele apresenta a própria narrativa de eventos históricos.  

Shiller não está preocupado em apresentar uma nova narrativa, 
mas em estudar as narrativas de outras pessoas sobre os principais 
eventos econômicos, as narrativas populares tornadas virais. Ao usar 
o termo Economia Narrativa, concentra-se em dois elementos:  

(1)  o contágio boca a boca de ideias na forma de histórias e  

(2)  os esforços feitos pelas pessoas para gerar novas histórias 
contagiosas ou para tornar as histórias mais contagiosas.  
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Antes de mais nada, quer examinar como o contágio narrativo 
afeta os eventos econômicos. 

A palavra narrativa é frequentemente sinônimo de história. Mas 
seu uso do termo reflete um significado moderno particular dado no 
Oxford English Dictionary: “uma história ou representação usada para 
dar uma explicação ou justificativa de uma sociedade, período etc.”  

Expandindo essa definição, Shiller acrescentaria: as histórias não 
se limitam a cronologias simples de eventos humanos. Uma história 
também pode ser uma música, piada, teoria, explicação ou plano com 
ressonância emocional e capacidade de ser facilmente transmitida em 
conversas casuais.  

Podemos pensar na história como uma sucessão de grandes 
eventos raros nos quais uma história se torna viral, geralmente (mas 
nem sempre) com a ajuda de uma celebridade atraente (mesmo uma 
celebridade menor ou uma figura fictícia), cujo apego à narrativa 
agrega interesse humano. 

Por exemplo, as narrativas da segunda metade do século XX 
descrevem o livre mercado como "eficiente" e, portanto, impermeável 
à melhoria da ação do governo. Essas narrativas, por sua vez, 
levaram a uma reação pública contra a regulamentação.  

É claro existirem críticas legítimas à regulamentação como 
praticadas na época, mas essas críticas geralmente não eram 
poderosamente virais. As narrativas virais precisam de personalidade 
e história.  

Uma dessas narrativas envolveu o astro de cinema Ronald 
Reagan. Ele se tornou um nome familiar como o narrador espirituoso 
e charmoso do popular programa de televisão norte-americano 
General Electric Theatre, de 1953 a 1962. Depois de 1962, ele entrou 
na política em apoio ao livre mercado. Reagan foi eleito presidente 
dos Estados Unidos em 1980. Na reeleição de 1984, ele venceu todos 
os estados, exceto o estado de origem de seu oponente. Reagan usou 
sua celebridade para lançar uma enorme revolução dos livres-
mercados, cujos efeitos, alguns bons e outros doentios, ainda estão 
conosco hoje. 
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O contágio é mais forte quando as pessoas sentem um vínculo 
pessoal com um indivíduo na raiz da história ou na raiz, seja do tipo 
de personalidade das ações ou de uma celebridade real. Por exemplo, 
a narrativa de Donald J. Trump ser um negociador duro e brilhante e 
um bilionário criado por si mesmo [self-made-man] está no centro de 
uma narrativa econômica. Ela levou à sua improvável eleição como 
presidente dos EUA em 2016.  

As celebridades às vezes inventam suas próprias narrativas, 
como no caso de Trump, mas, em muitos casos, o nome da 
celebridade é meramente adicionado a uma narrativa mais antiga e 
mais fraca para aumentar seu contágio. Este é o caso na história do 
“homem feito por si mesmo”, contada muitas vezes, sempre com 
uma celebridade diferente. Shiller discute muitas narrativas baseadas 
em celebridades ao longo deste livro. 

A Economia Narrativa demonstra como as histórias populares 
mudam ao longo do tempo para afetar os resultados econômicos, 
incluindo não apenas recessões e depressões, mas também outros 
fenômenos econômicos importantes.  

A ideia de os preços das casas só poderem subir se apoia nas 
histórias de ricas nadando em suas piscinas, vistas na televisão. A 
ideia de o ouro ser o investimento mais seguro atribui-se a histórias 
de guerra e depressão. Essas narrativas têm um elemento 
contagioso, mesmo quando seu apego a uma celebridade seja tênue. 

Em última análise, as narrativas são os principais vetores de 
rápidas mudanças na cultura, no zeitgeist e no comportamento 
econômico. Às vezes, as narrativas se fundem com modismos e 
manias. Os comerciantes e promotores mais experientes os 
amplificam na tentativa de lucrar com eles. 

Além das narrativas populares, também existem narrativas 
profissionais, compartilhadas entre comunidades de intelectuais. Elas 
contêm ideias complexas. Afetam sutilmente o comportamento social 
mais amplo.  

Uma dessas narrativas profissionais, a Teoria da Caminhada 
Aleatória dos Preços Especulativos [“The Random Walk Theory Of 
Speculative Prices”] sustenta os preços no mercado de ações 
incorporarem todas as informações, o que implica as tentativas de 
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vencer o mercado serem fúteis. Essa narrativa tem um elemento de 
verdade, como costumam fazer as narrativas profissionais, embora 
exista agora uma literatura profissional encontrando imperfeições não 
previstas pela teoria. 

Ocasionalmente, essas narrativas profissionais se traduzem em 
narrativas populares, mas o público geralmente distorce essas 
narrativas. Por exemplo, uma narrativa distorcida afirma: uma 
estratégia de compra e manutenção [“a buy-and-hold strategy”] no 
mercado acionário doméstico é a melhor decisão de investimento.  

Essa narrativa entra em conflito com o cânone profissional, 
apesar da ideia popular de a estratégia de compra e manutenção vir 
de pesquisas acadêmicas. Como a interpretação popular da 
caminhada aleatória, algumas narrativas distorcidas têm um impacto 
econômico por gerações. 

Como em qualquer tipo de reconstrução histórica, não podemos 
voltar no tempo com um gravador de som para capturar as conversas 
criativas e capazes de espalharem as narrativas. Portanto, precisamos 
confiar em fontes indiretas. No entanto, agora podemos capturar o 
arco das narrativas contemporâneas por meio das mídias sociais e 
outras ferramentas, como o Google Ngrams. 

  

Melhores Previsões de Grandes Eventos Futuros 

Robert J. Shiller, no livro "Economia Narrativa" (2019), acha 
muitos economistas contemporâneos tenderem a pensar as 
narrativas públicas "não são o nosso campo". Se você os pressionar, 
eles podem sugerir você consultar os profissionais de outros 
Departamentos da Universidade, como os de Jornalismo e Sociologia. 
Mas os estudiosos desses outros campos frequentemente acham 
difícil pisar na terra da teoria econômica, deixando assim uma lacuna 
entre o estudo das narrativas e seus efeitos nos eventos econômicos. 

Nenhum economista fez uma previsão credível da natureza 
mundial da Grande Depressão da década de 1930 antes dela 
acontecer, e apenas um punhado previu o pico do boom imobiliário 
nos Estados Unidos, em 2005, ou a Grande Recessão e a Crise 
Financeira Mundial, iniciada em 2007–2009.  
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Alguns economistas, no final da década de 1920, argumentaram: 
a prosperidade alcançaria novos patamares na década de 1930! 
Enquanto isso, outros argumentaram o extremo oposto: o 
desemprego permaneceria alto para sempre, porque as máquinas de 
economia de trabalho substituiriam permanentemente os empregos. 
Mas parece não ter havido nenhuma previsão econômica pública dos 
eventos reais: uma década de desemprego muito alto e, em seguida, 
um retorno ao normal. 

Tradicionalmente, os economistas estudam dados, mas têm se 
destacado na criação de modelos teóricos abstratos e na análise de 
dados econômicos de curto prazo. Eles podem prever com precisão as 
mudanças macroeconômicas daqui a alguns trimestres, mas, no 
último meio século, suas previsões de um ano foram, no geral, 
inúteis.  

Ao avaliar a probabilidade de o crescimento trimestral do PIB dos 
EUA ser negativo em um ano no futuro, suas previsões não tiveram 
relação com as taxas de crescimento negativas subsequentes reais.  

Houve, segundo um estudo da Fathom Consulting, 469 recessões 
(definidas como um declínio no PIB de um país ao longo de um ano) 
em 194 países previstos desde 1988 pelo Fundo Monetário 
Internacional em seu Panorama Econômico Mundial semestral. Em 
apenas 17 deles, eles previram uma recessão no ano anterior. Eles 
previram recessões e ela não ocorreram em 47 vezes. 

Pode-se pensar esse registro de previsão ser bom em relação ao 
de previsão do tempo, mas é preciso por apenas alguns dias. Nas 
decisões econômicas, as pessoas normalmente pensam anos à frente. 
Elas planejam enviar as crianças para o ensino médio ou faculdade 
por quatro anos e pagar hipotecas domésticas de trinta anos. 
Portanto, é natural supor útil às vezes saber se nos próximos anos o 
crescimento da renda e do emprego serão fortes ou fracos. 

Talvez os analistas econômicos estejam fazendo o melhor 
possível deles fazerem. Mas parece, com os eventos econômicos 
repetindo sem causa aparente, se seria um bom momento para 
pensar se a teoria econômica poderia suportar alguma melhoria 
fundamental. 
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É raro ver um economista profissional, interpretando o passado 
ou prevendo o futuro, citando o que um empresário ou escritor de 
jornal pensa o que está acontecendo, e muito menos o que um 
taxista pensa. Mas, para entender uma economia complexa, 
precisamos levar em consideração muitas narrativas e ideias 
populares conflitantes e relevantes para as decisões econômicas, 
sejam elas válidas ou falaciosas. 

As cr í t icas às abordagens tradic ionais da pesquisa 
macroeconômica não são novas. Em um famoso artigo de 1947, 
Measurement without Theory, o economista Tjalling Koopmans 
criticou a abordagem padrão de examinar exclusivamente as 
propriedades estatísticas dos dados de séries temporais, como o PNB 
ou as taxas de juros, para encontrar os principais indicadores para 
ajudar na previsão. Ele pediu teorias baseadas em observações reais 
do comportamento humano subjacente: 

“Essas teorias econômicas baseiam-se em evidências de um tipo 
diferente das observações incorporadas em séries temporais: 
conhecimento dos motivos e hábitos dos consumidores e dos 
objetivos de lucro da empresa, baseados em parte na introspecção, 
em parte na entrevista ou nas inferências de ações observadas dos 
indivíduos, ou seja, brevemente, um conhecimento mais ou menos 
sistematizado do comportamento do homem e de seus motivos.” 

Em suma, como Koopmans apontou, as abordagens econômicas 
tradicionais falham em examinar o papel das crenças públicas nos 
principais eventos econômicos, isto é, a narrativa. Ao incorporar um 
entendimento das narrativas populares em suas explicações sobre os 
eventos econômicos, os economistas se tornarão mais sensíveis a 
essas influências quando preverem o futuro.  

Ao fazer isso, eles fornecerão aos formuladores de políticas 
melhores ferramentas para antecipar e l idar com esses 
desenvolvimentos. De fato, o argumento de Robert Shiller, neste 
livro, é os economistas podem melhor avançar sua ciência 
desenvolvendo e incorporando nela a Arte da Economia Narrativa. Os 
capítulos a seguir lançam as bases para reunir Ciência e Arte em uma 
Economia mais robusta. 
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Imperativo Moral de Antecipar Eventos Econômicos 

Robert J. Shiller, no livro “Economia Narrativa” (2019), destaca o 
objetivo de a previsão ser intervir agora para alterar os resultados 
futuros em benefício da sociedade. Em seu discurso presidencial de 
1969 à Associação Econômica Americana, Kenneth E. Boulding (outro 
professor influente sobre Shiller na Universidade de Michigan) disse: 
“a Economia deveria ser considerada uma ciência moral", pois se 
preocupa com o pensamento e os ideais humanos. Ele investiu 
contra: 

“uma doutrina que poderia ser chamada de Imaculada Conceição 
da Curva da Indiferença, ou seja, que os gostos são simplesmente 
dados e que não podemos investigar o processo pelo qual eles são 
formados. Essa doutrina é literalmente “para os pássaros”, cujos 
gostos são em grande parte criados para eles por suas estruturas 
genéticas e, portanto, pode ser tratada como uma constante na 
dinâmica das sociedades de pássaros.” 

Boulding diz: “a Economia cria o mundo a ser por ela 
investigado”!  

Muitas vezes, não queremos prever, mas alertar. Nós nunca 
queremos prever um desastre. Queremos tomar ações de modo a 
impedir o desastre. 

As narrativas de jornais sobre as ações do Banco Central, como o 
aumento ou a redução rotineira das taxas de juros, parecem refletir a 
suposição de a quantidade e o momento exato dessas ações são de 
importância central – e não as palavras e histórias justificatórias nas 
atas das reuniões. Irving Kristol, escrevendo em 1977, expressa de 
maneira sucinta a visão típica do economista, rejeitando pesquisas de 
opinião pública, pretendem medir a confiança nos negócios. 

“John Maynard Keynes pode ter acreditado – e alguns de seus 
discípulos obviamente ainda acreditam – a propensão a investir 
é governada por altos e baixos de ‘espíritos animais’. Eles 
prevalecem entre os empresários. Mas, então, os economistas 
keynesianos sempre tiveram uma opinião ruim sobre a 
inteligência dos empresários. Eles os representam como fossem 
filhos temperamentais, para serem paternalisticamente 
‘administrados’. … O que governa a confiança dos negócios são 
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as perspectivas de investimento rentável. Isso e nada mais – 
não é o que o presidente diz, nem o que os executivos dizem, 
nem o que os outros dizem.” 

Kristol não identifica as forças econômicas operantes 
independentemente das histórias para produzir crises econômicas. No 
entanto, ele sugere uma politização da economia quando argumenta 
os economistas insultarem a inteligência dos empresários quando 
tentam descrever um comportamento de negócios não otimizador.  

Muitos economistas aprenderam: vale a pena sempre lisonjear 
os empresários – ou O Mercado como um deus –, cujo apoio é útil às 
carreiras dos economistas. Descrever a economia como impulsionada 
apenas por forças econômicas abstratas sugere ela operar em um 
vácuo moral, onde não há críticas à sua liderança. 

Apesar da rejeição das pesquisas de opinião de Kristol, algumas 
das previsões econômicas mais famosas da história mundial parecem 
se basear substancialmente em observações de narrativas e 
preocupações com suas consequências humanas.  

Em seu livro Economic Consequences of the Peace de 1919, o 
economista de Cambridge, John Maynard Keynes, previu: a Alemanha 
ficaria profundamente amargurada pelas pesadas reparações 
impostas pelo tratado de Versalhes que terminava a Primeira Guerra 
Mundial. Keynes não era a única pessoa a fazer essa previsão no final 
da guerra. Por exemplo, a pacifista Jane Addams liderou uma 
campanha de compaixão pelos alemães derrotados.  

Mas Keynes vinculou seu argumento a evidências sobre a 
realidade econômica. A Alemanha era realmente incapaz de pagar as 
reparações, e ele estava certo sobre os perigos de forçar a Alemanha 
a tentar. Keynes previu como os alemães provavelmente 
interpretariam as reparações e a cláusula associada no Tratado, 
afirmando a Alemanha ser culpada de crimes de guerra.  

O insight de Keynes exemplifica a Economia Narrativa, porque se 
concentra em como as pessoas interpretariam a história do Tratado 
de Versalhes, dadas suas condições econômicas. Também era uma 
previsão, porque ele alertou, em meio a um "melodrama barato" da 
política externa em 1919, sobre uma guerra por vir: 
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“Se visarmos deliberadamente o empobrecimento da Europa 
Central, a vingança, ouso prever, não mancará. Nada pode atrasar 
por muito tempo a guerra civil final entre as forças de reação e as 
desesperadas convulsões da revolução, diante das quais os horrores 
do final da guerra alemã se desvanecerão em nada e destruirão quem 
vencer, a civilização e os progresso de nossa geração.” 

Keynes estava certo: a Segunda Guerra Mundial começou em 
meio à raiva remanescente vinte anos depois e custou sessenta e 
dois milhões de vidas. Seu aviso foi fundamentado na economia e 
vinculado a um senso de proporção econômica.  

Keynes, porém, não estava falando sobre Economia Pura como a 
entendemos hoje. Suas palavras "vingança" e "convulsões 
desesperadas de revolução" sugerem narrativas cheias de bases 
morais, alcançando o significado mais profundo de nossas atividades. 

  

Da Exuberância Irracional À Economia Narrativa 

Este livro de Robert J. Shiller, “Economia Narrativa” (2019), é a 
pedra angular de uma linha de pensamento desenvolvida ao longo de 
grande parte da sua vida. Ele se baseia no trabalho dele e seus 
colegas, principalmente George Akerlof, realizado ao longo de 
décadas, culminando em seu discurso presidencial, "Narrative 
Economics", em sua posse na American Economic Association em 
2017 e nas suas Marshall Lectures na Cambridge University em 2018.  

Este livro faz uma ampla tentativa de sintetizar as ideias em 
todos esses trabalhos, vinculando essas ideias à epidemiologia (o 
ramo da Ciência preocupado com a disseminação de doenças) e 
propondo a noção de os vírus pensados serem responsáveis por 
muitas das mudanças observadas nas atividades econômicas. A 
“história” de nossos tempos e de nossas vidas pessoais está mudando 
constantemente, mudando ass im como mudam nossos 
comportamentos. 

As ideias sobre Economia Narrativa apresentadas neste livro se 
encaixam nos recentes avanços na tecnologia da informação e nas 
mídias sociais, porque esses são os canais pelos quais as histórias 
viajam pelo mundo e se tornam virais em milissegundos. Daí tiveram 
efeitos profundos no comportamento econômico.  
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No entanto, este livro também examina um longo período da 
história quando as comunicações eram mais lentas, quando as 
histórias eram repetidas por telefone e telégrafo e por jornais 
entregues por caminhão ou trem. 

Este livro está dividido em quatro partes.  

A Parte I apresenta conceitos básicos, partindo de pesquisas em 
campos tão diversos quanto a Medicina e a História, e oferecendo 
dois exemplos de narrativas que muitos leitores reconhecerão:  

(1)  a narrativa do Bitcoin, cuja epidemia começou em 2009, e  

(2)  a narrativa da Curva de Laffer, tornada viral principalmente nas 
décadas de 1970 e 1980.  

A Parte II fornece uma lista de proposições para ajudar a guiar 
nosso pensamento sobre Narrativas Econômicas e para evitar erros 
nesse pensamento. Por exemplo, muitas pessoas não percebem as 
narrativas perenes poderem sofrer um processo de mutação, 
renovando histórias antes fortes e as fortalecendo novamente.  

A Parte III examina nove narrativas perenes. Elas provaram sua 
capacidade de influenciar decisões econômicas importantes, como 
narrativas sobre a confiança de outras pessoas ou sobre frugalidade 
ou insegurança no emprego.  

A Parte IV olha para o futuro, com algumas reflexões sobre para 
onde as narrativas estão nos levando neste momento da história e 
qual o tipo de pesquisa futura poderia melhorar nossa compreensão 
delas.  

A seguir à parte IV está um apêndice onde se relaciona a análise 
de narrativas à teoria médica das epidemias de doenças. 

  

Fundamentos da Economia Narrativa: Causalidade e 
Constelações 

O objetivo deste livro de autoria de Robert J. Shiller, “Narrative 
Economics: How Stories Go Viral & Drive Major Economic 
Events” (Princeton University Press; 2019), é melhorar a capacidade 
das pessoas de antecipar e lidar com grandes eventos econômicos, 
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como depressões, recessões ou estagnação secular, ou seja, de longo 
prazo. Incentiva-as a identificar e incorporar em seus pensamentos 
as narrativas econômicas. Elas ajudam a definir esses eventos.  

Antes de podermos prever com confiabilidade, precisamos 
entender as verdadeiras causas finais desses eventos. O principal 
problema é determinar o que é uma causa versus o que é uma 
consequência. 

Embora os economistas modernos tendam a ser muito atentos à 
causalidade, como regra geral eles não atribuem nenhum significado 
causal à invenção de novas narrativas. Shiller quer argumentar aqui 
não apenas a causalidade existir, mas também ser nos dois sentidos: 
novas narrativas contagiosas causam eventos econômicos e eventos 
econômicos causam mudanças nas narrativas. 

Certamente, quase nada além de manchas no sol é puramente 
uma influência externa sobre a economia, mas podemos pensar em 
novas narrativas como inovações causais, porque cada narrativa se 
origina na mente de um único indivíduo ou como uma colaboração 
entre algumas poucas pessoas. O historiador econômico Joel Mokyr 
(2016) chama esse indivíduo de "empreendedor cultural". Ele 
remonta ao conceito do filósofo e polímata David Hume, escrito em 
1742: 

“O que depende de poucas pessoas é, em grande parte, 
atribuído ao acaso ou a causas secretas e desconhecidas; o que surge 
de um grande número pode frequentemente ser explicado por causas 
determinadas e conhecidas.” 

Compreender os efeitos das “poucas pessoas” criarem novas 
narrativas contagiosas é essencial para formular os fundamentos de 
uma teoria da Economia Narrativa. 

Os efeitos de "poucas pessoas" às vezes funcionam através da 
criação de novas narrativas contagiosas. Embora as narrativas sejam 
comumente ligadas às celebridades, as “poucas pessoas” inventoras 
de uma narrativa contagiosa geralmente não são famosas, e muitas 
vezes nunca saberemos quem elas eram. Mais tarde, podemos 
procurar celebridades ligadas a elas, mas geralmente não 
encontraremos seus autores. 
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Neste capítulo, Shiller considera os elementos causais capazes 
de tornarem as narrativas econômicas virais – especialmente, 
histórias e narrativas – com o objetivo de desenvolver um melhor 
entendimento da estrutura profunda dessas narrativas. 

Não é fácil provar a direção da causalidade entre uma narrativa e 
a economia. Por exemplo, as histórias de especuladores bem-
sucedidos e entusiasmo selvagem por ações, características da 
década de 1920, causaram aumento nos preços das ações e aumento 
dos ganhos corporativos? Ou esses ganhos aumentados causaram 
entusiasmo?  

O entusiasmo semelhante pelo Bitcoin após 2009 foi responsável 
pelo aumento do preço do Bitcoin? Ou o valor agregado do Bitcoin foi 
apenas uma reação lógica às notícias e novos progressos na teoria 
matemática da criptografia? 

Um problema no estabelecimento da direção da causalidade para 
os principais eventos econômicos é os economistas geralmente não 
poderem executar experimentos controlados de modo a simularem 
com precisão as condições econômicas em geral.  

Por sua vez, os cientistas de laboratório conduzem ensaios 
aleatórios, talvez administrando um medicamento em teste a um 
grupo experimental e um placebo a um grupo controle e, em seguida, 
usando análises estatísticas para determinar se o medicamento 
realmente faz com que os pacientes se recuperem. O melhor possível 
a ser feito pelos economistas é procurar eventos possíveis de ser 
considerados experimentos naturais.  

Henry W. Farnam, em seu discurso presidencial de 1912 na 
Associação Econômica Americana, abordou a incapacidade dos 
economistas de realizar experimentos controlados, afirmando, no 
entanto, o estudo da história econômica poder permitir os 
economistas deduzirem causalidade porque choques aleatórios 
ocorreram na história, como quando os governos embarcaram em 
políticas econômicas loucas. De fato, Farnam disse: "O economista 
tem muita sorte de ter experimentado experimentos para ele sem 
despesa". 

Em sua História Monetária dos Estados Unidos, em 1963, Milton 
Friedman e Anna J. Schwartz deram três exemplos chamados por eles 
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de "experimentos quase controlados" para estabelecer um impacto 
causal da política monetária para a economia agregada:  

1. as grandes descobertas de ouro de 1897 a 1914, expandindo a 
oferta de moeda, e  

2. os períodos durante e imediatamente após a Primeira Guerra 
Mundial e a Segunda Guerra Mundial.  

Podemos debater se esses eventos foram choques exógenos 
verdadeiramente aleatórios, isto é, não causados pela economia 
[forças de mercado], mas muito mais discussões sobre inferir a 
direção da causalidade com dados econômicos ocorreram desde 
1963.  

A conclusão geral é ser realmente possível inferir causalidade 
mesmo quando experimentos controlados são impossíveis. Novas 
narrativas podem ser interpretadas como exógenas, ajudando-nos a 
identificar experimentos quase controlados adicionais.  

De fato, as descobertas de ouro e as guerras, mencionadas por 
Friedman e Schwartz, provavelmente eram exógenas porque foram 
possibilitadas por inovações em narrativas populares, como histórias 
de corrida do ouro ou notícias falsas sobre conspiração estrangeira. 

Devemos ter cuidado com a suposição de muitos (mas não 
todos) economistas de a causalidade sempre ir dos eventos 
econômicos às narrativas, e não o contrário.  

Houve um debate animado sobre o impacto das profecias 
autorrealizáveis na economia. O sociólogo Robert K. Merton cunhou a 
expressão profecia autorrealizável em 1948, com a intenção de 
aplicar o conceito às flutuações econômicas. O termo geralmente se 
refere a profecias estimuladas por eventos genuinamente estranhos, 
com o exemplo mais popular sendo manchas solares. Estas manchas 
no sol vêm e passam no tempo e são observáveis através de 
telescópios. 

O economista William Stanley Jevons propôs, em 1878, as 
flutuações econômicas mundiais poderem ser conduzidas por 
“variações periódicas dos raios solares, das quais as manchas solares 
são um mero sinal”. Se o calor proveniente do sol for mais forte em 
alguns anos do que em outros, as culturas e outras produções 
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econômicas podem ser mais fortes nos anos mais quentes, o que 
pode levar a grandes flutuações econômicas.  

Em 1878, já havia evidências astronômicas da atividade solar. 
Elas remontam a séculos, na forma de contagens de manchas solares 
ao longo do tempo. Ele pensou ter discernido uma correlação entre a 
contagem de manchas solares e os “eventos econômicos”.  

A causa dessa correlação tinha de ser o sol, pois não existe uma 
teoria concebível de a causalidade poder acontecer de outra maneira, 
desde eventos econômicos na Terra até pontos no sol. Sua teoria 
parecia plausível, mas a pesquisa econômica subsequente não a 
apoiou, e as variações na produção solar são muito pequenas para 
causar tal efeito substancial.  

As manchas solares dificilmente devem afetar a economia, mas 
podem fazê-lo se as pessoas acreditarem elas deverem fazer isso, 
como explicaram os economistas David Cass e Karl Shell em 1983.  

Agora, os economistas usam o termo “manchas solares” para se 
referir a qualquer ruído estranho capaz de afetar a economia porque 
as pessoas acreditam ser possível.  

O economista Roger E. A. Farmer tem sido um líder no campo 
das profecias macroeconômicas de auto realização. Ao trabalho dele e 
de outros, Shiller acrescenta a ideia de essas profecias de auto 
realização não surgem do nada. Em vez disso, eles geralmente vêm 
de milhões de mutações nas narrativas, das quais algumas são 
contagiosas o suficiente no ambiente atual para se tornarem grandes 
epidemias. Como vimos, esse processo pode ser observado e 
modelado. 

  

Eventos Aleatórios: Como Uma Narrativa Se Torna Uma 
Narrativa Econômica? 

Robert J. Shiller, no livro “Narrative Economics: How Stories Go 
Viral & Drive Major Economic Events” (Princeton University Press; 
2019), diz: “de um modo geral, a maioria das pessoas abriga medos 
e preocupações vagos estimulados pelas narrativas, mas esses medos 
têm pouco ou nenhum efeito em suas ações. As narrativas se tornam 
narrativas econômicas quando envolvem histórias nas quais outras 
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pessoas agem e descrevem as ações realizadas, como investir e 
enriquecer em determinados mercados financeiros. Assim, as 
narrativas econômicas tendem a envolver roteiros, sequências de 
ações possíveis de alguém executar por nenhuma razão melhor do 
que ouvir narrativas de outras pessoas fazendo essas coisas.” 

Tentar entender os principais eventos econômicos, observando 
apenas os dados sobre mudanças nos agregados econômicos, como 
Produto Interno Bruto, salários, taxas de juros e impostos, provoca o 
risco de perder as motivações subjacentes à mudança. Fazer isso é 
como tentar entender um despertar religioso observando o custo de 
imprimir folhetos religiosos.  

Mas é fácil perceber por que os economistas frequentemente 
caem nessa armadilha: existem dados abundantes para o PIB, 
salários, taxas de juros e impostos, mas os dados sobre as narrativas 
são, na melhor das hipóteses, raros.  

Os economistas podem estar caindo no chamado pelo historiador 
Jerry Z. Muller de "tirania das métricas". Muller não se opõe a 
fornecer índices quantitativos de fenômenos econômicos importantes, 
mas observa a maioria das pessoas reagir exageradamente a esses 
índices e falhar em perceber estarem superestimando a importância 
de quantificações arbitrárias. Elas são realmente de valor limitado. 

As pessoas tomam decisões econômicas em um contexto de 
narrativas. Mas, geralmente, não explicam suas decisões. Se 
solicitadas a explicar, elas podem ficar sem palavras ou tentar falar 
como economistas.  

Como, por exemplo, alguém pode explicar as principais razões 
pelas quais ele ou ela hesitou em gastar durante uma recessão? A 
hesitação em agir pode ser causada apenas pela ausência de 
qualquer pensamento identificável para agir, em meio a um grande 
número de outros pensamentos. 

Histórias contagiosas são amplamente criativas e inovadoras, 
não apenas uma reação lógica aos eventos econômicos. Por exemplo, 
as principais correções do mercado de ações ocorrem ao longo de 
muitos dias, durante os quais o público tem tempo de sobra para ler 
os escritos às vezes criativos e sensacionalistas dos vários meios de 
comunicação, cujo trabalho é atrair atenção.  
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Durante esse período, os participantes do mercado de ações 
participam de inúmeras conversas. Eles reinterpretam as notícias em 
esforços não apenas para informar, mas também para divertir. 

O processo é de várias maneiras um evento aleatório, como a 
mutação em um micróbio, como uma bactéria ou vírus. Uma 
celebridade, por exemplo, pode expressar uma frase de forma clara.  

Foi o acontecido, em 15 de outubro de 1929, duas semanas 
antes do colapso de 1929, quando o famoso professor Irving Fisher, 
de Yale, em discurso na Associação de Agentes de Compras de Nova 
York, disse: “o mercado de ações dos Estados Unidos atingiu um 
valor permanentemente alto, ou seja, um platô.”  

Os jornais pegaram estamparam em manchete aquela frase nova 
e colorida nos dias seguintes. Essa frase espetacularmente 
inoportuna e irônica se tornou uma epidemia, provavelmente 
afetando a duração do desastre do mercado. Ainda hoje é 
amplamente lembrada.  

De fato, essas três palavras são mais famosas hoje se 
comparadas ao título de qualquer um dos livros escritos por Fisher 
durante anos. Eles estão no mesmo nível de outras “frases coloridas”, 
como exuberância irracional e curva de Laffer. Essas palavras e seus 
efeitos vieram de fora da Economia e, portanto, são exógenas. 

Além disso, aniversários de eventos passados podem ressuscitar 
narrativas econômicas. Embora uma narrativa dos últimos anos – 
como a quebra da bolsa de 1987 – tenha perdido seu efeito contágio, 
ela ainda pode existir nos recônditos escuros da memória, pelo 
menos para as pessoas mais velhas. Mas tem o potencial de se tornar 
contagiosa novamente, se for aprimorada (e provavelmente 
renomeada) e reconectada a uma história de interesse humano.  

Por exemplo, a mídia noticiosa tende a lembrar o público sobre a 
queda de 1987 nos principais aniversários. Ela continuará 
previsivelmente até quando ocorra uma queda maior em um único 
dia. Nesse momento, 1987 não será mais o detentor do recorde. E 
nesse momento não será mais de nenhum interesse. 

É claro os economistas estarem cientes das narrativas 
associadas aos eventos, mas trabalham principalmente no 
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pressuposto de as narrativas nada mais serem nada além de um 
pouco de tolice esperada antes da descoberta de mudanças em 
notícias reais sobre forças econômicas mais profundas. A presunção é 
essas forças econômicas profundas serem causadas exclusivamente 
por avanços científicos na produção, descoberta ou esgotamento 
inesperado dos recursos naturais, mudanças demográficas ou 
pesquisas econômicas. Esses fatores estruturais fornecem novas 
informações sobre como os formuladores de políticas governamentais 
podem adotar melhores regras de ação.  

Mas esse modo de pensar perde os elementos essenciais 
causadores de mudanças na economia. Como visto na parte I deste 
livro de autoria de Robert J. Shiller, "Economia Narrativa", as 
narrativas econômicas em torno desses eventos funcionam de 
maneiras previsíveis:  

1. são contagiosas,  

2. sugerem roteiros para as pessoas seguirem,  

3. repetem suas mensagens e  

4. prosperam por conta do interesse humano.  

Ao fazer isso, eles afetam a sociedade e o curso da atividade 
econômica de maneiras altamente consequenciais. 

  

Epidemias Narrativas  

Contágio, constelações e confluência, assim como recuperação, 
ascensão e declínio são palavras-chaves para as epidemias 
narrativas. 

Contágio é a transmissão de uma doença de uma pessoa para 
outra por contato mediato (indireto) ou imediato (direto). Refere-se 
também à imitação involuntária, por exemplo, contágio de sofrimento 
por empatia. Mas pode ser, igualmente, o ato de transmitir a outra 
pessoa qualidades ruins como vícios, defeitos ou falhas: contágio da 
burrice, da lerdeza, da preguiça. 
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Na Linguística, contágio é a transmissão, por contiguidade ou 
proximidade, dos traços linguísticos de um elemento para outro. Por 
exemplo, a metáfora é uma forma de contágio linguístico. 

Em estatística, contágio é a característica própria da distribuição 
de probabilidade, cuja existência está condicionada a parâmetros, 
relacionados com distribuições de propriedade. 

Constelação em Astronomia se refere a grupo de estrelas, 
próximas umas das outras e visíveis da Terra por se situarem em 
uma região delimitada do céu, geralmente formando linhas ou figuras 
imaginadas pelos seres humanos observadores. Daí em sentido 
figurado passou se referir à reunião de “estrelas”, ou seja, quem se 
destaca pela fama, pelo talento ou excelência.  

Por extensão, constelação se refere a um grupo de 
compartilhamento de uma característica comum, compondo um todo 
homogêneo. Essa reunião é determinante ou responsável por 
influenciar alguém ou algum outro grupo. 

A confluência se dirige para o mesmo ponto. Possui convergência 
para o ponto onde (algo) se encontra. É o “ponto de convergência ou 
de encontro”. Quando duas ou mais narrativas são de certa forma 
coincidentes, há confluência de opiniões. 

Antes de Robert J. Shiller, no livro “Narrative Economics: How 
Stories Go Viral & Drive Major Economic Events” (Princeton University 
Press; 2019), iniciar um estudo sobre como as narrativas econômicas 
se tornam virais, ele considera útil considerar como as bactérias e os 
vírus se espalham por contágio. A Ciência da Epidemiologia oferece 
lições valiosas e pode ajudar a explicar como muitas outras narrativas 
econômicas se tornaram virais. 

Ele considera primeiro as doenças causadas por vírus reais. 
Considere como exemplo a principal epidemia de Ebola que varreu a 
África Ocidental - Guiné, Libéria e Serra Leoa - entre 2013 e 2015. O 
ebola é uma doença viral para a qual não há vacina ou tratamento 
aprovado e mata a maioria das pessoas que a contraem.  

O ebola se espalha de pessoa para pessoa através de fluidos 
corporais. Sua infecção pode ser reduzida através de hospitalização e 
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quarentena, e através do manuseio e sepultamento adequados dos 
mortos. 

Vemos um exemplo típico de uma curva epidêmica, para o Ebola, 
em uma comunidade, isto da Libéria. O número de casos relatados de 
Ebola tem um padrão em forma de corcunda. A epidemia inicialmente 
aumenta e depois cai.  

O período de crescimento é um período em que a taxa de 
contágio, a taxa de aumento de pessoas recém-infectadas, excede a 
taxa de recuperação mais a taxa de mortalidade. Durante o período 
crescente, o aumento no número de pessoas infectadas devido ao 
contágio supera a queda no número devido a recuperação ou morte.  

O processo é revertido durante o período de queda. Ou seja, a 
queda no número de pessoas infectadas devido à recuperação ou 
morte supera o aumento no número devido ao contágio, colocando o 
número infectado em um caminho descendente constante, marcando 
o fim da epidemia. 

Esforços para diminuir as taxas de contágio, evitando o contato 
com pessoas doentes, não são novos. A história das quarentenas 
remonta a pelo menos 1377, quando a cidade de Veneza impôs 
durante uma praga um período de isolamento de trinta dias às 
chegadas por mar e, em seguida, um período de isolamento de 
quarenta dias para viajantes por terra (a palavra “quarentena” deriva 
do latim “quarenta”).  

Outro mecanismo para uma taxa de contágio em declínio é uma 
diminuição no número de pessoas suscetíveis. Esse pool diminui com 
o tempo, porque muitas pessoas que tiveram a doença agora estão 
imunes a ela (ou mortas).  

Esse mecanismo ocorre mesmo se nenhum profissional de saúde 
tomar medidas para conter a doença, como nas epidemias de longa 
data anteriores à medicina moderna. Eventualmente, essas 
epidemias terminaram antes de todos serem infectados. 

Enquanto a taxa de contágio estiver inferior à taxa de 
recuperação mais a taxa de mortalidade, a doença não desaparece 
imediatamente. A taxa de contágio não é reduzida a zero. O 
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necessário para vencer a epidemia é diminuir a taxa de contágio 
abaixo da taxa de recuperação.  

Se a taxa de contágio não for zero, ainda haverá novos casos da 
doença, mas o número total de pessoas doentes diminui, 
gradualmente diminuindo para zero, quando a epidemia termina. 

Estamos falando aqui da taxa média de contágio e taxa média de 
recuperação, com média de muitas pessoas. No entanto, a taxa de 
contágio e a taxa de recuperação podem diferir bastante de uma 
transportadora individual para outra. Uma porcentagem 
relativamente pequena de super espalhadores pode infectar muitas 
pessoas. 

No contexto das narrativas, para a maioria de nós, podem não 
ser contagiosas o suficiente por tempo suficiente para causar uma 
epidemia sem a presença desses super espalhadores. Por causa de 
uma pequena fração dos super espalhadores, a taxa média de 
contágio pode ser muito maior do que a taxa de contágio típica.  

Os super difusores narrativos de hoje podem ser ativados pelo 
marketing usando análises aceleradas, como as fornecidas 
recentemente pela rede de robôs (humanos e/ou automatizados). Ela 
é invisível para a maioria de nós. Portanto, nem sempre podemos 
julgar com precisão a contagiosidade de uma narrativa pelo nosso 
próprio fascínio por ela. 

Tanto a aparência da epidemia da doença em um determinado 
momento e local quanto o declínio da epidemia após seu pico tendem 
a ser misteriosos. Muitos fatores influenciam a taxa de contágio e a 
taxa de recuperação, fatores difíceis de documentar.  

Por exemplo, o motivo final da recuperação pode ser uma 
mudança no clima. Esta é mais facilmente documentada. Pode ser 
também uma diminuição no número de encontros entre pessoas, os 
quais permitem a transmissão da doença, o que pode ser difícil de 
documentar. Ou pode ser alguma combinação dos dois. As mudanças 
não precisam ser grandes ou óbvias. 

Podemos aplicar esse mesmo modelo a epidemias de narrativas 
econômicas. O contágio ocorre de pessoa para pessoa através de 
conversas, pessoalmente ou por telefone ou mídia social. Também há 
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contágio de um canal de notícias e programa de entrevistas para 
outro, enquanto eles assistem e leem as histórias um do outro. Mais 
uma vez, as causas finais da epidemia podem não ser óbvias.  

Felizmente, a maioria das narrativas econômicas não resulta em 
mortes, mas o processo básico é o mesmo. A variável “recuperação 
mais mortes” no modelo médico é simplesmente recuperação, perda 
de interesse na narrativa ou esquecimento no modelo econômico em 
desenvolvimento.  

As narrativas econômicas seguem o mesmo padrão da 
propagação da doença: um número crescente de pessoas infectadas 
espalha a narrativa por um tempo, seguidas de um período de 
esquecimento e interesse em falar sobre a narrativa. 

Nas epidemias médica e narrativa, vemos o mesmo princípio 
básico em ação: a taxa de contágio deve exceder a taxa de 
recuperação para uma epidemia começar.  

Por exemplo, quando se constata o Ebola ter infectado centenas 
de pessoas em uma cidade e praticamente ninguém em outra, a 
explicação pode ser um fator discreto capaz de elevar as taxas de 
contágio do Ebola na Cidade # 1 acima das da Cidade # 2, colocando 
a Cidade # 1 taxa de contágio acima da taxa de recuperação no início 
da epidemia. Enquanto isso, na cidade 2, não há epidemia porque a 
taxa de contágio não é suficientemente alta para superar a 
recuperação.  

Da mesma forma, nas epidemias narrativas, pode haver duas 
narrativas diferentes, uma com alguns detalhes menores da história a 
tornando mais contagiosa face à outra. Os pequenos detalhes da 
história transformam a primeira narrativa, e não a segunda, em 
epidemia. 

  

Contágio da Narrativa 

Pode se observar, em um gráfico do Google Ngrams, a frequência 
de aparecimento nos artigos das notícias sobre bimetalismo e Bitcoin. 
Este número não é um gráfico de preço, mas um indicador da 
atenção do público.  
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Tanto o bimetalismo quanto o Bitcoin representam ideias radicais 
para a transformação do padrão monetário, com supostos benefícios 
milagrosos para a economia. Ficaram circunscritos a períodos anuais 
relativamente curtos, respectivamente, no fim do século XIX e na 
segunda década do século XXI. 

Cada palavra é um marcador para uma constelação de histórias. 
Ela inclui não apenas histórias da teoria, mas também histórias de 
interesse humano. Os gráficos para ambas as palavras parecem 
bastante semelhantes e cada um é semelhante a uma curva 
infectante típica. Ainda não vimos um final definitivo da narrativa do 
Bitcoin, como vimos no bimetalismo. Só o tempo irá dizer. 

Robert J. Shiller, no livro “Narrative Economics: How Stories Go 
Viral & Drive Major Economic Events” (Princeton University Press; 
2019), discute a notável epidemia de bimetalismo em detalhes no 
capítulo 12, juntamente com outras epidemias narrativas.  

Por enquanto, basta saber que o bimetalismo e o Bitcoin invocam 
a teoria monetária. Nos dois casos, um número enorme de pessoas 
começou a considerar uma inovação em particular legal, moderna ou 
de ponta. Nos dois casos, o contágio é representado por uma curva 
em forma de corcunda semelhante a uma curva epidêmica.  

Em contraste, as curvas parecem mais pontiagudas (isto é, 
compactadas da esquerda para a direita) porque a figura plota mais 
de um século de dados, além dos períodos virulentos. De fato, as 
narrativas de bimetalismo e Bitcoin se desenrolaram ao longo dos 
anos, em vez de semanas, como no caso do Ebola, mas a mesma 
teoria epidêmica se aplica a todos os três.  

No caso do bimetalismo, também vemos uma epidemia 
secundária menor na década de 1930, durante a Grande Depressão, 
mas nunca chegou a muito. Era como uma epidemia secundária de 
uma doença. 

Portanto, epidemias narrativas realmente imitam epidemias de 
doenças. Mais além disso, é interessante notar também existirem co-
epidemias de doenças e narrativas juntas. Pesquisadores médicos no 
Congo durante um surto de Ebola em 2018 vincularam o alto 
contágio às narrativas a atingirem à população.  
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Mais de 80% dos entrevistados disseram ter ouvido informações 
erradas como “o ebola não existe”, “o ebola é fabricado para obter 
ganhos financeiros” e “o ebola é fabricado para desestabilizar a 
região”. Para cada uma dessas afirmações, mais de 25% disseram 
acreditar na narrativa. Essas narrativas desencorajaram as medidas 
de prevenção e amplificaram a doença. As duas epidemias se 
alimentaram uma para a outra.  

O apêndice deste livro analisa teorias e modelos da 
epidemiologia, incluindo o modelo SIR Kermack-McKendrick 1927 
original, para ajudar a explicar a disseminação de narrativas 
econômicas.  

Esses modelos dividem a população em compartimentos: 
suscetíveis à doença (S), infectados e disseminados (I) e recuperados 
ou mortos (R). Todos os modelos apresentam taxas de contágio e 
taxas de recuperação. Podemos pensar nas Figuras 3.1 e 3.2 como 
evidência do número de infecciosos (I). 

Esses modelos tendem a prever caminhos em forma de corcunda 
para uma epidemia mesmo se não houver nenhuma intervenção 
médica. A epidemia acabará por enfraquecer porque a porcentagem 
da população ainda não exposta à doença está diminuindo, reduzindo 
a taxa de contágio abaixo da taxa de recuperação. 

O tempo para atingir o pico e a duração de uma epidemia podem 
variar amplamente, determinados pelos parâmetros do modelo. A 
epidemia de Ebola durou meses em um determinado local, mas não 
devemos assumir que todas as epidemias devem seguir o mesmo 
cronograma curto. A epidemia de Ebola poderia ter se prolongado por 
anos se a taxa inicial de contágio fosse menor ou se o contágio não 
caísse abaixo da recuperação. 

Por exemplo, os epidemiologistas descreveram a síndrome da 
imunodeficiência adquirida (AIDS) causada pelo vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) como não muito contagiosa, e 
recomendaram que os profissionais de saúde não deveriam evitar o 
tratamento de pacientes com HIV por medo de pegá-lo.  

A AIDS tende a ser transmitida apenas em certas circunstâncias 
envolvendo práticas inseguras. A AIDS tem sido uma epidemia lenta, 
se desenvolvendo ao longo de décadas, mas é capaz de crescer 



!  74

apesar do baixo contágio, porque possui uma taxa de recuperação 
menor: uma pessoa infectada pelo HIV pode continuar infectando 
outras pessoas por muitos anos. 

  

Contágio de Modelos Econômicos 

Em 2011, Jean-Baptiste Michel e uma equipe de co-autores 
publicaram um artigo na Science fornecendo evidências de pessoas 
famosas como autores livros tenderem a seguir um padrão em forma 
de corcunda ao longo do tempo, aumentando, depois caindo, ao 
longo de décadas, em vez de meses ou anos. Eles amplificaram suas 
conclusões em um livro, Uncharted: Big Data como uma Lente da 
Cultura Humana, de Erez Aiden e Jean-Baptiste Michel (2013). 

Os mesmos padrões parecem se aplicar às teorias econômicas. 
No capítulo 5 do livro de Robert J. Shiller, “Narrative Economics: How 
Stories Go Viral & Drive Major Economic Events” (Princeton University 
Press; 2019), ele considera o contágio de uma dessas narrativas, em 
especial, a curva de Laffer, um modelo simples da relação entre 
alíquotas e o valor da receita arrecadada.  

Mas primeiro ele nota, brevemente, esses padrões se aplicarem 
mesmo a teorias econômicas “de elite”. Elas circulam principalmente 
entre economistas profissionais.  

Shiller analisa os resultados do Google Ngrams para quatro 
teorias econômicas:  

1. o modelo IS-LM (publicado por Sir John Hicks em 1937),  

2. o modelo multiplicador-acelerador (Paul A. Samuelson, 1939),  

3. o modelo de gerações sobrepostas (Samuelson, 1958) e  

4. o modelo de ciclo de negócios real (Finn E. Kydland e Edward C. 
Prescott, 1982).  

Todos mostram padrões em forma de corcunda semelhantes aos 
das epidemias de doenças. Para seus propósitos, neste livro resumido 
aqui, não importa o que há nessas teorias. Nenhum deles foi 
completamente certo ou errado. Todos eles são potencialmente 
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interessantes. Cada um deles é uma história cuja popularidade seguiu 
o caminho esperado de uma epidemia. 

Para três dos modelos, a epidemia tornou-se visível mais de uma 
década após a introdução do modelo, um fenômeno também visto na 
estrutura médico-epidêmica, onde as epidemias podem passar 
despercebidas por um tempo, após um início muito pequeno.  

O número de casos pode estar crescendo gradualmente em 
termos percentuais, mas a doença não é amplamente percebida até 
quando o número de casos atingir um determinado limite. Na prática, 
o longo atraso entre a publicação de uma teoria econômica e seu 
eventual forte status epidêmico representa um intervalo de tempo 
durante o qual o modelo evolui de algo considerado peculiar e 
provocador de pensamento para algo claramente correto e 
reconhecidamente ótimo. 

Durante esse intervalo gestacional, outros estudiosos da 
disciplina apreciam cada vez mais o modelo. Logo, a epidemia se 
espalha através de rituais acadêmicos, como apresentações em 
artigos em seminários e grandes conferências. Eventualmente, os 
modelos chegam aos livros didáticos.  

Mais tarde, o modelo é discutido o suficiente para a mídia 
começar a achar importante ela ser mencionada. É quando as 
pessoas fora da profissão econômica, orgulhosas de seu 
conhecimento geral, começam a sentir deverem saber algo sobre 
isso.  

Mas neste estágio final da epidemia, o modelo pode começar a 
perder parte de seu contágio. Algumas pessoas começam a 
considerá-lo obsoleto e sem originalidade, mesmo se tiver mérito, 
enquanto outras acabam esquecendo completamente. 

[Esnobes desdenham “produtos exclusivos” quando eles são 
massificados.] 

O contágio dessas teorias geralmente não assumia a forma de 
alguém sentado com um lápis e papel e dizendo: “Deixe-me explicar 
o modelo IS-LM para você”. Na maioria dos casos, a comunicação era 
provavelmente muito mais elementar e humana. O historiador 
econômico Warren Young suspeita o contágio do diagrama IS-LM ter 
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algo a ver com sua semelhança com a interseção de oferta e 
demanda. Esta talvez seja a imagem mais famosa em toda a 
economia. 

Além disso, o modelo IS-LM foi uma formalização da teoria de 
John Maynard Keynes. Keynes era um escritor brilhante, mas, como 
vimos, muitas narrativas estão associadas a celebridades.  

O próprio Keynes era uma figura colorida e uma celebridade por 
si só: ele conviveu com o grupo de artistas e intelectuais de 
Bloomsbury, entre outras celebridades, incluindo a escritora Virginia 
Woolf, embarcando em sua própria epidemia de fama. Porém, ela não 
atingiu o auge, pelo menos até o final do século XX, muito depois de 
sua morte em 1941.  

Keynes tinha a fama de ser gay ou bissexual, e seus 
relacionamentos masculinos eram bem conhecidos entre o grupo 
tolerante de Bloomsbury, fornecendo uma fofoca picante que, naquela 
época, só podia viajar de boca em boca. A homossexualidade 
geralmente não era uma coisa boa para a carreira de alguém nos dias 
de Keynes, mas poderia ter sido no contexto de uma certa narrativa.  

Keynes mais tarde se casou com uma linda bailarina, Lydia 
Lopokova. Ela experimentou sua própria epidemia de popularidade 
depois de se retirar da dança, provavelmente por causa de sua 
associação com Keynes.  

Keynes era famoso por seu best-seller de 1919, Consequências 
Econômicas da Paz, onde ele previa a Segunda Guerra Mundial. Por 
outro lado, John Hicks, que publicou o modelo IS-LM pela primeira 
vez, não era uma figura tão colorida. Assim, as histórias sobre 
Keynes foram possivelmente transportadas através “mulas” 
atravessadoras de fronteiras, ajudando a levar o modelo IS-LM ao 
contágio. 
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A Figura acima (elaborada no Google Books Ngram Viewer) 
mostra a história de vida de quatro modelos econômicos. Essas 
histórias se assemelham não apenas ao curso normal de uma 
epidemia de doença, mas também à história de vida de outros tipos 
de narrativas.  

Elementos das ideias essenciais nas narrativas econômicas 
podem sobreviver à medida que são adaptados e incorporados nas 
narrativas posteriores. Elas envolvem outras ideias contagiosas, mas 
tendem a perder seu impacto e identidade no processo. Sua 
capacidade de direcionar pensamento e ação diminui muito. 

Uma proposição chave deste livro de Robert Shiller, “Narrativas 
Econômicas”, é as flutuações econômicas serem substancialmente 
impulsionadas pelo contágio de variantes de narrativas econômicas 
simplificadas e facilmente transmitidas. Essas ideias colorem o 
pensamento e as ações frouxas das pessoas.  

Como nas epidemias de doenças, nem todos são infectados. No 
caso de epidemias narrativas, as pessoas não capturadas pela 
epidemia podem dizer não haver uma narrativa popular tão 
importante. Mas em uma epidemia histórica, para a maioria das 
pessoas, a narrativa será fundamental para suas razões para fazer ou 
não fazer coisas de modo a afetar a economia.  

Assim como as teorias econômicas da Figura acima, as teorias 
populares entre o público em geral crescem em um caminho 
epidêmico ascendente, mas apenas por um tempo. Elas então 
recuam, a menos se forem renovadas. 
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Constelações e Confluências de Narrativas 

Assim como o mundo experimenta co-epidemias de doenças, 
onde duas ou mais doenças interagem positivamente entre si, 
também vemos co-epidemias de narrativas nas quais as narrativas 
são percebidas como compartilhando um tema comum. Estudos de 
casos, por exemplo, iluminam um argumento político, criando uma 
imagem na mente difícil de perceber, se alguém se concentra em 
apenas uma das narrativas.  

Em outras palavras, narrativas econômicas em larga escala são 
frequentemente compostas por uma constelação de muitas narrativas 
menores. Cada narrativa menor pode sugerir parte de uma história 
maior, mas precisamos ver a constelação completa para discernir o 
tema completo. 

A analogia com as constelações deve ser esclarecida. 
Constelações astronômicas, como Cygnus, o Cisne, são alinhamentos 
aleatórios das estrelas, mas os humanos as interpretam de uma 
maneira de modo a parecer natural para a mente humana. Nesse 
caso, configura como um cisne.  

Às vezes, os humanos cooptam constelações para certos 
propósitos. Por exemplo, os cristãos renomearam Cygnus como a 
Cruz do Norte para colocar um de seus símbolos no céu. Eles também 
o associaram a outra constelação, a Cruzeiro do Sul, para as pessoas 
habitantes no Hemisfério Sul. Outros grupos e culturas têm narrativas 
diferentes com outras motivações. 

As narrativas aparecem nas constelações, em parte porque sua 
credibilidade depende de um conjunto de outras narrativas existentes 
no momento. Eles parecem plausíveis e interessantes no contexto 
das outras narrativas.  

O contador de histórias não precisa refutar as outras narrativas 
para preparar o cenário para a atual. Além disso, a narrativa pode se 
basear em certos fatos pressupostos para os quais o falante e o 
ouvinte não sabem como testar.  

Algumas narrativas são contagiosas porque parecem oferecer um 
fato confirmatório de algum preconceito. Podemos dizer com alguma 
precisão: a maioria das pessoas mostra seu próprio conhecimento e 
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tenta ocultar sua ignorância de milhões de fatos. Portanto, narrativas 
aparentemente contrárias ao pensamento predominante podem ter 
taxas mais baixas de contágio, pois não resultam em epidemias. 

Algumas constelações narrativas podem infectar apenas uma 
pequena fração da população, mas se essa fração da população 
reduzir substancialmente suas decisões de gastos, a narrativa poderá 
ser muito importante. Por exemplo, se a narrativa atingiu apenas 
20% da população de um país, mas essa fração decide adiar a 
compra de um carro novo ou consertar sua casa, o impacto de seus 
gastos reduzidos pode ser grande o suficiente para levar o país a uma 
recessão. 

Multiplicador indica quantas vezes se há de tomar outro como 
parce la. Em Economia, o mult ip l i cador é um fator de 
proporcionalidade: mensura quanto uma variável endógena muda em 
resposta a uma variação de alguma variável exógena.  

O multiplicador keynesiano não é outra coisa senão um efeito de 
segunda ordem sobre o sistema econômico criado pelo investimento. 
Quando um investimento é feito, ele não só permite um aumento 
proporcional na capacidade produtiva física, mas também tem um 
impacto nas rendas das pessoas diretamente contratadas ou dos 
fornecedores, durante sua maturação, e em outras diversas rodadas 
de recebimentos-pagamentos indiretos. E haverá um ganho maior em 
rendas futuras, quando a nova capacidade produtiva for utilizada.  

As receitas são então usadas de duas maneiras: ou se 
transformam em fluxos de gastos imediatos ou em investimentos em 
estoques de ativos financeiros. Se essa parte investida no mercado 
financeiro reforçar o circuito do endividamento, tanto para consumo, 
quanto para novos investimentos produtivos, adiante estimulará 
novamente a multiplicação de renda. Em última análise, são cruciais 
as narrativas estimulantes das tomadas de decisões de investimento.  

Em economia e negócios, um efeito de rede também designado 
externalidade de rede ou procura de economias de escala é o efeito 
da utilização de um bem ou serviço tem sobre o valor do produto 
para outros utilizadores. Quando o efeito de rede estiver presente, o 
valor de um produto ou serviço depende do número de utilizações de 
outras pessoas. 
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As redes sociais online configuradas em sites como Twitter, 
Facebook e Google+ tornam-se mais úteis como canais de 
comunicação de rumores ou boatos quantos mais utilizadores 
aderirem às narrativas (falsas ou não) transmitidas.  Por exemplo, o 
Google+ “não pegou”. 

Cria uma externalidade negativa quando um utilizador transmite 
uma fake-news sem a intenção de criar valor para os outros 
utilizadores mal-intencionados, mas acaba por fazê-lo de qualquer 
forma. 

A expressão "efeito de rede" é aplicada mais comumente a 
externalidades positivas, como no caso narrativa verdadeira. 
Externalidades de rede negativas também podem ocorrer onde os 
utilizadores podem divulgar maior quantidade de uma narrativa de 
menor valor. Usos excessivos levam a “congestionamentos de rede”, 
saturando sua caixa postal de spams ou abestalhando seu WhatsApp. 

Ao longo do tempo, os efeitos positivos de rede podem criar um 
efeito de movimento social. Isso se a rede se tornar mais valiosa, 
para mais pessoas se juntarem, em um ciclo de feedback positivo.  

Além de uma constelação de narrativas, há uma confluência de 
narrativas. Todas em conjunto podem ajudar a impulsionar eventos 
econômicos. Por uma confluência, Shiller quer dizer um grupo de 
narrativas não vistas como particularmente associadas uma à outra, 
mas têm efeitos econômicos semelhantes em determinado momento. 
Portanto, podem explicar um evento econômico excepcionalmente 
grande.  

Por exemplo, em seu livro de 2000, Irrational Exuberance, Shiller 
listou uma dúzia de fatores precipitantes, ou narrativas, ocorridos 
juntos por volta de 2000 para criar a bolha no mercado de ações 
mais inflada nos Estados Unidos em todos os tempos. Logo a seguir, 
veio um acidente qualquer capaz de estourar a bolha.  

A lista, em resumo, compreendia a World Wide Web, o triunfo do 
capitalismo, histórias de sucesso nos negócios, domínio republicano, 
baby boomers se aposentando, expansão da mídia nos negócios, 
analistas otimistas, novos planos de aposentadoria, fundos mútuos, 
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declínio da inflação, aumento do volume de comércio e crescente 
cultura do jogo.  

Se quisermos saber por que um evento econômico incomumente 
grande aconteceu, precisamos listar as narrativas aparentemente não 
relacionadas. Elas, por acaso, estavam se tornando virais ao mesmo 
tempo e afetando a economia na mesma direção.  

No entanto, é importante reconhecer: grandes eventos 
econômicos geralmente não podem ser descritos como causados por 
apenas uma única constelação de narrativas. É muito mais provável 
esses grandes eventos econômicos não serem explicáveis em termos 
tão satisfatórios. Em vez disso, explicar esses eventos requer fazer 
uma lista de narrativas econômicas com causalidades hipotéticas 
testadas e aprovadas empiricamente. Elas, por si só, não podem ser 
descritas como uma história simples ou uma narrativa contagiosa. 

Na parte III deste livro, Shiller focaliza algumas das estrelas 
mais brilhantes das constelações narrativas, aquelas significativas o 
suficiente para contribuir substancialmente para mudanças nas 
motivações econômicas. Ainda não podemos vincular essas 
constelações precisamente a eventos econômicos graves. Mas mesmo 
com visões parciais das constelações e confluências, estamos 
progredindo na compreensão dos eventos. 

Por que algumas narrativas se tornam virais? 

Robert J. Shiller, no livro “Narrative Economics: How Stories Go 
Viral & Drive Major Economic Events” (Princeton University Press; 
2019), tem apenas uma visão parcial das forças capazes de 
transformar algumas narrativas em epidemias. A capacidade das 
narrativas de “viralizarem” é um mistério. 

Shiller tenta responder à pergunta-chave: por que algumas 
narrativas se tornam virais? 

É difícil afirmar com precisão ou quantificar o motivo pelo qual 
algumas narrativas econômicas se tornam virais, enquanto a maioria 
não o faz. A resposta está em um elemento humano interativo com 
as circunstâncias econômicas.  



!  82

Além de algumas regularidades simples e previsíveis, uma rede 
de mentes humanas às vezes age quase como um gerador de 
números aleatórios ao selecionar quais narrativas se tornam virais. A 
aparente aleatoriedade nos resultados tem a ver com a aleatoriedade 
na mutação de histórias para formas mais contagiosas e com 
momentos de nossas vidas e atenções individuais.  

Elas podem levar a um clímax repentino de atenção pública a 
narrativas específicas. Rotineiramente, nos ficamos intrigados 
somente anos depois sobre as razões do sucesso das narrativas 
populares na história e suas consequências econômicas. 

Há espontaneidade fortuita das narrativas no pensamento e nas 
ações humanas? 

No início do século XX, estudiosos de uma ampla variedade de 
disciplinas começaram a pensar as narrativas, ouvidas como histórias 
aparentemente apenas com valor de entretenimento, são centrais 
para o pensamento e a motivação humanos. Por exemplo, em 1938, 
o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre escreveu: 

“Um homem é sempre um contador de histórias, vive cercado de 
histórias e histórias de outras pessoas, vê tudo o que lhe acontece 
através delas; e ele tenta viver sua vida como se a estivesse 
narrando.” 

A história de si mesmo e as histórias contadas sobre os outros 
têm inevitavelmente conexões diversas com o chamado de "interesse 
humano", direta ou indiretamente. 

Quando dormimos à noite, as narrativas nos aparecem na forma 
de sonhos. Não sonhamos com equações ou figuras geométricas sem 
algum elemento humano.  

Os neurocientistas descreveram o sonho, envolvendo 
personagens, cenários e uma estrutura hierárquica de eventos, com 
base no instinto de contar histórias. De fato, a atividade do cérebro 
durante o sonho se assemelha à atividade de certos cérebros 
danificados, nos quais as lesões do sistema límbico anterior e suas 
conexões subcorticais levam a confabulações espontâneas.  

Em suas tentativas de entender os movimentos sociais, os 
sociólogos começaram a pensar no contágio das narrativas como 
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central para a mudança social. Por exemplo, a socióloga Francesca 
Polletta estudou o movimento social da década de 1960. Nele, os 
americanos brancos participaram de protestos de discriminação 
contra os negros. Ela relatou os estudantes descreverem as 
manifestações como não planejadas, impulsivas, "como febre" e 
"acima de tudo", e mais uma vez, espontânea.  

Essas manifestações eram frequentemente dirigidas por uma 
narrativa popular em particular sobre os negros. No sul dos Estados 
Unidos, ofereciam serviços, nos balcões de almoço, rotulados como 
“somente brancos”. Acompanhados por jovens apoiadores brancos, 
passeatas demonstravam indignação moral com a exclusão dos 
negros. Esse tipo de protesto, batizado de "manifestação", acabou se 
tornando um símbolo de um novo movimento social. 

Antropólogos pesquisam o comportamento de diversas culturas 
ao redor do mundo. Observam uma classe de comportamentos 
chamados de “universais”, encontrados em todas as sociedades 
humanas, se não em todos os indivíduos. 

O antropólogo Donald E. Brown identificou um comportamento 
universal importante como argumento para este livro de Shiller: as 
pessoas “usam a narrativa para explicar como as coisas aconteceram 
e contar histórias”.  

De fato, a narrativa é um fenômeno exclusivamente humano, 
não compartilhada por nenhuma outra espécie. [Harari conta o papel 
dos cantos de pássaros e urros de animais como advertências de 
perigos.] 

De fato, alguns sugeriram as histórias distinguirem os seres 
humanos dos animais, e até nossa espécie ser chamada Homo 
narrans (Fisher, 1984), Homo narrator (Gould, 1994) ou Homo 
narrativus (Ferrand e Weil, 2001). Essa descrição pode ser mais 
precisa em lugar do Homo sapiens (isto é, “homem sábio”)? É mais 
lisonjeiro pensar em nós mesmos como Homo sapiens, mas não 
necessariamente mais preciso. 
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Teorias da Conspiração nas Narrativas 

Robert J. Shiller, no livro “Narrative Economics: How Stories Go 
Viral & Drive Major Economic Events” (Princeton University Press; 
2019), afirma: outras espécies têm cultura, mas as narrativas não 
transmitem essa cultura. Como outros animais aprendem habilidades 
fundamentais de sobrevivência, como temer predadores específicos?  

Experimentos mostraram os macacos serem geneticamente 
predispostos a temer cobras, e os pássaros são geneticamente 
predispostos a ter medo de falcões. Além disso, experimentos 
mostraram macacos e pássaros adquirirem medo quando observam 
outros atacando sua própria espécie. Eles também adquirem medo, 
mesmo medo duradouro, quando observam circunstâncias capazes de 
suscitarem medo entre outras pessoas em seu grupo, mesmo não 
ocorrendo ataques. 

Mas esse mecanismo de transmissão cultural é imperfeito, e a 
capacidade de transferir histórias com a linguagem é exclusivamente 
humana. O poder das narrativas humanas em inspirar o medo reside 
no fato de a informação pode ser transmitida sem qualquer 
observação do estímulo indutor de medo. Se a narrativa é forte o 
suficiente para gerar uma resposta emocional saliente, pode produzir 
uma reação forte, como uma resposta instintiva de luta ou fuga. 

Também universais são normas de conversas educadas. Elas 
facilitam a transmissão de narrativas. A polidez básica envolve ações 
simples, como olhar para a pessoa com quem está falando e dar 
alguma indicação de olá no início da conversa e adeus no final.  

Essas normas tendem a lisonjear a outra parte. Eles estão tão 
arraigados, como os experimentos demonstraram, a ponto de as 
pessoas também serem educadas ao conversar com computadores. 

Os visitantes de qualquer sociedade humana observam pessoas 
de frente para o outro, sentadas ao redor da televisão ou da fogueira, 
conversando – e, mais recentemente, twittar e postar em outras 
mídias sociais – para aprender as reações dos outros, buscar 
feedback possível de confirmar ou falsear seus pensamentos.  
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A mente humana se esforça para alcançar uma compreensão 
duradoura dos eventos. Transforma-os, assim, em uma narrativa 
incorporada nas interações sociais. 

[Há uma busca humana de atribuição de sentido racional às 
estórias vivenciadas como a história tivesse uma causalidade a ser 
descoberta.] 

As narrativas populares costumam ter um tema subjacente "nós 
contra eles", um tom maniqueísta capaz revela o mal ou o absurdo de 
certos personagens da história. As piadas costumam ser às custas de 
outras pessoas – membros de algum outro grupo. Em casos 
extremos, eles podem se concentrar em eventos como evidência de 
uma conspiração imaginada.  

O historiador Richard Hofstadter oferece muitos exemplos de 
teorias infundadas da conspiração na história dos Estados Unidos. As 
narrativas tendem a mostrar “uma preocupação quase tocante com 
fatos reais”, apesar de muitas vezes serem quase absurdas.  

Obviamente, é racional as pessoas estarem atentas às 
conspirações, porque a história está cheia de conspirações reais. Mas 
a mente humana parece ter um interesse embutido em conspirações, 
uma tendência a formar uma identidade pessoal e uma lealdade a 
amigos com base no desejo de se proteger das conspirações 
percebidas pelos outros.  

Essa predisposição parece estar relacionada aos padrões 
humanos de reciprocidade e de vingança contra inimigos presumidos, 
duas tendências consideradas relevantes para o comportamento 
econômico em termos de disposição de ceder barganhas ou vontade 
de punir comportamentos injustos, mesmo quando isso signifique 
perda econômica. 

As palavras narrativa e história são frequentemente usadas de 
forma intercambiável. Mas, de acordo com o dicionário on-line 
Merriam-Webster, uma narrativa é “uma maneira de apresentar ou 
entender uma situação ou série de eventos de modo a refletir e 
promover um ponto de vista ou conjunto de valores específico”. 

Portanto, uma narrativa é uma forma particular de uma história, 
ou histórias, sugerindo os elementos importantes e seu significado 
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para o receptor. As narrativas geralmente assumem a forma de uma 
recontagem de eventos, reais ou ficcionais, embora muitas vezes os 
eventos específicos descritos sejam pouco mais de pedaços capazes 
de promoverem impactos emocionais para iluminar um conceito e o 
tornar mais contagioso. 

A tendência humana de formar narrativas simples em torno das 
cadeias mais complexas de eventos infecta até as mentes mais 
analíticas. 

Garry Kasparov, grande mestre internacional de xadrez, 
comentou por experiência própria: “O maior problema é até os 
grandes jogadores caírem na armadilha de ver cada jogo de xadrez 
como uma história, uma narrativa coerente com começo, meio e fim, 
com algumas reviravoltas ao longo do caminho. E, é claro, uma moral 
no final da história”. 

O historiador Hayden White enfatizou a distinção entre uma 
narrativa histórica e uma crônica histórica. Esta apenas lista as 
sequências de eventos: “A demanda por fechamento na história 
histórica é uma demanda, sugiro, por significado moral, uma 
demanda para as sequências de eventos reais serem avaliadas 
quanto à sua significância como elementos de um drama moral.” 

Os economistas tendem a escrever teorias como se um ditador 
benevolente pudesse implementar um plano específico para alcançar 
o maior bem-estar social. Mas não temos esse planejador totalitário. 
Temos pessoas capazes de ser egoístas, altruístas ou ambas. Essas 
pessoas podem ser influenciadas por histórias. 

Evidência Experimental de Narrativa Viral 

Segundo os psicólogos Roger C. Schank e Robert P. Abelson, as 
narrativas podem ser vistas como nada além de scripts. Esses scripts 
também são chamados de normas sociais e governam parcialmente 
nossas atividades, incluindo nossas ações econômicas.  

Por exemplo, a “regra da pessoa prudente” em Finanças é uma 
norma social com impacto econômico. Fiduciários e especialistas não 
têm o direito de agir de acordo com seu próprio julgamento. Em vez 
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disso, eles devem imitar uma "pessoa prudente", o que de fato 
significa seguir um script. 

Na dúvida sobre como se comportar em uma situação ambígua, 
as pessoas podem pensar em narrativas e adotar um papel já ouvido 
falar, como se estivessem atuando em uma peça já vista antes. 
[Todos supostamente aprendem na Escola da Vida, isto é, a partir de 
experiências vivenciadas por si só ou por outros.] 

Podemos debater se esse comportamento é racional. Em certo 
sentido, é racional copiar o comportamento de pessoas 
aparentemente bem-sucedidas, mesmo não vendo nenhuma lógica 
no comportamento.  

Aquelas “celebridades”, muitas vezes, estão sendo copiadas 
mesmo podendo ter razões misteriosas ou não observadas para esse 
comportamento. Seu sucesso sugere, casualmente, elas tiveram 
oportunidade e pelo menos não tropeçaram para serem bem-
sucedidas adotando eventualmente algum comportamento vantajoso.  

Mas a teoria econômica tradicional não modela esse tipo de 
racionalidade. Ele vê o seguinte comportamento dos outros como 
mais reflexivo, não como uma aplicação ponderada do princípio “em 
caso de dúvida, imite”.  

Essa reflexividade geralmente não segue a suposição econômica 
típica de as pessoas tentarem maximizar sua utilidade com base em 
todas as informações disponíveis. Pelo contrário, seguir scripts 
definidos por outras pessoas, geralmente, parece um comportamento 
bastante estúpido. 

As pessoas geralmente falham em perceber ideias se essas 
ideias não fazem parte de um script ou não são empacotadas de 
modo suficiente para ser acessadas. 

Evidências experimentais mostram o sucesso de trabalhos 
criativos individuais depende de como as pessoas avaliam as reações 
de outras pessoas observadoras do trabalho.  

A lgo sobre escolhas in ic ia is a leatór ias em mundos 
compartilhados é amplificado com o passar do tempo. No mundo real, 
o efeito é provavelmente ainda mais forte porque os profissionais de 
marketing do mundo real tentam aumentar o tamanho do público o 
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máximo possível. Há confirmação experimental de pequenos começos 
aleatórios poderem levar a grandes epidemias. 

A lição é: a história, incluindo a história econômica, não é a 
sequência de eventos logicamente ordenada apresentada pelas 
narrativas subsequentes de modo a tentarem entendê-la ou obter 
consenso público.  

As principais coisas acontecem por causa de mutações 
aparentemente irrelevantes nas narrativas. Mas elas têm taxas de 
contágio um pouco mais altas, taxas de esquecimento um pouco mais 
baixas ou efeitos de pioneirismo de modo a darem uma vantagem 
dentro um conjunto de narrativas concorrentes. Esses eventos 
aleatórios podem ser reforçados ao retornarem a constelações 
narrativas maiores e mais difundidas. 

  

Importância de Estórias para Direcionamento da Atividade 
Humana 

Robert J. Shiller, no livro “Narrative Economics: How Stories Go 
Viral & Drive Major Economic Events” (Princeton University Press; 
2019), diz: embora às vezes possamos inferir a direção da 
causalidade estudando a história econômica, também precisamos 
reconhecer experimentos controlados fora da economia mostraram 
efeitos das narrativas no comportamento humano. 

Estória é uma palavra classificada como brasileirismo. Significa 
um gênero narrativo de ficção, onde a ação não é baseada em fatos 
verídicos. Muitas vezes é usada como sinônimo de história. 

No entanto, algumas pessoas estabelecem diferenças entre as 
duas, indicando a palavra história remeter para a área ocupada com o 
estudo e o registro dos acontecimentos importantes para o ser 
humano, enquanto uma estória relata acontecimentos fictícios. 

Muitos especialistas do ramo da Etimologia indicam a existência 
destes dois vocábulos é um verdadeiro devaneio estilístico. A palavra 
"história" deveria bastar. Assim, a distinção entre os dois termos é 
feita através do contexto. A palavra estória é pouco usada na 
atualidade, porque "história" pode servir para descrever narrativas 
reais e de ficção. 
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Uma estória é a expressão escrita de contos populares e 
tradicionais, normalmente com aspectos mirabolantes. Uma estória 
pode ser uma lenda, conto, fábula, novela, história em quadrinhos 
etc. 

Quanto à origem da palavra "estória", alguns autores acreditam 
se tratar de um neologismo construído graças à semelhança com o 
termo em inglês story. Existe também a hipótese desta palavra ter 
sido originada da palavra storie, do francês arcaico. 

Por exemplo, uma fábula é frequentemente denominada como 
uma estória infantil, porque consiste em uma versão fantasiada, onde 
animais falam. 

No campo do marketing, a auto referência ocorre quando o 
visualizador de um anúncio relaciona um produto a suas experiências 
pessoais. Mas nem toda auto referência é igualmente eficaz na 
mudança do comportamento do comprador.  

Usando experimentos controlados, comparou-se a auto 
referência analítica (uma explicação do motivo pelo qual você precisa 
do produto) com a auto referência narrativa e o transporte narrativo. 
Este apresenta uma história e faz um indivíduo se imaginar sendo 
outra pessoa, usando a palavra eu em vez de você. O transporte 
narrativo é mais eficaz, especialmente quando o argumento analítico 
do produto é fraco. 

Em suma: a Economia pode aprender com outras Ciências 
Sociais, incluindo Psicologia (especialmente Psicologia Social), 
Sociologia, Antropologia (principalmente Antropologia Cultural ou 
Histórica) e história (especialmente História Cultural e Intelectual ou 
Histoire Des Mentalités).  

Como experimentos controlados sobre economias inteiras não 
estão prontamente disponíveis para os economistas, é ainda mais 
importante especificar e entender os blocos de construção das 
narrativas econômicas. As estórias são um elemento essencial. 

A emoção importa na estrutura das narrativas, econômicas e 
outras, e se revela nas histórias. O romance histórico e o filme 
histórico estão fora da história convencional, mas se destacam por 
nos ajudar a entender os sentimentos da história e a apreciar 
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algumas das narrativas impulsionadoras da história. O romancista ou 
o cineasta histórico constroem o diálogo com base na imaginação e 
na intuição proporcionadas pela pesquisa. Eles parecem ser mais um 
inventor em lugar de um estudioso. 

Existe uma pergunta básica sobre a metáfora primária usada 
para entender uma crise econômica. Dominar a discussão na mídia 
popular é a metáfora da "economia como doente ou saudável".  

A economia é descrita como saudável em alguns momentos, 
como doente em outros, como se precisasse de um médico capaz de 
administrar o tipo certo de medicamento (política fiscal ou 
monetária). De acordo com a metáfora de doença / saúde, a mídia 
popular costuma relatar um termômetro chamado "confiança", 
medido por índices de confiança ou pelo mercado de ações. 

O uso e o abuso dessa expressão são tantos a ponto de 
economistas heterodoxos a ironizarem com a metáfora “fada-
madrinha da confiança”. Ela terá a varinha de condão para tudo 
mudar em direção às expectativas otimistas dos empreendedores! 

Relacionamentos amorosos entre dois indivíduos são 
possibilitados por uma narrativa desse seu relacionamento. Como nos 
relacionamentos amorosos, o progresso de uma economia não é 
unidimensional. Pelo contrário, a história da economia tem dimensões 
além da percepção do público sobre sua saúde.  

A história também tem dimensões morais, envolvendo atitudes 
de lealdade versus oportunismo, de confiança versus desconfiança, 
de passar à frente da fila e esperar educadamente. Além disso, a 
história tem dimensões de afeto, de segurança versus insegurança, 
de direção interna versus direção pública. O conjunto de histórias 
circula a qualquer momento e transmite todas essas dimensões. 

Ao estudar narrativas a partir de dados de arquivo, podemos 
perder a constelação de narrativas por trás de qualquer aspecto único 
da mudança cultural. Isto porque podemos ser capazes de visualizar 
apenas algumas narrativas superficiais.  

Do nosso ponto de vista, muitas décadas depois, é como estar 
na terra em uma noite parcialmente nublada e tentar discernir as 
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constelações no céu acima. Certamente não veremos algumas 
estrelas.  

Além disso, as narrativas geralmente vêm e vão por um período 
de anos, mas as flutuações econômicas são frequentemente 
repentinas, como em um pânico financeiro. Ele se desdobra em 
questão de dias. Mas as sementes desse pânico podem muito bem ter 
sido plantadas ao longo de meses ou anos. 

Por fim, a massa de pessoas cujas decisões de consumo e 
investimento causam flutuações econômicas não está muito bem 
informada. A maioria deles não vê ou lê as notícias com atenção, e 
raramente obtêm os fatos em qualquer ordem discernível. No 
entanto, suas decisões geram atividade econômica agregada.  

Então, as narrativas, ao atraírem a atenção, direcionam essas 
decisões, geralmente com a ajuda de celebridades ou figuras de 
confiança. 

Se reconhecermos essas histórias recém-modificadas em 
constelações narrativas poderem ter causado eventos econômicos 
atuais, fizemos progressos substanciais. Mas não é fácil obter um 
entendimento seguro de como as narrativas afetam a economia. São 
múltiplas evidências para serem interpretadas como qual é a exata 
causalidade em constelações de narrativas. 

Precisamos recuar primeiro e considerar alguns princípios 
básicos, alguns mencionados nos capítulos anteriores, para guiar 
nosso pensamento, o que nos leva ao próximo capítulo do livro de 
Robert J. Shiller, "Economia Narrativa". 

Sete Proposições de Economia Narrativa 

Até agora, vimos no livro de Robert J. Shiller, “Narrative 
Economics: How Stories Go Viral & Drive Major Economic 
Events” (Princeton University Press; 2019), as narrativas populares 
ao se tornaram virais têm consequências econômicas. O autor propõe 
os economistas modelarem esse relacionamento para ajudar a 
antecipar eventos econômicos.  

Porém, necessitamos ter algumas proposições básicas sobre 
narrativas econômicas de modo a podermos as usar para:  
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1. entender as narrativas historicamente importantes e  

2. identificar novas narrativas enquanto elas se desenvolvem. 

Antes de começar a apresentação desses usos, Shiller resume e 
revisa alguns dos principais recursos das narrativas econômicas.  

Uma narrativa econômica:  

1. lembra as pessoas de fatos possíveis delas terem esquecido,  

2. oferece uma explicação sobre como as coisas funcionam na 
economia e  

3. afeta como as pessoas pensam sobre a justificativa ou o 
objetivo das ações econômicas.  

A narrativa pode implicar algo sobre o modo como o mundo 
funciona – por exemplo, na narrativa do Bitcoin, a noção de os 
computadores estarem assumindo o controle, estarmos entrando em 
uma nova era cosmopolita, livre dos problemas perenes da 
incompetência e corrupção do governo local – e como podemos usar 
essa informação para nossa vantagem.  

Ou a narrativa pode sugerir a execução de uma ação econômica 
específica é uma experiência de aprendizado útil a trazer possíveis 
benefícios no futuro. Às vezes, realizar a ação econômica é uma 
maneira de nos envolvermos na narrativa, fazermos parte da história. 
Por exemplo, comprando Bitcoin, nos juntamos à elite capitalista 
internacional. 

Proposição 1: epidemias podem ser rápidas ou lentas, grandes ou 
pequenas 

As epidemias narrativas econômicas ocorrem em diversos 
tamanhos e prazos. Não existe um curso padrão para uma epidemia 
narrativa, e o rápido crescimento de uma epidemia rápida não 
significa ela ter significado em longo prazo.  

No apêndice deste livro, Shiller revisa modelos da epidemiologia 
médica. Eles mostram os parâmetros de contágio e recuperação 
poderem ser escolhidos para os modelos. Implicam grandes 
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epidemias rápidas, pequenas epidemias rápidas, grandes epidemias 
lentas e pequenas epidemias lentas. 

Como uma narrativa pode ir e vir por muitas décadas, ela pode 
durar mais além de qualquer série de dados, onde os economistas 
confiam, para medir o impacto da narrativa. Portanto, não devemos 
nos apressar a julgar o impacto de uma narrativa.  

Por exemplo, se assumirmos uma narrativa econômica viral ser 
exatamente como um meme viral no Facebook ou no Twitter por um 
período de dias, perderemos a possibilidade de um boom histórico 
longo ser o resultado de uma epidemia ocorrida ao longo de um 
período um prazo muito maior. 

Proposição 2: narrativas econômicas importantes podem incluir uma 
porcentagem muito pequena de conversas populares 

Ao tentar julgar a importância das epidemias de narrativas 
econômicas, não devemos basear nossas conclusões no pressuposto 
de as narrativas economicamente mais importantes serem aquelas 
sobre as quais se fala constantemente. Epidemias muito significativas 
podem gerar muito pouca conversa.  

Além disso, como as pessoas estão sempre conversando, algum 
tipo de narrativa está sempre se espalhando. Ao estudar narrativas 
econômicas, não devemos nos distrair com a conversa fiada. Ela não 
é útil para explicar as mudanças econômicas. 

Proposição 3: constelações narrativas têm mais impacto face a 
qualquer narrativa 

As narrativas ocorridas em conjunto em uma constelação podem 
ter origens diferentes, mas, em nossa imaginação, elas parecem 
agrupadas em termos de alguma ideia básica e reforçam o contágio 
uma da outra.  

Termos alternativos para constelações narrativas incluem 
narrativa principal, narrativa principal e metanarrativa, mas Shiller 
prefere não os usar. Sugerem mais organização ou qualidade 
intelectual em vez de se justificar quando um simples contágio de 
histórias espalha narrativas por um público amplo. 
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Às vezes, as narrativas dentro de uma constelação são 
despojadas de identificação de nomes ou lugares, e a narrativa 
assume a forma de "Eles dizem isso ..." sem declarar quem são 
"eles". Ao usar o pronome "eles", o narrador da narrativa "Dizem..." 
transmite haver uma constelação de narrativas caracterizadas ou 
contadas por pessoas aparentemente autorizadas.  

As fronteiras de tais constelações narrativas podem ser 
redesenhadas de tempos em tempos, com uma narrativa particular 
tomando emprestado contágio de outras narrativas atualmente 
contagiosas. 

É difícil definir os parâmetros exatos das constelações narrativas. 
Muitas vezes, podemos encontrar apenas exemplos superficiais de 
algumas de suas histórias. A maioria das narrativas nunca é escrita e 
se perde para sempre.  

Além disso, as narrativas ficam em segundo plano e raramente 
são expressas quando as decisões são tomadas. Por exemplo, se você 
estiver discutindo com seu cônjuge se deseja comprar um carro novo 
este ano ou esperar até os tempos parecerem mais seguros, é 
improvável contar ao seu cônjuge uma das histórias capaz de o fazer 
se sentir seguro ou inseguro.  

Assim, torna-se difícil estabelecer uma conexão entre as 
narrativas e a ação. O elo final entre uma narrativa verbal e a ação 
econômica pode, em última análise, não ser verbal. 

Proposição 4: o impacto econômico das narrativas pode mudar com o 
tempo 

O impacto de uma narrativa econômica no comportamento 
depende de detalhes da mutação atual da narrativa e de outras 
narrativas relacionadas. Quando contamos com dados digitalizados 
em palavras ou frases sinalizadoras de narrativas, devemos resistir à 
tentação de assumir todas as narrativas com esses sinalizadores 
terem o mesmo significado ao longo do tempo.  

Temos de ler as narrativas em termos de suas implicações para a 
ação, pelo menos no contexto onde foram faladas. No futuro, alguma 
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inovação no processamento de informações poderá tornar esse 
empreendimento menos dependente do julgamento humano. 

Devemos prestar atenção aos nomes atribuídos pelas pessoas às 
suas narrativas. Mudanças aparentemente pequenas no nome de 
uma narrativa podem ter muita importância, especialmente se o novo 
nome se atribuir a uma constelação diferente de narrativas.  

Na Linguística, os sinônimos nunca têm exatamente o mesmo 
significado. Se pressionadas, as pessoas podem expressar 
pensamentos complexos sobre as conotações ligeiramente diferentes 
dos sinônimos. Na Neurolinguística, sinônimos têm conexões 
diferentes na rede neural. Algumas dessas conexões podem ser muito 
importantes em termos das ideias econômicas apoiadas por elas. 

Proposição 5: a verdade não é suficiente para impedir falsas 
narrativas 

De repente, narrativas econômicas proeminentes às vezes 
aparecem misteriosamente e sem motivo aparente. Uma dessas 
narrativas ocorreu após a crise financeira mundial de 2007–2009, 
quando taxas de juros próximas a zero foram interpretadas como 
prenúncios de uma “década perdida”, como haviam ocorrido no Japão 
nos anos 90.  

A história japonesa de "décadas perdidas" é apenas um exemplo, 
apenas uma observação e, portanto, sem significado estatístico, mas 
era contagiosa o suficiente em todo o mundo para reacender as 
narrativas da Grande Depressão. Daí lançou sérios temores sobre a 
"estagnação secular". 

De fato, essas narrativas e medos podem ter efeitos sérios na 
economia e em nossas vidas. 

Por analogia, as atividades econômicas nem sempre são 
baseadas em informações atualizadas. Às vezes, eles são baseados 
em qualquer narrativa tendo ela se tornado viral em um determinado 
momento.  

Embora o conhecimento geral avance constantemente em muitos 
aspectos, não vemos necessariamente uma progressão constante no 
conhecimento capaz de afetar o comportamento econômico.  
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As narrativas em torno do Bitcoin fornecem um exemplo. 
Existem brilhantes cientistas da computação. Eles são fascinados por 
criptomoedas, mas nada diz se as ideias cativantes geradoras de 
empolgação pública estão certas ou erradas. É a Falácia da Prova 
Social: o fato de muitas pessoas acreditar em algo não o transforma 
em verdade. 

Felizmente, em questões de fato simples, livre de qualquer 
interesse humano ou qualidade da história, a sociedade moderna 
geralmente permanece no alvo, ou pelo menos disposta a ser 
corrigida em caso de erro.  

Por exemplo, a maioria das pessoas pode nomear as várias 
rodovias da casa corretamente e aceitará a correção se um erro for 
apontado. Eles também confiam rotineiramente nos médicos para 
lhes contar a verdade sobre coisas sobre as quais nada sabem. 

As pessoas são mais propensas a compartilhar informações 
novas. O contágio reflete o desejo de excitar e surpreender os outros.  

Podemos acrescentar outra reviravolta a essa conclusão: uma 
nova história ao corrigir uma história falsa pode não ser tão 
contagiosa quanto a história falsa. Isto significa a narrativa falsa 
poder ter um grande impacto na atividade econômica muito depois de 
corrigida. 

Proposição 6: contágio de narrativas econômicas baseia-se em 
oportunidades de repetição 

O contágio depende da frequência de oportunidades para inserir 
uma narrativa em uma conversa. Geralmente é indelicado ou rude 
mudar de assunto da conversa, a menos se justificado por alguma 
circunstância extraordinária.  

Novas ideias e conceitos podem aumentar as oportunidades de 
contágio. Por exemplo, a taxa de contágio de narrativas sobre o 
mercado de ações provavelmente aumentou quando, nas décadas de 
1920 e 1930, o público começou a prestar atenção nos índices de 
preços das ações.  

O mesmo aconteceu com as epidemias narrativas sobre 
habitação após os anos 1970, quando corretores e compradores de 
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imóveis começaram a reconhecer os índices de preços das 
residências. Nos dois casos, os redatores da mídia, procurando novos 
fatos para justificar a redação de uma história capaz de chamar a 
atenção, se viram revisando esses índices com frequência. 

Um novo contágio pode começar silenciosamente, sem 
mencionar o autor da mudança, sendo ele irremediavelmente 
esquecido. Isso leva a uma vasta constelação de narrativas, por 
exemplo, envolvendo uma música infundida em filmes, programas de 
TV e mídias sociais, entre outros formatos. 

Proposição 7: narrativas prosperam no apego por interesse humano, 
identidade ou patriotismo 

Geralmente, as narrativas econômicas contam com histórias de 
interesse humano para seu contágio, porque os seres humanos são 
atraídos por tais histórias. Quando uma personalidade identificada é 
associada a uma narrativa, um rosto possível de ser imaginado, em 
nossas mentes, então nosso cérebro envolve nossos modelos de 
pessoas, vozes e rostos com a história, diminuindo a probabilidade de 
esquecimento. Mas as próprias histórias de interesse humano podem 
não ser suficientes para tornar uma narrativa contagiosa.  

Às vezes, uma narrativa econômica bem-sucedida é a invenção 
de mentes criativas. Elas sentem o que é contagioso e o que não é. Aí 
juntam os elementos o suficiente para lançar uma narrativa 
contagiosa.  

Aqueles aspirantes a criar narrativas virais devem escolher suas 
celebridades com cuidado, porque as narrativas funcionam melhor 
quando o público-alvo reconhece e se identifica pessoalmente com a 
celebridade. 

Frequentemente, o elemento básico de interesse humano de 
uma narrativa econômica é incorporado em histórias um pouco 
diferentes. Elas se tornam virais ao mesmo tempo.  

Versões diferentes da narrativa substituem celebridades 
diferentes cada qual apropriada para certo público-alvo. Para novas 
narrativas envolvendo celebridades, já existem narrativas familiares 
sobre as celebridades na memória, o que pode melhorar o contágio.  
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A constelação de narrativas construídas em torno de 
celebridades é auto-reforçadora. Em casos extremos, as celebridades 
alcançam status sobre-humano, e as ideias associadas começam a 
parecer naturais e óbvias. 

Às vezes, as pessoas comuns inventam citações apropriadas ou 
expressivas, mas essas citações só se tornam contagiosas depois de 
a história ser alterada para substituir o nome de uma pessoa famosa 
como o autor da citação. 

O site Wikiquotes rastreia as origens de citações famosas e, 
normalmente, a pessoa famosa estava citando outra pessoa, se for 
verdade ela ter dito alguma coisa. Mas, não importa: não obstante, 
os wikiquotes, a história da verdadeira fonte da citação nunca será 
viral, porque não é contagiosa.  

E o contágio é o elemento mais importante: se as narrativas não 
forem repetidas nas comunicações humanas, elas serão 
gradualmente esquecidas. Narrativas envolvendo celebridades podem 
repentinamente perder seu contágio se algum evento desacreditar a 
celebridade, se as ideias na narrativa são verdadeiras ou boas ou 
não. 

Como vimos, a escolha de celebridades tem dimensões 
patrióticas, pois as pessoas têm preferência por indivíduos em seu 
próprio país ou em seu próprio grupo étnico. Essa preferência ajuda a 
explicar por que a disseminação epidêmica de narrativas geralmente 
não é vista ou reconhecida. Para reconhecê-lo, normalmente é 
necessário admitir sua origem estrangeira.  

Praticamente ninguém tem um incentivo para apresentar uma 
ideia como vinda do exterior, exceto em circunstâncias incomuns. 
Portanto, temos a ilusão de ideias importantes chegaram 
espontaneamente a um compatriota e não vemos nada da verdadeira 
epidemia mundial da ideia. Além das celebridades, há questões de 
lealdade regional ou religiosa. 

Patriotismo não significa apenas afirmações de lealdade. É 
também a sensação de somente em nosso país alguma coisa 
importante, boa ou ruim, acontece. Muitos americanos pensam os 
Estados Unidos serem todo o mundo, apesar de ter apenas 5% da 
população mundial. 
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Robert J. Shiller, no livro Economia Narrativa (2019), apresenta 
sete proposições importantes com relação às narrativas econômicas: 

1. As epidemias podem ser rápidas ou lentas, grandes ou 
pequenas. O cronograma e a magnitude das epidemias podem 
variar amplamente. 

2. Narrativas econômicas importantes podem incluir uma 
porcentagem muito pequena de conversas populares. As 
narrat ivas podem ser raramente ouv idas e a inda 
economicamente importantes. 

3. Constelações narrativas têm mais impacto face a qualquer uma 
narrativa. Constelações importam. 

4. O impacto econômico das narrativas pode mudar com o tempo. 
Mudar detalhes é importante conforme as narrativas evoluem 
ao longo do tempo. 

5. A verdade não é suficiente para impedir narrativas falsas. A 
verdade importa, mas apenas se for óbvia. 

6. O contágio de narrativas econômicas se baseia em 
oportunidades de repetição. O reforço é importante. 

7. Narrativas econômicas prosperam no interesse humano, 
identidade e patriotismo. O interesse humano, a identidade e o 
patriotismo são importantes. 

Na parte III do livro, usa essas sete proposições como uma 
estrutura para examinar narrativas econômicas historicamente 
importantes, para identificar o que podemos aprender com as 
narrativas econômicas e suas consequências no mundo real. 

  

Narrativas Futuras, Pesquisas Futuras 

Robert J. Shiller, no último capítulo do livro Narrative Economics: 
How Stories Go Viral & Drive Major Economic Events (Princeton 
University Press; 2019), diz: a epidemiologia da doença nos mostrou 
provavelmente haver repetições de variantes de epidemias mais 
antigas no futuro, à medida que os reservatórios de epidemias 
antigas se tornam mutantes ou reagem a um ambiente alterado para 



!  100

iniciar uma nova onda de contágio. Haverá novas formas de gripe e 
novas epidemias de gripe.  

Assim, também, muitas das narrativas descritas neste livro se 
tornarão epidêmicas novamente, enfraquecerão após anos e depois 
aumentarão mais. O momento é imprevisível. Ao contrário dos 
"ciclos" hipotéticos de negócios, as narrativas não se repetem em 
intervalos regulares. 

Os estudos deste livro revelam poderosas narrativas econômicas 
do passado. Na maioria das vezes estão inativas e muitas vezes 
esquecidas hoje. No entanto, elas não são completamente 
esquecidas. Sempre aparece alguém a procura de uma história 
poderosa e pode redescobri-las.  

As constelações podem mudar, fornecendo um novo contexto e, 
portanto, aumentando a taxa de contágio de uma narrativa antiga. 
Transforma a ideia em uma grande epidemia, às vezes após um longo 
período de tempo. 

Neste livro, Shiller fez uso invulgarmente pesado de citações 
como argumentos de autoridade. Fez isso para dar aos leitores uma 
noção histórica de uma narrativa do passado ter causado impacto e 
pode causar um impacto novamente se repetida nas mesmas 
palavras. Tal como acontece com piadas ou músicas, para ser eficaz, 
uma narrativa deve ser redigida e apresentada da maneira certa. 

Quando se trata de prever eventos econômicos, percebe-se 
dolorosamente não haver Ciência Exata para entender o impacto das 
narrativas na Economia. Mas pode haver métodos exatos de pesquisa 
capazes de contribuírem para esse entendimento.  

Também não existe uma Ciência Exata sobre como avaliar 
romances ou sinfonias, mas existem métodos exatos possíveis de 
fornecer informações de modo a contribuir com inspiração para 
aqueles envolvidos com essas coisas.  

Temos de evitar o "fascínio sedutor" de argumentos superficiais 
sobre a Economia, usando analogias científicas para emprestar um 
senso de precisão a uma teoria se ela, de fato, for de pouca 
substância. Precisamos manter o verdadeiro método científico em 
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mente, mesmo ao tentar usar uma abordagem essencialmente 
humanística. 

Shiller prossegue com algumas sugestões da análise deste livro 
sobre futuras narrativas econômicas e como podemos, no futuro, 
direcionar pesquisas de modo permitirem uma melhor, se 
inevitavelmente imperfeita, compreensão delas. 

A percepção ocasional de “força econômica” ser dirigida por 
narrativas, notadamente uma narrativa de confiança de outras 
pessoas (discutida no capítulo 10), para naqueles momentos 
superarem outras narrativas menos otimistas. Todas as narrativas 
têm sua própria dinâmica interna, e essa "força" pode muito bem ser 
efêmera.  

Com a Grande Recessão de 2007–2009, vimos uma rápida queda 
na confiança e no retorno de uma narrativa de crash da bolsa de 
1929 (capítulo 16). O mesmo poderia acontecer rapidamente de 
novo, como resultado de uma pequena mutação nas narrativas ou 
mudança nas circunstâncias. 

A narrativa de manter-se com os Jones (discutida no capítulo 11) 
parece especialmente forte neste trabalho nos Estados Unidos. O 
presidente Donald J. Trump modela a vida ostensiva. Além disso, 
parece haver menos generosidade para com famílias famintas. Houve 
uma tendência de baixa distinta nas doações beneficentes dos EUA 
para necessidades básicas, mesmo antes da presidência de Trump.  

Pesquisas da Escola de Filantropia da Universidade Lilly da 
Universidade de Indiana revelam um declínio de 29% na caridade 
real, corrigida pela inflação, com necessidades básicas de 2001 a 
2014. Esses declínios nas narrativas de modéstia e compaixão se 
estendem a uma menor disposição de ajudar os países emergentes 
do mundo. 

As narrativas das máquinas inteligentes (capítulos 13 e 14) ainda 
são muito comentadas, embora não pareçam ter muito impacto 
econômico no momento. As máquinas não parecem muito 
assustadoras, no momento da redação deste livro, mas, se houver 
notícias adversas sobre desigualdade de renda ou desemprego, o 
contágio de formas assustadoras dessa narrativa poderá reaparecer.  
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Um aumento repentino de preocupações sobre robôs já 
aconteceu antes. Uma pesquisa no ProQuest News & Newspapers por 
artigos contendo robôs e trabalhos revela o número de artigos quase 
ter triplicado entre os últimos seis meses de 2007 e os primeiros seis 
meses de 2009. De acordo com o National Bureau of Economic 
Research, dezembro de 2007 era o mês de pico antes da Grande 
Recessão, e a recessão terminou em junho de 2009. 

Futuro da Pesquisa em Economia Narrativa 

Robert J. Shiller, no último capítulo do livro Narrative Economics: 
How Stories Go Viral & Drive Major Economic Events (Princeton 
University Press; 2019), diz ser muito importante, se quisermos ter 
uma compreensão substancial dos tipos de grandes eventos 
econômicos, os quais nos surpreenderam tantas vezes no passado, 
termos alguns métodos científicos para estudar o elemento narrativo 
deles.  

Isto mesmo se a ciência não for exata e ainda envolver algum 
julgamento humano. Caso contrário, o campo será deixado para os 
prognósticos ou profetas. Estes atribuem um mau nome à profissão 
inteira de economistas. 

A pesquisa econômica não enfatizou as histórias contadas pelas 
pessoas, umas às outras e a si mesmas, sobre suas vidas 
econômicas. A pesquisa perde qualquer significado discernível 
aparecido na forma de narrativas. Ao perder as narrativas populares, 
também falta explicações possivelmente válidas das principais 
mudanças econômicas. 

Se alguém procura nos jornais do século XX explicações 
contemporâneas das recessões no início, descobre a maioria das 
conversas se referir aos indicadores principais, e não às causas 
definitivas.  

Por exemplo, os economistas tendem a apresentar a política do 
banco central, os índices de confiança ou o nível dos estoques não 
vendidos. Mas, se perguntados o que causou as mudanças nesses 
indicadores principais, eles geralmente ficam silenciosos.  
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Geralmente, as narrativas em mudança são responsáveis por 
essas mudanças, mas não há consenso profissional sobre as 
narrativas mais impactantes ao longo do tempo.  

Os economistas relutam em apresentar narrativas populares 
ouvidas parecerem ser importantes e relevantes para as previsões. 
Sua única fonte sobre as narrativas é o boato, a conversa de amigos 
ou vizinhos.  

Eles geralmente não têm como saber se narrativas semelhantes 
existiam em eventos econômicos passados. Assim, em suas análises, 
eles não mencionam mudanças nas narrativas, como se elas não 
existissem. 

Hoje já podemos aprender algo sobre narrativas econômicas 
populares contando palavras e frases nos textos digitalizados 
disponíveis, mas não há pesquisas organizadas suficientes para medir 
a força das narrativas concorrentes. Elas se combinam e se 
recombinam ao longo do tempo para causar grandes eventos 
econômicos.  

A inteligência artificial pode ajudar com isso, especialmente, com 
dados não estruturados. As narrativas perenes descritas na parte III 
deste livro são obras em andamento, não quantificações finais e 
exaustivas de todas as narrativas verdadeiramente importantes. 

A pesquisa sobre economia narrativa já começou e certamente 
continuará, mas será essa pesquisa realizada em escala suficiente no 
futuro?  

Com qual eficácia uma pesquisa substancial sobre Economia 
Narrativa usará as grandes e crescentes quantidades de dados 
digitalizados?  

A Economia Narrativa nos ajudará a criar modelos econômicos 
melhores e mais precisos para prever crises econômicas antes que 
elas comecem ou fiquem fora de controle?  

Para avançar, precisamos reconhecer a importância de coletar 
melhores dados e integrar lições dos dados nos modelos econômicos 
existentes. Precisamos pesquisar questões hoje consideradas 
periféricas à Economia e precisamos colaborar com não economistas. 
Eles têm perspectivas diferentes.  
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Por exemplo, podemos incorporar insights matemáticos de 
outros campos, como Epidemiologia Matemática, para criar um 
vínculo entre a Economia Matemática e as Ciências Humanas. 
Devemos expandir o volume de dados disponíveis e estudar muitas 
narrativas econômicas juntas. Devemos dar conta da mudança de 
Epidemias Narrativas em nossos modelos de previsão. 
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Capítulo 3 -  
Economia do Bem Comum 

Jean Tirole (1953-….), ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
2014, por análise do poder e regulação de mercado, é autor do livro 
Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2020). 
Resumo em seguida suas principais ideias. 

Desde o retumbante fracasso econômico, cultural, social e 
ambiental das economias planejadas, desde a queda do muro de 
Berlim e a metamorfose econômica da China, a economia de mercado 
tornou-se o modelo dominante, exclusivo até, de organização de 
nossas sociedades. Mesmo no “mundo livre”, o poder político perdeu 
sua influência, em prol ao mesmo tempo do mercado e de novos 
atores.  

As privatizações, a abertura à concorrência, a globalização e o 
recurso mais sistemático às licitações nas compras públicas 
restringem o campo da decisão pública. E, para esta última, o 
aparelho judiciário e as autoridades independentes de regulação, 
órgãos não submetidos ao primado do político, passaram a ser atores 
incontornáveis. 

Ainda assim, a economia de mercado não obteve senão uma 
vitória parcial, uma vez que não conquistou nem os corações nem as 
mentes. A preeminência do mercado, no qual só uma pequena 
minoria de nossos concidadãos confia, é recebida com um fatalismo 
às vezes tingido de indignação.  

Uma oposição difusa denuncia o triunfo da economia sobre os 
valores humanistas, um mundo sem piedade e sem compaixão 
entregue ao interesse privado, a diluição do laço social e dos valores 
ligados à dignidade humana, o recuo do político e dos serviços 
públicos ou ainda a efemeridade de nosso meio ambiente. Um slogan 
publicitário que não conhece fronteiras lembra que “o mundo não é 
uma mercadoria”.  

Essas interrogações ressoam com especial veemência no 
contexto atual marcado por: 
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1. a crise financeira, o aumento do desemprego e das 
desigualdades e a incompetência de nossos governantes face à 
mudança climática;  

2. a incerteza da construção europeia, a instabilidade geopolítica;  

3. a crise dos imigrantes dela resultante; 

4. a escalada dos populismos no mundo inteiro. 

Onde foi parar a busca do bem comum? E em que medida a 
economia pode contribuir para sua realização? 

Definir o bem comum, aspirado para a sociedade, requer, ao 
menos em parte, um juízo de valor. Esse juízo pode refletir nossas 
preferências e nosso grau de informação, bem como nossa posição na 
sociedade. 

Mesmo concordando quanto ao bom propósito de tais objetivos, 
podemos avaliar diversamente a equidade, o poder de compra, o 
meio ambiente, o lugar atribuído ao nosso trabalho ou à nossa vida 
privada. Sem falar em outras dimensões, como os valores morais, a 
religião ou a espiritualidade, a cujo respeito as opiniões podem 
divergir profundamente. 

Ainda assim, é possível eliminar parte da arbitrariedade inerente 
ao exercício de definição do bem comum. A hipótese a seguir fornece 
uma boa porta de entrada para o tema.  

Suponha que você ainda não tenha nascido e que, portanto, não 
conheça o lugar que lhe será reservado na sociedade: nem seus 
genes, nem seu meio familiar, social, étnico, religioso, nacional… Faça 
então a pergunta: “Em que sociedade eu gostaria de viver, sabendo 
que poderei ser homem ou mulher; ter uma saúde boa ou ruim; ter 
vindo ao mundo numa família rica ou pobre, instruída ou inculta, 
ateia ou religiosa; crescer no centro de Paris ou no campo; querer me 
realizar profissionalmente ou adotar outro estilo de vida etc.?”  

Essa maneira de se interrogar, de abstrair sua posição na 
sociedade e seus atributos, de se colocar “sob o véu de ignorância”, é 
oriunda de uma longa tradição intelectual, inaugurada na Inglaterra 
no século XVII por Thomas Hobbes e John Locke, aprofundada na 
Europa continental no século XVIII por Immanuel Kant e Jean-
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Jacques Rousseau (e seu contrato social), e mais recentemente 
retrabalhada nos Estados Unidos pela teoria da Justiça (1971) do 
filósofo John Rawls e pela comparação interpessoal do bem-estar do 
economista John Harsanyi. 

A fim de restringir as escolhas e impedir o leitor de “driblar a 
questão” através de uma resposta quimérica, reformulo ligeiramente 
a pergunta: “Em qual organização da sociedade você gostaria de 
viver?” Com efeito, a questão pertinente não é saber em qual 
sociedade ideal gostaríamos de viver, por exemplo uma sociedade 
onde os cidadãos, trabalhadores e dirigentes do mundo econômico, 
os líderes políticos e os países privilegiariam espontaneamente o 
interesse geral em detrimento de seu interesse pessoal.  

Embora, como veremos neste livro, o ser humano não esteja o 
tempo todo em busca de seu interesse material, o fato de não levar 
em conta incentivos e comportamentos, todavia bastante previsíveis, 
encontrado por exemplo no Mito do Homem Novo, conduziu no 
passado a formas de organização da sociedade totalitárias e 
empobrecedoras. 

Este livro, portanto, parte do seguinte princípio: todos nós, seja 
qual for nosso lugar na sociedade, sejamos políticos, líderes 
empresariais, assalariados, desempregados, trabalhadores 
autônomos, funcionários graduados, agricultores, pesquisadores, 
todos nós reagimos aos incentivos aos quais somos expostos. 

Esses incentivos – materiais ou sociais – e nossas preferências 
combinados definem o comportamento adotado por nós, um 
comportamento possível de ir de encontro ao interesse coletivo. Eis 
por que a busca do bem comum passa em grande parte pela 
construção de instituições visando, na medida do possível, conciliar o 
interesse individual e o interesse geral.  

Nessa perspectiva, a economia de mercado não é em absoluto 
um fim em si. Ela não passa de um instrumento; e não só isso, um 
instrumento bastante imperfeito, se levarmos em conta a divergência 
possível entre o interesse particular dos indivíduos, dos grupos 
sociais e das nações, e o interesse geral. 

Embora seja difícil nos colocarmos sob o véu de ignorância, de 
tal modo somos condicionados pelo lugar específico já ocupado por 
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nós na sociedade, esse experimento mental permite nos orientarmos 
com muito mais segurança rumo a um terreno de consenso.  

Se você sofre com minha conduta, irá reprová-la. Mas se 
refletirmos sobre a organização da sociedade, podemos concordar 
quanto a meu comportamento ser ou não desejável do ponto de vista 
de alguém ignorando se será seu beneficiário ou sua vítima, isto é, se 
a contrariedade desta excede o proveito daquele.  

O interesse individual e o interesse geral divergem a partir do 
momento quando meu livre arbítrio vai de encontro aos seus 
interesses, mas convergem parcialmente sob o véu de ignorância. 

Outro benefício dessa ferramenta de raciocínio representada pela 
abstração do véu de ignorância é os direitos adquirirem racionalidade 
e deixarem de ser simples slogans:  

1. o direito à saúde é uma garantia contra o infortúnio de ter 
genes deficientes,  

2. a igualdade de oportunidades referente à educação deve nos 
blindar contra as diferenças induzidas pelo contexto onde 
nascemos e crescemos,  

3. os direitos humanos e a liberdade são proteções contra a 
arbitrariedade dos governantes, etc.  

Os direitos não são mais conceitos absolutos, a sociedade 
podendo ou não conceder. Isso os torna mais operacionais, pois na 
prática podem ser outorgados em diversos níveis ou entrar em 
conflito uns com os outros. Por exemplo, a liberdade de um termina 
onde começa a do outro. 

A busca do bem comum adota como critério nosso bem-estar 
sob o véu de ignorância. Não prejulga soluções e não tem outro 
parâmetro senão o bem-estar coletivo. Admite o uso privado para o 
bem-estar da pessoa, mas não o abuso desse uso à custa dos outros.  

Tomemos o exemplo dos bens comuns. Esses bens, sob o véu de 
ignorância, devem, por razões de equidade, pertencer à comunidade: 
o planeta, a água, o ar, a biodiversidade, o patrimônio, a beleza da 
paisagem… Seu pertencimento à comunidade não impede, em última 
instância, esses bens virem a ser consumidos pelos indivíduos. 
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Por todos, com a condição de meu consumo não eliminar o seu. 
Este é o caso do conhecimento, da iluminação das vias públicas, da 
defesa nacional ou do ar.  

Em contrapartida, se o bem é disponível em quantidade limitada 
ou se a coletividade deseja restringir sua utilização (como no caso 
das emissões de carbono), o uso é necessariamente privatizado de 
uma maneira ou de outra. 

A taxação da água, do carbono ou do espectro radioelétrico 
privatiza seu consumo, outorgando aos agentes econômicos um 
acesso exclusivo, se estes pagarem à coletividade o preço exigido. 
Mas é precisamente a busca do bem comum a motivação desse uso 
privativo, pois o poder público:  

1. quer evitar a água ser desperdiçada,  

2. deseja responsabilizar os agentes econômicos quanto à 
gravidade de suas emissões e  

3. pretende alocar um recurso raro – o espectro radioelétrico – a 
operadores que dele façam um bom uso. 

Essas observações antecipam em grande parte a resposta à 
segunda questão, a contribuição da Economia à busca do bem 
comum. A Economia, assim como as demais Ciências Humanas E 
Sociais, não tem como objetivo substituir a sociedade ao definir o 
bem comum.  

Mas ela pode contribuir para isso de duas maneiras.  

Por um lado, orientando o debate para objetivos materializados 
na noção de bem comum, distinguindo-os dos instrumentos que 
podem colaborar para sua realização. Não raro, como veremos, esses 
instrumentos, quer se trate de uma instituição (por exemplo, o 
mercado), de um “direito a” ou de uma política econômica, adquirem 
vida própria e terminam por perder de vista sua finalidade, indo 
então de encontro ao bem comum. Este a princípio os justificava.  

Por outro lado, e acima de tudo, a Economia, tomando o bem 
comum como um dado, desenvolve as ferramentas para contribuir 
para ele. 
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A Economia não está a serviço nem da propriedade privada e dos 
interesses individuais, nem dos que gostariam de utilizar o Estado 
para impor seus valores ou fazer prevalecer seus interesses. Ela 
recusa tanto o mercado total como o Estado total.  

A Economia está a serviço do bem comum. Tem como objetivo 
tornar o mundo melhor. Com esse fim, tem como tarefa identificar as 
instituições e políticas capazes de promover o interesse geral.  

Em sua busca do bem-estar para a comunidade, ela engloba as 
dimensões individual e coletiva do sujeito, analisando as situações:  

1. quando o interesse individual é compatível com essa busca de 
bem-estar coletivo e  

2. aquelas onde, ao contrário, ele constitui um entrave. 

  

Itinerário do Livro Economia do Bem Comum 

O percurso proposto por Jean Tirole (1953-....), ganhador do 
Prêmio Nobel de Economia 2014, por análise do poder e regulação de 
mercado, no livro Economia do bem comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: 
Zahar, 2020), ao leitor através da economia do bem comum é 
exigente, mas, espera, enriquecedor.  

Este livro não constitui nem um curso acadêmico, nem uma série 
de respostas formatadas, e sim, a exemplo da pesquisa científica, 
uma ferramenta de questionamento. E traduz uma visão pessoal de: 

1. o propósito da Ciência Econômica,  

2. a maneira como ela é construída e  

3. o que ela implica.  

A visão de uma pesquisa fundamentada na comparação entre a 
teoria e a prática e de uma organização da sociedade reconhece ao 
mesmo tempo as virtudes do mercado e sua necessária regulação. A 
esse título, o leitor poderá vir a discordar de determinadas 
conclusões, ou talvez mesmo da maioria. 

Mas Jean Tirole espera, mesmo em tal hipótese, o leitor 
encontrar material para reflexão na argumentação deste estudo. 
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Aposta em sua avidez por uma melhor compreensão do mundo 
econômico em torno de si, na certeza de sua curiosidade o levar a 
olhar do outro lado do espelho. 

O livro Economia do Bem Comum também tem por ambição 
compartilhar a paixão por uma disciplina, a Economia, janela aberta 
para o nosso mundo. Até fazer seu primeiro curso de Economia, aos 
21 ou 22 anos de idade, Jean Tirole não tivera nenhum contato com 
essa matéria, exceto pela mídia. Ele procurava compreender a 
sociedade. Apreciava o rigor da Matemática ou da Física e se 
apaixonava pelas Ciências Humanas E Sociais, Filosofia, História, 
Psicologia…  

Foi imediatamente cativado pela Economia, pois ela combina a 
abordagem quantitativa e o estudo dos comportamentos humanos 
individuais e coletivos. Mais tarde, compreendeu a Economia abrir 
uma janela para um mundo. Ele não o compreendia direito. 

A Economia lhe oferecia uma dupla oportunidade:  

1. confrontar-se com problemas intelectualmente exigentes e 
apaixonantes e  

2. contribuir para a tomada de decisão nas esferas pública e 
privada.  

A Economia não só documenta e analisa os comportamentos 
individuais e coletivos, como também aspira a tornar o mundo 
melhor, emitindo recomendações de política econômica. 

O livro se desdobra em torno de cinco grandes temas.  

O primeiro diz respeito à relação da sociedade com a economia 
como disciplina e paradigma. 

O segundo é dedicado à profissão de economista, desde sua vida 
cotidiana na pesquisa até seu envolvimento político.  

Nossas instituições, Estado e mercado, estão no centro do 
terceiro tema. Ele as localiza em sua dimensão econômica. 

O quarto tema traz elementos de reflexão sobre quatro grandes 
desafios macroeconômicos. Eles estão no cerne das preocupações 
atuais:  
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1. o clima,  

2. o desemprego,  

3. o euro,  

4. as finanças.  

O qu in to tema abrange um con junto de ques tões 
microeconômicas. Elas, sem dúvida, encontram menos eco no debate 
público, mas são essenciais para nossa vida cotidiana e para o futuro 
de nossa sociedade. Agrupadas sob o título “A questão industrial”, 
incluem:  

1. a política da concorrência e a política industrial,  

2. a revolução digital – seus novos modelos econômicos e desafios 
societários –,  

3. a inovação e  

4. a regulação setorial. 

RELAÇÃO DA SOCIEDADE COM A ECONOMIA 

As duas primeiras partes do livro dizem respeito ao papel da 
disciplina econômica em nossa sociedade, à posição do economista, 
ao trabalho cotidiano de um pesquisador nessa disciplina, à sua 
relação com as demais ciências sociais e ao questionamento dos 
fundamentos morais do mercado. 

Por muito tempo, Jean Tirole hesitou em incluir esses capítulos, 
temendo eles contribuírem para a “glamourização” atual dos 
economistas, pela qual os comentadores são ávidos, e desviarem a 
atenção do leitor do verdadeiro objeto do livro, econômico. Acabou 
decidindo correr esse risco.  

Suas discussões nos liceus, nas universidades ou fora desses 
locais de saber fortaleceram sua percepção das interrogações 
suscitadas pela disciplina Economia. As perguntas são sempre as 
mesmas:  

1. Mas o que faz então um pesquisador em Economia?  
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2. A Economia é uma ciência? Pode haver uma disciplina 
econômica fundada no “individualismo metodológico”, segundo 
o qual os fenômenos coletivos resultam dos comportamentos 
individuais e, por sua vez, afetam estes últimos? 

3. É possível postular uma forma de racionalidade dos 
comportamentos e, em caso afirmativo, qual?  

4. Os mercados são morais?  

5. Os economistas são úteis, não tendo sabido prever a crise 
financeira de 2008? 

A Economia é ao mesmo tempo exigente e acessível. Exigente, 
pois, como veremos no capítulo 1, nossas intuições costumam nos 
pregar peças. Somos todos vulneráveis e suscetíveis a ceder a certas 
heurísticas e certas crenças. 

A primeira resposta que nos ocorre quando refletimos sobre um 
problema econômico nem sempre é a correta. Nosso raciocínio não 
raro atém-se às aparências, às crenças apreciadas de cultivar e às 
emoções sentidas. 

A Economia tem como objetivo ir além das aparências. Ela é 
uma lente capaz de modelar o olhar lançado sobre o mundo e nos 
permite olhar além do espelho. Desmontadas as armadilhas, a 
Economia é acessível. 

Sua compreensão não é condicionada por uma instrução 
privilegiada ou um quociente intelectual superior à média. Ela pode 
nascer da conjunção de uma curiosidade intelectual e de uma 
cartografia das armadilhas naturais, estendidas por nossa intuição. 
Todos os capítulos são recheados de exemplos concretos ilustrativos 
da teoria e reforçadores da intuição. 

Repercutindo o mal-estar difuso mencionado anteriormente, 
numerosos estudos questionam a moralidade do mercado e insistem 
na necessidade de se estabelecer uma fronteira clara entre os 
domínios mercadológico e não mercadológico. O capítulo 2 mostra 
determinadas críticas dirigidas ao mercado em um plano moral não 
passam na verdade de reformulações da noção de “falha de 
mercado”, a qual pede uma ação pública, mas não envolve 
particularmente problemas éticos.  



!  114

Outras críticas são mais profundas. Jean Tirole procura 
compreender por que transações de mercado envolvendo, por 
exemplo, vendas de órgãos, mães de aluguel ou prostituição nos 
incomodam. Insiste na ideia de o sentimento de indignação, embora 
suscetível de apontar aberrações nos comportamentos individuais ou 
na organização de nossa sociedade, pode igualmente ser mau 
conselheiro. Muitas vezes, no passado, a indignação resultou na 
primazia das preferências individuais em detrimento da liberdade 
geral; e não raro ela se exime de uma reflexão em profundidade. 

Por fim, o primeiro capítulo analisa nossas inquietudes quanto à 
fragilização do laço social e à escalada da desigualdade na economia 
de mercado. 

  

Ofício de Economista 

A segunda parte do livro de autoria de Jean Tirole (1953-....), 
ganhador do Prêmio Nobel de Economia 2014, por análise do poder e 
regulação de mercado, Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de 
Janeiro: Zahar, 2020), aborda a profissão de economista, começando, 
no capítulo 3, pelo seu engajamento político.  

A disciplina econômica ocupa um lugar à parte nas Ciências 
Humanas e Sociais. Acima de qualquer outra, ela interroga, fascina e 
inquieta. Os economistas – cujo papel não é tomar decisões, e sim 
identificar as regularidades estruturantes da atividade econômico-
financeira e compartilhar o que diz a Ciência Econômica no estado 
atual de nossos conhecimentos – enfrentam duas críticas um tanto 
contraditórias.  

Para alguns, os economistas não servem para nada. Para outros, 
ao contrário, eles são influentes, embora suas teorias legitimem 
políticas que vão de encontro ao bem comum. Jean Tirole concentra-
se na segunda crítica, delegando ao conjunto do livro a tarefa de 
responder à primeira. 

Refletir sobre o papel social dos economistas constitui um 
questionamento legítimo. Os pesquisadores em Economia, assim 
como seus pares das outras disciplinas científicas, são em geral 
financiados pelo Estado. Eles influenciam em setores inteiros de 
nossas regulações e de nosso sistema econômico, seja diretamente, 



!  115

por sua participação na vida política, seja indiretamente, por sua 
pesquisa e ensino.  

Sua confiabilidade, assim como a de todo cientista, não pode 
obliterar o fato de eles deverem prestar contas. Por mais apaixonante 
seja a vida dos economistas acadêmicos, estes devem, 
coletivamente, ser úteis à sociedade. 

O envolvimento político do pesquisador se exprime de diversas 
maneiras: interação com os setores público e privado, participação no 
debate público, midiático ou político. Cada uma dessas interações, 
bem-estruturada, embora útil à sociedade, carrega em si germes de 
contaminação.  

Tomando como exemplo a Economia (mas com uma perspectiva 
mais genérica sobre a pesquisa universitária em seu conjunto), o 
capítulo 3 passa em revista o que pode alterar a pesquisa e sua 
transmissão e propõe algumas reflexões pessoais sobre como as 
instituições são capazes de limitar o risco de o dinheiro, as amizades 
e o desejo de reconhecimento ou celebridade alterarem o 
comportamento do estudioso dentro e fora do laboratório. 

O capítulo 4 descreve o cotidiano de um pesquisador em 
Economia. Explica por que essa ciência é “lúgubre” – qualificativo 
adotado pelo historiador Thomas Carlyle, em 1849, em um panfleto. 
Ele propunha restaurar a escravidão – é, ao contrário, cativante. É 
como um estudante de ensino fundamental ou médio se interrogasse 
sobre sua carreira e considerasse vir a ser um economista. 

Jean Tirole evoca a complementaridade e os vaivéns entre teoria 
e trabalho empírico; o papel da Matemática; a validação dos 
conhecimentos; os consensos e dissensões entre economistas; ou 
ainda seu estilo de raciocínio cognitivo. Por fim, apresenta de maneira 
intuitiva dois pressupostos teóricos, a Teoria dos Jogos e a Teoria da 
Informação. Ambas revolucionaram nossa compreensão das 
instituições econômicas nos últimos quarenta anos. 

Antropólogos, economistas, historiadores, juristas, cientistas 
políticos, psicólogos e sociólogos se interessam pelos mesmos 
indivíduos, grupos e sociedades. O capítulo 5 reposiciona a Economia 
entre as Ciências Humanas e Sociais, às quais ela estava integrada 
até o fim do século XIX.  
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No século XX, a Economia se desenvolveu de maneira autônoma 
através da ficção do Homo oeconomicus, isto é, da hipótese 
simplif icadora segundo a qual os tomadores de decisão 
(consumidores, políticos, empresas…) são racionais, no sentido de 
agirem precipuamente por seus interesses, considerando a 
informação disponível. A Economia, todavia, insiste na ideia de essa 
informação poder ser parcial ou manipulada. 

Na prática, evidentemente, todos nós usamos de artifícios em 
nossa reflexão e tomadas de decisão, assim como temos objetivos 
capazes de ir além do interesse material. Não o procuramos 
sistematicamente. Há vinte anos, a pesquisa em Economia incorpora 
cada vez mais as contribuições das demais Ciências Sociais e 
Humanas para melhor compreender os comportamentos dos 
indivíduos e grupos, a tomada de decisão política ou a maneira como 
as leis são formatadas. 

O capítulo mostra como a consideração da procrastinação, dos 
erros na formação de nossas crenças ou dos efeitos contextuais 
enriquece a descrição dos comportamentos e a Ciência Econômica. 
Reconsidera nossa moralidade e sua fragilidade; evoca o elo entre 
motivação intrínseca e motivação extrínseca, bem como a influência 
das normas sociais sobre nossos comportamentos. 

INSTITUIÇÕES 

Os dois capítulos seguintes estudam dois protagonistas de nossa 
vida econômica: o Estado e as empresas. O bem comum leva a Jean 
Tirole abordar no capítulo 6 uma nova concepção do Estado.  

Nossa escolha de sociedade não é uma escolha entre Estado e 
mercado, como intervencionistas e adeptos do laissez-faire gostariam 
de nos fazer crer. O Estado e o mercado são complementares, e não 
excludentes. O mercado precisa da regulação e o Estado, de 
concorrência e incentivos. 

De provedor de empregos através do funcionalismo público e 
produtor de bens e serviços através das empresas públicas, o Estado 
se transforma em regulador. Seu novo papel é estabelecer as regras 
do jogo e intervir para mitigar as falhas de mercado, e não o 
substituir. Ele assume todas as suas responsabilidades ali onde os 
mercados são deficientes, a fim de:  
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1. garantir uma concorrência saudável,  

2. regular os monopólios,  

3. supervisionar o sistema financeiro,  

4. nos responsabilizar quanto ao meio ambiente,  

5. nos proteger contra os imprevistos da saúde e de percurso,  

6. criar uma verdadeira igualdade de oportunidades e  

7. redistribuir a renda mediante o imposto.  

O capítulo analisa o papel e a pertinência das autoridades 
independentes e do primado da esfera política. Aborda a espinhosa 
questão da reforma do Estado, insiste em sua necessidade face à 
ameaça das finanças públicas para a perenidade do nosso sistema 
social e oferece sugestões de reforma. 

O capítulo 7 aborda as empresas e abre com um enigma: por 
que um modo de gestão bastante peculiar, a gestão capitalista, é tão 
presente na maior parte dos países? Esse modo outorga o poder de 
decisão aos acionistas, e na falta deles, aos credores, caso as dívidas 
não sejam pagas. Ora, as empresas têm outras partes integrantes: os 
assalariados, os terceirizados, os clientes, as coletividades territoriais, 
os países onde elas estão implantadas, os vizinhos passíveis de sofrer 
prejuízos de sua parte.  

Podemos então conceber uma série de organizações onde as 
partes integrantes dividiriam entre si o poder em configurações de 
geometria variável. Tendemos a esquecer que outras modalidades, 
como a empresa de autogestão ou a cooperativa, são possíveis em 
um mundo de livre comércio.  

A análise da viabilidade dessas alternativas leva Jean Tirole a 
uma discussão sobre as forças e fraquezas da governança das 
empresas. Analisa então as noções de responsabilidade social das 
empresas e de investimento socialmente responsável: o que tais 
conceitos recobrem? São incompatíveis com uma economia de 
mercado ou, ao contrário, uma emanação natural da economia de 
mercado? 
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ECONOMIA: UMA JANELA PARA O NOSSO MUNDO 

Os capítulos com foco nos grandes temas econômicos (caps. 8 a 
17) requerem muito menos explicação, tamanha a familiaridade tida 
com seus tópicos. Essa parte do livro propõe então uma viagem 
através de temas capazes de afetarem nosso cotidiano, mas, não 
obstante, não são controlados:  o aquecimento global, o desemprego, 
a Europa. As finanças, a concorrência e a política industrial, nossa 
relação com o digital, a inovação e a regulação setorial.  

No âmbito de cada tema, Jean Tirole analisa o jogo dos atores 
públicos e privados e reflete sobre as instituições capazes de 
participar de uma convergência entre o interesse individual e o 
interesse geral. Em suma, do bem comum. 

Sua mensagem é otimista. Explica as razões pelas quais não 
existe fatalidade nos males padecidos por nossas sociedades: existem 
soluções para o desemprego, o aquecimento do clima, a dissolução 
da construção europeia. 

Explica igualmente como enfrentar o desafio industrial e como 
agir de maneira os bens e serviços estarem a serviço do povo e não 
do enriquecimento dos acionistas ou dos funcionários das empresas. 
Mostra como regular as finanças, os grandes monopólios, os 
mercados e o próprio Estado, sem fazer a máquina econômica 
descarrilar ou negar o papel do Estado na organização da sociedade. 

A escolha dos temas econômicos abordados é necessariamente 
seletiva. Jean Tirole privilegiou aqueles sobre os quais publicou 
estudos nas revistas científicas. 

Deixou de lado outros assuntos, sobre os quais outros 
economistas se exprimirão com muito mais propriedade do que ele 
poderia fazer, ou, como no caso da globalização e da desigualdade, 
preferiu tratá-los de maneira parcial no quadro de capítulos 
existentes, nos quais eles eram fundamentais para determinada 
explicação. 

FIO CONDUTOR 

Embora este livro se organize em torno de temas familiares a 
todos, seu fio condutor é um conceito ao qual muitos leitores sem 
dúvida estão menos habituados: a Teoria da Informação, avanço 
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primordial da Economia nos últimos quarenta anos. Essa teoria se 
baseia em uma evidência: as decisões dos atores econômicos (os 
lares, as empresas, o Estado) são ditadas pela informação limitada da 
qual dispõem.  

As consequências desses limites informacionais se encontram em 
toda parte:  

1. na dificuldade dos administrados de compreender e avaliar as 
políticas adotadas por seus governantes – a dificuldade do 
Estado em regular bancos ou empresas dominantes, em 
proteger o meio ambiente ou gerir a inovação, e a dificuldade 
dos investidores em controlar a utilização feita de seu dinheiro 
pelas empresas que eles financiam –;  

2. nos modos de organização interna de nossas empresas; em 
nossas relações interpessoais; e até  

3. em nossa relação conosco, por exemplo quando construímos 
uma identidade ou acreditamos naquilo desejado a priori 
acreditar. 

Como Jean Tirole demonstrará, a necessária compatibilidade das 
políticas públicas com a informação disponível tem implicações 
cruciais para a concepção das políticas do emprego, da proteção do 
meio ambiente, da política industrial ou da regulação setorial ou 
bancária. No setor privado, as assimetrias de informação subjazem às 
instituições de governança e aos modos de financiamento. 

A questão da informação está no cerne da própria construção de 
nossas instituições e nossas escolhas de política econômica. No cerne 
da Economia do Bem Comum. 

  

Profissão de Cientista Econômico 

Jean Tirole (1953- ), ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
2014, por análise do poder e regulação de mercado, em seu livro 
Economia do bem comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2020), 
afirma: “qualquer que seja sua disciplina, o pesquisador tem a 
chance de fazer um trabalho onde a motivação intrínseca 
desempenha um papel central. A grande maioria dos meus colegas é 
apaixonada por ser "loucos por pesquisas”.  
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O mesmo acontece em muitos laboratórios de pesquisa em todas 
as disciplinas científicas. A comunidade científica representa um 
ambiente de trabalho atraente. Ela não tem nada a invejar ao de 
muitas outras comunidades. 

A atividade de pesquisa tem a especificidade de ser implantada 
por um longo período, reivindicada explicitamente pelo cientista. Com 
o longo horizonte, surge a dúvida, o equivalente à angústia da página 
em branco do escritor, mas também momentos de verdadeira emoção 
intelectual.  

O grande cientista francês Henri Poincaré descreveu o prazer 
inigualável da descoberta (esta citação está inscrita nas medalhas do 
CNRS): “O pensamento é apenas um lampejo no meio de uma longa 
noite, mas é esse lampejo é tudo.” 

O trabalho do pesquisador é, sem dúvida, um trabalho 
privilegiado, um trabalho de grande liberdade, cereja no topo do bolo, 
momentos intensos quando o anterior era apenas confusão de 
repente se torna simples e claro. Então, obviamente, como para 
qualquer professor, o pesquisador tem a felicidade de transmitir seus 
conhecimentos. 

A motivação intrínseca não é, obviamente, o nosso único 
condutor. Os cientistas não são diferentes dos membros de outras 
categorias sócio profissionais: eles reagem ao meio ambiente e aos 
incentivos enfrentados.  

Eles realizam e organizam sua atividade com base não apenas 
em sua motivação intrínseca, mas também em:  

1. seu desejo de reconhecimento por seus pares e pela sociedade,  

2. seu desejo de promoção ou poder ou  

3. suas aspirações financeiras. 

Todo pesquisador se preocupa com o reconhecimento de seus 
colegas. Isso também costuma dar acesso aos melhores alunos e/ou 
orientandos, aliviar suas restrições e aumentar seu conforto de vida.  

Mas quanto mais próxima a disciplina científica estiver das 
aplicações concretas, como é o caso da Economia, Ciência da 
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Computação, Biologia, Medicina ou Ciência do Clima, mais as 
motivações extrínsecas podem se multiplicar:  

1. emolumentos dos setores público e privado,  

2. respeito por amizades fora do mundo acadêmico,  

3. busca de atenção da mídia ou  

4. desejo de influência política. 

As motivações são, portanto, complexas e múltiplas, mas, em 
última análise, não é a origem da motivação o que conta. Um 
pesquisador pode desenvolver sua teoria por orgulho, ganância ou 
rivalidade com o vizinho do escritório, mas o resultado final é o 
avanço da Ciência e sua validação por meio de um processo aberto 
de crítica. 

  

Cientista e Sociedade 

Jean Tirole (1953- ), ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
2014, por análise do poder e regulação de mercado, em seu livro 
Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2020), 
comenta: o contrato implícito entre o cidadão-contribuinte e o 
pesquisador, trabalhador em laboratórios e/ou universidades, no 
último meio século, é cada vez mais questionado.  

Podemos prever os pesquisadores, tendo no passado adotado 
uma atitude desapegada e até irreverente, precisarão cada vez mais 
justificar coletivamente seu trabalho com aqueles contribuintes 
financiadores do sistema.  

De fato, estamos vivendo um período de desconfiança do público 
em geral em relação à experiência científica quando ela toca em 
campos concretos – Economia, Medicina, Teoria da Evolução, Ciência 
de Clima ou Biologia. E, para esclarecer suas dúvidas, o público em 
geral utiliza os desvios reais da comunidade científica, por exemplo, a 
colocação e manutenção no mercado do mediador ou a fraude 
científica, vinculada a dados inexistentes ou manipulados, o que afeta 
muitos campos desde a Ciência Política à Biologia.  
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Os economistas são criticados pela crise financeira de 2008. Jean 
Tirole voltará, no capítulo 12, a falar sobre essa crise e sobre a 
responsabilidade dos economistas no processo. 

Diante dessas críticas, uma possível reação é recair no negócio 
principal do pesquisador-professor. No entanto, essa abordagem da 
“torre de marfim” não pode ser defendida no nível da comunidade 
científica como um todo.  

O país precisa de especialistas independentes para participar da 
vida pública e alimentar debates nos órgãos de tomada de decisão e 
na mídia. Coletivamente, é claro, porque alguns pesquisadores não 
têm apetite por isso.  

Outros ainda retêm aspectos metodológicos, especializados em 
pesquisa básica. Isto apesar de a fronteira entre pesquisa básica e 
pesquisa aplicada ser muitas vezes bastante porosa. Um elo essencial 
no processo de pesquisa, eles geralmente se sentem menos à 
vontade para falar sobre aplicativos em lugar de seus colegas 
capazes de usarem seu conhecimento para a divulgação pública. 

A ligação entre universidades e indústria (material ou financeira) 
é um assunto recorrente de controvérsia. Para seus detratores, as 
interações com a indústria são (para os mais moderados) uma 
atividade arriscada ou (para os mais extremos) uma forma de 
corrupção do pensamento, até conivência com o diabo.  

Seus defensores argumentam essas interações enriquecerem 
novos temas de pesquisa e permitirem reduzir parcialmente a 
diferença de remuneração dos pesquisadores em comparação com 
outros países e, de maneira mais geral, melhorar a competitividade 
do ambiente universitário. As outras formas de interação não 
universitária estão suscitando o mesmo debate. 

O confronto com a realidade é provavelmente um dos meios 
mais relevantes para entender os problemas enfrentados na relação 
entre a Economia e a Sociedade. Contribui para desenvolver e 
financiar objetos de pesquisa originais, ignorados por aqueles sempre 
optantes por permanecerem em sua Torre de Marfim. 

O dever do cientista é promover o conhecimento. Em muitos 
casos (Matemática, Física De Partículas, Origens do Universo etc.), a 
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melhor maneira de fazer isso pode ser não se preocupar com as 
aplicações, mas apenas buscar a verdade. Os aplicativos virão mais 
tarde, geralmente inesperadamente.  

Mesmo em disciplinas naturalmente mais próximas das 
aplicações, é essencial a pesquisa direcionada pela sede de 
conhecimento, qualquer que seja seu nível de abstração.  

Mas os cientistas também devem coletivamente tornar o mundo 
um lugar melhor. Como resultado disso, eles não devem 
desinteressar-se em assuntos públicos em princípio.  

Os economistas, por exemplo, devem contribuir para melhorar as 
regulamentações setoriais, financeiras, bancárias e ambientais, o 
direito da concorrência. Eles devem melhorar nossas políticas 
monetárias e fiscais. Devem pensar na construção da Europa, 
entender como superar a pobreza nos países subdesenvolvidos, 
tornar as políticas de educação e saúde mais efetivas e justas, 
antecipar o desenvolvimento de desigualdades etc. Eles devem 
participar de audiências parlamentares, interagir com o Poder 
Executivo, participar de comitês técnicos. 

Os pesquisadores têm o dever de cumprir seu papel social, 
posicionando-se sobre as questões nas quais adquiriram competência 
profissional. Como em todas as outras disciplinas, este é um exercício 
perigoso para pesquisadores em Economia.  

Algumas áreas são bem exploradas, outras muito menos. O 
conhecimento está evoluindo e o que achamos certo hoje pode ser 
reavaliado amanhã. Finalmente, mesmo se houver consenso, esse 
consenso nunca é total.  

Por fim, o pesquisador em Economia pode afirmar, no máximo, 
no estado atual de seu conhecimento, uma opção tem precedência 
sobre outra. Escusado será dizer esse princípio se aplicar a todas as 
proposições feitas neste livro.  

Essa atitude não é prerrogativa do economista: um 
climatologista indicará as áreas de incerteza na medição e as causas 
do aquecimento global, mas com muita utilidade também apresentará 
os cenários mais prováveis no estado atual de seu conhecimento. Um 
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professor de medicina decidirá o que ele acha que é a melhor 
maneira de tratar um tipo de câncer ou doença degenerativa.  

Assim, o cientista deve alcançar um equilíbrio perigoso entre 
humildade e determinação necessárias, convencendo seu interlocutor 
tanto da utilidade do conhecimento adquirido quanto de seus limites. 
Isto nem sempre é fácil, porque as certezas são mais facilmente 
comunicadas e geralmente parecem mais credíveis. 

Os cientistas envolvidos na Comunidade maior são movidos 
pelas motivações intrínsecas, ligadas ao coração de sua profissão:  

1. a melhoria do conhecimento e  

2. a comunicação do conhecimento científico.  

Mas eles também respondem, deve-se lembrar, a motivações 
extrínsecas: remuneração ou reconhecimento entre um público mais 
amplo, indo além de seu círculo científico. Essas motivações 
extrínsecas não são um problema, desde que não mudem o 
comportamento científico, mas também podem apresentar certos 
perigos. 

Seria irresponsável ignorar os dois perigos dessas atividades 
externas.  

Primeiro, essas atividades externas podem reduzir o tempo gasto 
nas missões primárias: pesquisa e ensino. Esse possível desvio não 
parece ser um problema sério, desde que aceitemos o uso de 
avaliações independentes. Esta é uma prática nem sempre com apoio 
na comunidade científica francesa, mas é bem aceita em todo o 
mundo.  

Um pesquisador capaz de negligenciar sua pesquisa em favor de 
atividades externas e não publicar há muito tempo nas principais 
revistas internacionais não deve se beneficiar dos mesmos termos 
(salário, carga de ensino e condições gerais de trabalho) de seu 
colega permanentemente fiel à sua missão.  

Da mesma forma, a avaliação dos professores pelos alunos 
sempre pareceu a Jean Tirole ser crucial, mesmo quando conheçamos 
bem as deficiências: boas notas às vezes recompensam uma atitude 
um tanto demagógica e más notas são atribuídas a bons professores 
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com opiniões impopulares, ou são estritamente classificatórias. 
Infelizmente, aqueles opositores às atividades externas também 
rejeitam o princípio da avaliação independente. 

Mais importante para Jean Tirole é o risco de “corrupção” da 
atividade científica ou de “captura” do pesquisador pela participação 
assim gerada. Em particular, o cientista pode ter de curvar seu 
discurso e ser complacente com a empresa ou a administração 
responsável por seu pagamento ou financiadora do seu orçamento de 
pesquisa.  

  

Tentação da Mídia para Economista 

Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
2014, por análise do poder e regulação de mercado, em seu livro 
Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2020), 
comenta: o cientista também pode ser tentado por uma experiência 
na mídia, por boas ou más razões.  

Ver o nome e o rosto aparecer nos jornais ou na televisão 
lisonjeia o ego. No entanto, é importante em uma democracia o 
acesso à perícia não se limitar a uma pequena elite próxima aos 
círculos intelectuais. É preferível mais especialistas se manifestarem. 
Seja para satisfazer seu ego ou servir ao bem público (novamente, o 
resultado é mais importante em lugar da motivação), muitos 
cientistas estão regularmente na mídia. 

No entanto, a mídia não constitui um habitat natural para um 
cientista. A característica do cientista, seu "DNA", é a dúvida. Sua 
pesquisa se alimenta de suas incertezas.  

A propensão a apresentar argumentos e contra-argumentos, 
atividade típica de um cientista fazer sistematicamente em um artigo 
especializado ou em uma sala de seminário ou curso, nem sempre é 
tolerada pelos tomadores de decisão. Estes, por sua vez, devem 
formar rapidamente uma opinião.  

“Encontre-me um economista de um lado só!” exclamou o 
presidente Truman. Ele não aguentou mais os economistas discutindo 
‘por um lado’ isso pode acontecer, mas “por outro lado” também pode 
acontecer..."  
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Acima de tudo, o raciocínio científico não é adequado ao formato 
mais usual de debates audiovisuais. Slogans, proclamações 
expressivas (trechos sonoros), clichês são mais fáceis de transmitir 
em lugar de raciocínios complexos e efeitos múltiplos. Argumentos 
fracos são difíceis de refutar sem se envolver em uma demonstração.  

Para ser eficaz, muitas vezes é necessário fazer como na Política: 
chegar com uma mensagem simples e até simplista e cumpri-la. Não 
interpretem mal a Jean Tirole: um cientista não deve se esconder 
atrás de suas incertezas e dúvidas científicas. Deve, na medida do 
possível, fazer um julgamento.  

Para esse fim, ele deve superar sua natureza primária e entender 
as coisas, convencer-se de certos mecanismos são mais prováveis em 
vez de outros nas circunstâncias previstas: “No estado de nosso 
conhecimento científico, meu melhor julgamento me leva a 
recomendar...” Ele deve agir como um médico, decidindo se um 
tratamento é preferível a outro, mesmo se ainda houver incerteza 
científica sobre o assunto. 

Mas aqui vem outra pergunta: como o conhecimento científico 
evolui, é natural mudar de ideia. Os intelectuais participantes do 
debate de ideias públicas frequentemente acampam em suas 
posições passadas para não passar por “cata-ventos” ou “birutas-de-
aeroporto”.  

É certo esse bloqueio intelectual após um posicionamento público 
também existir no ambiente acadêmico, mas o questionamento 
permanente da pesquisa em seminários e conferências em todo o 
mundo e a necessidade de publicação em revistas especializadas com 
parecer anônimo facilita o questionamento. 

Além disso, se as intervenções da mídia são amplamente 
divulgadas em comentários, blogs e outras mídias, elas dificilmente 
são comentadas pelos colegas – exceto em um estilo leve, em 
conversa em torno da máquina de café.  

Como no caso de atividades remuneradas, infelizmente, os 
cientistas promovem argumentos na mídia sem questionamentos 
contraditórios. Eles nunca ousariam defender – ou que eles 
rapidamente corrigem – em uma sala de seminários ou em revistas 
especializadas. 
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Por fim, a participação da mídia expõe o cientista a solicitações 
referentes a assuntos dos quais ele não é especialista. Um cientista 
está longe de ser especialista em tudo, inclusive em seu próprio 
campo. A propensão a deixar seu campo às vezes é chamado de 
"Síndrome do Prêmio Nobel"! 

Não é fácil dizer: “Eu me recuso a responder, não tenho nada a 
dizer sobre isso”. Portanto, devemos encontrar um equilíbrio 
complexo: devemos responder se não somos especialistas no 
assunto, mas ter elementos de resposta de conversas com outros 
cientistas ou de leituras de livros de referência? Ou se a resposta é 
apenas senso comum? 

  

Chamado da Política para Economista 

Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
2014, por análise do poder e regulação de mercado, em seu livro 
Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2020), 
cita Platão: o filósofo, pouco preocupado com a organização dos 
assuntos públicos (e considerado inútil pelas pessoas comuns) é livre. 
É ao contrário de o político constantemente absorvido pela vida 
pública.  

Uma longa tradição francesa, pelo contrário, exalta o “intelectual 
comprometido”. Jean Tirole não joga pedra nos cientistas, e de 
maneira mais geral nos intelectuais dispostos a assumirem posições 
políticas. Muitos fazem isso por convicção. E muitos fazem isso bem.  

Além disso, o pesquisador pode encontrar em seu compromisso 
uma motivação para emprestar linhas de pesquisa negligenciadas. 
Mas, na sua opinião – esta é apenas uma posição pessoal – a noção 
de “intelectual comprometido” pode ser questionada por três razões. 

A primeira é o cientista, ao carregar uma mensagem política, é 
rapidamente catalogado: "esquerda", "direita", "keynesiana", 
"neoclássica", "liberal", "anti-liberal", etc. Apesar de toda leviandade 
do rótulo, servirá dar credibilidade ou desacreditar ao seu discurso.  

É como se o papel de um pesquisador, qualquer que fosse sua 
disciplina, não fosse criar conhecimento, ignorando qualquer ideia 
preconcebida. Com frequência, o público esquece a substância do 
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argumento para julgar a conclusão com base em suas convicções 
políticas, de maneira favorável ou desfavorável, dependendo de 
perceber o cientista como um deles ou parte do campo oposto.  

Nessas circunstâncias, a participação do cientista no debate 
público perde grande parte de sua utilidade social. Já é difícil não se 
deixar levar para o campo político, apesar de si mesmo. 

Por exemplo, quando uma pergunta diz respeito a um assunto 
técnico capaz de dar origem a posições conflitantes na maioria e na 
oposição, qualquer resposta é rapidamente interpretada como uma 
posição política do cientista. Incentivar a rotulagem através de 
posições políticas pode involuntariamente tornar sua mensagem 
inaudível e, portanto, não contribuir para um debate informado. 

A segunda armadilha é, ao cometer um ato político em favor de 
determinada causa, o intelectual corre o risco de perder sua liberdade 
de pensamento. Um exemplo extremo, mas particularmente 
impressionante, foi a cegueira e depois a negação de evidências por 
parte de muitos intelectuais e artistas franceses diante do 
totalitarismo, em particular, o das experiências soviéticas, maoístas e 
cubanas.  

Esses intelectuais não aderiam à privação de liberdades, 
genocídio, má gestão econômica e ambiental, à repressão da 
inovação cultural. Pelo contrário, os produtos do totalitarismo 
representavam tudo o que odiavam, mas seu engajamento os privara 
de um espírito crítico, de liberdade.  

Certamente, também podemos citar muitos intelectuais capazes 
de não sucumbirem às sirenes de “progresso” como Albert Camus ou 
Raymond Aron – e a maioria dos economistas conhecidos em outros 
lugares. Entretanto, a implicação moral da intelligentsia francesa em 
esse trágico episódio da história ainda é impressionante.  

Hoje, é certo: poucos intelectuais adotariam posições tão 
extremas, mas a lição permanece. O engajamento militante cria um 
risco de acampar em suas posições para não decepcionar seus 
companheiros de viagem ou seu público da mídia. 

Finalmente, como na mídia, a relação entre cientista e político 
não é fácil, mesmo quando muitos políticos expressem certa 
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curiosidade intelectual. O tempo do pesquisador não é o tempo do 
político, não podem ir mais além de suas respectivas restrições.  

O papel do pesquisador é analisar as existentes e propor novas 
ideias, livremente e sem restrições de resultado imediato. Os políticos 
vivem por necessidade no futuro imediato, sob a pressão de uma 
sanção eleitoral.  

Essas relações divergentes, ligadas a diferentes incentivos, não 
podem justificar desconfiança visceral da classe política. Mas se o 
cientista precisa ajudar o político na decisão, fornecendo-lhe 
ferramentas de reflexão, ele não precisa substituí-lo. 

Jean Tirole volta à rotulagem de pesquisadores. O economista, 
como qualquer pesquisador, deve ir aonde as teorias e os fatos o 
levarem, sem obstrução intelectual.  

Em particular, é claro, ele é um cidadão como todo mundo, forja 
sua própria opinião e se envolve. Mas, logo quando se tornam 
públicas, várias categorizações (como apego a uma causa política ou 
a uma “escola” de pensamento econômico) podem sugerir o 
pesquisador em questão sacrificar sua integridade científica a uma 
agenda pessoal: mídia, política, ideológico, financeiro, interno ao 
laboratório etc. 

Mais insidiosamente, esses rótulos correm o risco de a Economia 
ser percebida como uma ciência sem consenso, como de suas lições 
se pudesse, sem consequência, se livrar. Esquece-se os principais 
economistas, sejam quais forem diversas suas opiniões pessoais, 
concordarem em muitos assuntos. Concordam, pelo menos, naquilo 
não recomendável ser feito, sempre falhando em concordar com o 
que fazer.  

Isso é uma sorte, porque se não houvesse opinião da maioria, 
seria difícil justificar o financiamento de pesquisas em Economia, 
apesar dos desafios colossais das políticas econômicas para a nossa 
sociedade.  

Por outro lado, a pesquisa e os debates públicos, ambos enfocam 
– essa é a natureza da pesquisa – em assuntos onde os economistas 
entendem menos bem. São, portanto, favoráveis a um consenso 
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limitado. Escusado será dizer: o consenso pode e deve evoluir à 
medida que a disciplina avançar. 

Fragilidades e Abusos da Avaliação Científica entre Pares 
Economistas Rivais 

Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
2014, por análise do poder e regulação de mercado, em seu livro 
Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2020), 
afirma: o cerne da avaliação científica é o processo de revisão por 
pares e validação de artigos. 

Os artigos científicos são avaliados anonimamente por outros 
pesquisadores escolhidos pelos editores de uma revista revisada por 
pares para a qual o artigo é enviado para publicação. Com base nos 
relatórios dos revisores e em sua própria leitura, o editor decide se 
aceita ou não o artigo (geralmente depois de um vaivém ligado a 
pedidos de melhorias) ou se o rejeita.  

Uma avaliação cuidadosa dos artigos é essencial para o bom 
funcionamento da comunidade de pesquisa e o acúmulo de 
conhecimento científico: um pesquisador não pode ler os milhares ou 
dezenas de milhares de artigos escritos em sua disciplina a cada ano, 
e menos ainda decifrá-los nos mínimos detalhes.  

O trabalho de periódicos científicos é verificar:  

1. a qualidade dos dados e a integridade de seu processamento 
estatístico,  

2. a consistência lógica e o interesse de sua teoria e  

3. a novidade de sua contribuição. 

Não é necessário mergulhar na ingenuidade e implantar uma 
visão utópica de pressuposta imparcialidade e/ou neutralidade nesse 
processo de avaliação. O sistema tem pelo menos duas fraquezas:  

1. o comportamento gregário dos cientistas, de modo a explora 
uma “encomenda” ou um assunto na moda para atrair a 
atenção de uma comunidade, enquanto assuntos importantes 
são negligenciados;  
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2. viés de publicação de modo a levar a favorecer o que é 
“impressionante”.  

Um estudo empírico ao refazer mais cuidadosamente um estudo 
já publicado tem menos probabilidade de atrair a atenção da 
comunidade científica. Portanto, o editor de uma revista, onde o 
primeiro estudo tenha produzido um resultado surpreendente, tende 
a descarta-lo sumariamente.  

Há falta de “replicação” de certos resultados empíricos, o que 
reflete a incapacidade de outros pesquisadores de reproduzir as 
conclusões de estudos até famosos em experiências ou situações 
semelhantes. 

Simplesmente, os avaliadores “clandestinos” ou anônimos, 
supostamente dedicados em dar seu tempo para avaliar a pesquisa 
de outros colegas rivais e, assim, contribuir para o bem comum, 
podem deixar de pensar com profundidade suficiente sobre a 
qualidade, originalidade e relevância da contribuição. Simplesmente, 
porque o autor pertence à outra corrente de pensamento econômico! 

Por fim, é claro, inevitavelmente, em todos os campos 
científicos, existirem fraudes puras e simples: na maioria das vezes 
elas envolvem dados inventados do zero ou passam, muito mais 
ocasionalmente, invadindo o site da revista científicos para alterar os 
relatórios dos revisores. No caso de periódicos cometendo o erro de 
pedir ao autor sugerir nomes dos revisores, há comunicação de 
endereços de e-mail falsos, referentes a um amigo de pensamento 
similar para avaliar sua pesquisa! 

Na opinião de Jean Tirole, a única solução para esses problemas 
é entender sua natureza e tentar controlá-los o máximo possível. 
Nesse caso, houve um aumento da transparência nos últimos anos. 

Foi permitido principalmente pelo requisito de tornar os dados 
públicos e a obrigação de elaborar uma lista de possíveis conflitos de 
interesse. Poderíamos ficar tentados a dizer, como a democracia, o 
sistema de revisão por pares é “o pior dos regimes - com exceção de 
todos os outros já experimentados no passado”.  

Entre esses sistemas alternativos frequentemente testados está 
a avaliação interna. Ela geralmente é capturada pelo corporativismo 
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dos pesquisadores. Portanto, na falta de alternativa melhor, a 
avaliação externa e o processo de revisão por pares mantêm-se como 
os pilares da avaliação científica. 

  

Teoria dos Jogos: do Comportamento Individual ao 
Comportamento Coletivo 

Segundo Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia 2014, por análise do poder e regulação de mercado, em 
seu livro Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 
2020), a Teoria dos Jogos e a Teoria da Informação revolucionaram 
todas as áreas da Economia, onde foram amplamente utilizadas. Da 
mesma forma influenciaram a Biologia Evolutiva, Ciência Política, 
Direito e mais ocasionalmente. Sociologia, Psicologia e História. 

A microeconomia moderna é baseada na Teoria dos Jogos. Ela 
representa e prevê as estratégias dos atores com seus próprios 
objetivos e em uma situação de interdependência. A Teoria da 
Informação explica o uso estratégico de informações privilegiadas por 
esses mesmos atores. 

A Teoria dos Jogos possibilita conceituar as escolhas de 
estratégia dos atores em situações onde seu interesse diverge. Como 
tal, a Teoria dos Jogos trata não apenas da Economia, mas também 
das Ciências Sociais como um todo e se aplica igualmente à Política, 
Direito, Sociologia e até mesmo (como veremos mais adiante) à 
Psicologia.  

Foi desenvolvido inicialmente por matemáticos: o francês Émile 
Borel em 1921 e os americanos John von Neumann (em um artigo 
publicado em 1928, depois em um livro escrito com Oskar 
Morgenstern e publicado em 1944) e John Nash (em um artigo 
publicado em 1950). Desenvolvimentos mais recentes são 
frequentemente motivados por aplicações nas Ciências Sociais e são 
predominantemente devidos a economistas, mas alguns desses 
desenvolvimentos também são devidos a biólogos ou matemáticos. 

Uma especificidade das Ciências Sociais e Humanas é a 
importância das antecipações e, em particular, a compreensão de 
como o ambiente do agente evoluirá e reagirá às suas decisões: para 
saber como interpretar, um ator deve antecipar o que fará os outros 
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atores. Essas expectativas são racionais se o ator entender os 
incentivos dos outros e sua estratégia, pelo menos "em média".  

As estratégias estão então em "equilíbrio". Este é às vezes 
chamado de "equilíbrio de Nash". Ele, em 1950, desenvolveu a Teoria 
Geral desses equilíbrios.  

Esse entendimento do provável comportamento dos outros pode 
resultar do raciocínio onde o ator “se coloca no lugar dos outros” e 
reflete sobre o comportamento que ele adotaria se estivesse no lugar 
deles. Se o jogo é familiar, faz a extrapolação de comportamentos 
passados. 

Na resolução de problemas básicos da Teoria dos Jogos, eles 
antecipam corretamente o comportamento provável de outras 
pessoas. O exemplo da travessia de pedestres também ilustra a 
possibilidade de vários problemas: um motorista ao não desacelerar 
perto de uma travessia de pedestres não incorre em nenhum custo, 
exceto psíquico.  

Para se comportar dessa maneira, se os pedestres não 
atravessarem quando um o carro está se aproximando, e este último, 
de fato, não tem interesse em atravessar ... Por outro lado, o 
motorista que antecipa que o pedestre cruzará quando o carro se 
aproxima tem interesse em desacelerar, e o pedestre poderá 
atravessar se ele espera um comportamento civilizado dos 
motoristas. 

Somos inconscientemente especialistas em Teoria dos Jogos, 
porque participamos de centenas ou milhares de "jogos" todos os 
dias: estamos envolvidos em situações nas quais precisamos 
antecipar a comportamento de outras pessoas, incluindo suas reações 
ao nosso próprio comportamento.  

Certamente, somos muito mais especialistas em certos jogos 
jogados repetidamente ao longo da vida (por exemplo, aqueles 
associados a relacionamentos interpessoais e sociais), do que em 
outros possíveis de ocorrerem apenas ocasionalmente.  

Portanto, poucas pessoas concebem pela primeira vez a 
estratégia correta para adotar em um leilão, onde todos têm 
informações privadas sobre o valor do objeto que está sendo leiloado. 
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Por exemplo, um depósito de mineração ou as ações de uma empresa 
que realiza IPO. 

A maioria das pessoas, diferentemente dos profissionais, tende a 
oferecer lances otimistas demais porque falha em "colocar-se no 
lugar" de outros compradores em potencial e entende que não dará 
muito lances quando tiverem más notícias. Esse fenômeno é 
chamado a "maldição do vencedor", porque se tende a ganhar o 
leilão exatamente quando o objeto tem pouco valor. 

A escolha do comportamento geralmente depende de o que os 
outros estão fazendo. Se outros motoristas ou usuários do metrô 
saírem para trabalhar às 8h, talvez seja melhor sair às 6h, mesmo 
que seja muito cedo do meu ponto de vista.  

No “equilíbrio”, os fluxos se estabilizam em para todos fazerem a 
escolha certa entre o horário ideal e o congestionamento possível de 
sofrer na estrada ou no metrô. Nessas escolhas de viagem, os atores 
buscam diferenciar seu comportamento do de outros.  

Em outras ocasiões, os atores enfrentam um problema de 
coordenação e gostariam de se comportar de acordo com os outros 
atores. Por exemplo, se nenhum dos meus concidadãos pagar seu 
IPTU, (infelizmente) haverá forte apoio político para uma anistia 
durante a próxima eleição presidencial, o que reduz meu incentivo 
para pagar meu IPTU. 

"Prever em média" pode refletir o fato de que às vezes há um 
equilíbrio na "estratégia mista": um bom goleiro no futebol não deve 
ter a reputação de mergulhar mais para a esquerda ou para a direita 
ou para ficar no meio durante a cobrança de uma penalidade 
máxima. E o mesmo para quem sofre a penalidade.  

De fato, estudos realizados com profissionais (amadores são 
mais previsíveis) mostram seu comportamento ser imprevisível: um 
bom goleiro, por exemplo, tem a mesma probabilidade de evitar o gol 
(cerca de 25%) para cada um de suas três opções.  

Outra razão pela qual pode ser impossível prever perfeitamente 
as ações dos outros é não termos todas as informações a respeito 
deles; na melhor das hipóteses, podemos prever condicionalmente o 
comportamento deles: "Sob tais circunstâncias, eu faria isso por 
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eles". Por exemplo, no problema do leilão mencionado anteriormente, 
você pode prever um lance alto (respectivamente baixo) se o outro 
receber boas (respectivamente ruins) notícias sobre o valor do item 
que está sendo leiloado. 

Para ilustrar o poder e os limites da Teoria dos Jogos, considere a 
chamada situação do "dilema do prisioneiro", uma estrutura 
estratégica para representar e analisar muitas situações conflitantes.  

O nome deriva de uma análise da seguinte situação: suspeita-se 
que dois prisioneiros tenham cometido uma ofensa junto (o que 
realmente é o caso) e esses dois prisioneiros, colocados em duas 
celas separadas, serem convidados a confessar. Quem confessa 
recebe tratamento mais brando. Os dois prisioneiros preferem 
coletivamente ninguém confessar, mas individualmente eles têm 
interesse em confessar. Em contrapartida, os dois confessam. 

Portanto, esse jogo é particularmente simples de analisar porque 
se baseia em estratégias dominantes, ou seja, para tomar uma 
decisão, um jogador não precisa antecipar o que o outro quer fazer: 
se  o oponente escolhe C ou D, cada jogador tem interesse em 
escolher a estratégia D. 

Deduzimos que, diante dessa situação de escolha, todo indivíduo 
racional deve escolher a estratégia oportunista. No entanto, na 
prática, em condições experimentais de laboratório, vemos nem 
todos os jogadores se desviarem: 15 a 25% dos jogadores escolhem 
a cooperação.  

Esse fenômeno nos levará a questionar não a Teoria dos Jogos, 
mas a suposição de os agentes econômicos se comportarem de 
maneira egoísta mesmo diante de pessoas com as quais não estão 
relacionadas. 

Apesar de sua simplicidade, o Jogo do Dilema do Prisioneiro 
possibilita representar situações estratégicas de confronto muito 
importantes. 

A Teoria dos Jogos Dinâmicos é baseada na ideia de as decisões 
atuais de um ator terão um impacto sobre as de outros atores no 
futuro e, portanto, este último deve entender qual influência sua 
decisão terá sobre estratégias futuras de outros.  
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Por exemplo, um Estado ao trabalhar com nova legislação ou 
regulamentação pode esperar o comportamento do consumidor ou da 
empresa mudar em resposta ao novo contexto institucional. Para esse 
fim, o Estado deve "se colocar no lugar" de outros atores econômicos 
e antecipar seu comportamento futuro.  

O conceito de equilíbrio é então chamado no jargão econômico 
de "equilíbrio perfeito". Em perfeito equilíbrio, cada ator é lúcido 
quanto às consequências de suas ações no comportamento futuro de 
outros atores. 

Muitas vezes, o comportamento de um ator revela informações 
aos outros, antes somente possuídas por ele. Por exemplo, um 
investidor ao comprar ações de uma empresa revela suas 
informações ou conhecimento do contexto o tornarem otimista em 
relação ao valor da empresa. Essas informações tendem a aumentar 
o preço das ações da empresa e, assim, reduzir os ganhos do 
comprador. Como resultado, grandes compradores de ações tentam 
comprar discretamente, dividindo seus pedidos de compra ou usando 
intermediários.  

Outro exemplo é o de um amigo ou fornecedor capaz de se 
comportar de maneira oportunista e, assim, trair a confiança nele 
depositada. Esse ato revela informações sobre a verdadeira 
personalidade do indivíduo. Portanto, ele pensará duas vezes antes 
de pôr em risco sua reputação.  

Tais situações são estudadas usando o conceito de Equilíbrio 
Bayesiano Perfeito. Combina equilíbrio perfeito com processamento 
racional de informações, na acepção da lei de Bayes. O que leva Jean 
Tirole à Teoria da Informação. 

  

Teoria da Informação 

Segundo Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia 2014, por análise do poder e regulação de mercado, em 
seu livro Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 
2020), a segunda estrutura unificadora da economia moderna é a 
Teoria da Informação, também chamada Teoria dos Incentivos, Teoria 
dos Contratos, Teoria dos Sinais ou mesmo Teoria dos Agentes 
Principais, dependendo da aplicação.  
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Essa teoria é baseada no papel estratégico das informações 
privadas mantidas pelos tomadores de decisão. Um bom 
entendimento das relações humanas ou econômicas exige, de fato, 
levar em consideração o fato de os atores não terem as mesmas 
informações e, além disso, usarem suas informações privadas para 
atingir seus objetivos. 

Teoria da Informação, desenvolvida por Arrow (Prêmio Nobel 
1972), Akerlof, Spence, Stiglitz (todos os três prêmios Nobel 2001), 
Mirrlees e Vickrey (Prêmio Nobel 1996), Hurwicz, Maskin e Myerson 
(que compartilharam o Prêmio Nobel 2007), Holmström, Laffont e 
Milgrom, entre outros, baseia-se em dois conceitos básicos: 

Risco moral refere-se ao fato de o comportamento de um agente 
pode não ser observável pela parte contratante afetada pelo 
comportamento do agente (o "principal" na linguagem dos 
economistas) ou por um tribunal. Este deve fazer cumprir os termos 
do contrato em caso de disputa.  

Tomemos, por exemplo, um contrato do tipo de parceria entre 
um "principal" ou "principal" (o proprietário) e um "agente" ou 
"agente" (o agricultor). O agricultor pode não prestar atenção 
suficiente à escolha da colheita ou ao momento da semeadura, não 
pode fazer esforços suficientes para obter uma colheita abundante e 
de qualidade e se envolver em outras atividades.  

Neste caso, diz-se ser possível existir um "risco moral" por parte 
do agricultor, ou seja, um risco sobre o rendimento derivado da 
colheita não provindo de causas exógenas, por exemplo, um risco 
climático ou de demanda, mas do comportamento do agente, ele 
próprio condicionado por seus incentivos.  

Como o diretor não pode observar o esforço exercido pelo agente 
(ou prová-lo perante um tribunal de justiça se esse esforço for 
insuficiente) e sabendo o resultado final dependre não apenas desse 
esforço, mas também de eventos não controlados pelo agente, quem, 
principal ou agente, deve suportar o risco inerente à atividade? 

O compartilhamento de área é um contrato de arrendamento 
rural no qual um proprietário, o arrendador, confia a um parceiro a 
responsabilidade de cultivar a terra em troca de parte da colheita. Um 
meio arrendamento, no qual o agricultor paga metade de sua colheita 
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ao proprietário, "dá menos responsabilidade", "é menos incentivo ao 
esforço" do que um arrendamento agrícola, no qual o agricultor paga 
uma quantia fixa (uma renda) ao proprietário e, portanto, percebe 
plenamente o fruto de sua colheita.  

O arrendamento com menos incentivos é aquele em que o 
agricultor recebe um salário fixo e, portanto, não está ciente do 
resultado de seu esforço. O arrendamento da fazenda acarreta todo o 
risco para o agricultor, incluindo riscos climáticos ou outros dos quais 
ele não é responsável, e se mostra oneroso se este tiver aversão ao 
risco e, portanto, disposto a receber renda previsível.  

Se, por outro lado, o risco de renda não assusta o agricultor, o 
arrendamento da fazenda é ideal, pois o agricultor será totalmente 
responsável por seu esforço e, portanto, escolherá o nível apropriado, 
enquanto estará fazendo muito pouco. esforço quando todo ou parte 
do risco é suportado pelo proprietário. 

A seleção adversa refere-se à possibilidade de o agente ter 
informações privadas no momento da assinatura do contrato entre as 
duas partes. Para dar o exemplo da parceria, apenas o agricultor 
pode saber sua disponibilidade para trabalhar nessas terras, sua 
aptidão para a tarefa ou seu gosto pelo esforço. Por outro lado, o 
proprietário pode ter informações privadas sobre a qualidade da 
terra, etc.  

A anti-seleção afeta os contratos porque leva à suspeita de suas 
consequências. Para ilustrar essa ideia, suponha o proprietário saiba 
se sua terra é fértil ou não, mas o agricultor não possui essas 
informações.  

Mesmo se este último não temer o risco de renda e, portanto, o 
arrendamento agrícola ser a priori ideal, ele receberá com agrado 
uma proposta de arrendamento agrícola do proprietário com alguma 
suspeita. Ele achará o proprietário estar procurando livrar-se do risco 
porque suas terras são realmente improdutivas. Ele pode pedir o 
proprietário compartilhar a renda, a fim de fazê-lo "provar" esse não 
ser o caso. 

Podemos ver imediatamente essa estrutura capacita analisar as 
instituições em termos de risco moral e anti-seleção também é 
aplicável à regulamentação das indústrias de rede ou à 
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regulamentação bancária. O regulador possui informações imperfeitas 
sobre a empresa, em seu esforço para reduzir seus custos ou no risco 
exato da carteira do banco.  

Também é empregada em governança corporativa e 
financiamento quando acionistas, credores e outras partes 
interessadas sendo imperfeitamente informados sobre as escolhas da 
administração ou suas consequências. Atende à Sociologia das 
Organizações, onde as divisões ou oficinas mantêm estrategicamente 
as informações para seus próprios fins. 

O desenvolvimento da Teoria da Informação nas últimas três 
décadas permitiu identificar princípios essenciais para o desenho de 
mecanismos de negociação e controle. À luz desses princípios, pode-
se, por exemplo, estabelecer algumas regras simples capazes de 
governar o design e a execução de qualquer contrato.  

Assim, a parte ao elaborar o contrato deve aceitar a ideia de, se 
a outra parte tiver uma vantagem informacional, será necessário dar-
lhe algumas vantagens para fazê-lo revelar essa informação. 

Da mesma forma, um contrato deve ser robusto de duas 
maneiras.  

Por um lado, deve basear-se apenas em elementos técnicos, 
contábeis ou comportamentais observáveis e verificáveis, uma ideia 
que desempenha um papel importante em nossas análises das 
políticas de emprego ou na luta contra o aquecimento global.  

Por outro lado, deve basear-se em um conjunto de recompensas 
e punições credíveis. Na ausência de tais mecanismos de incentivo, 
deve ser objeto de um relacionamento contínuo entre as duas partes, 
no qual a repetição de comportamentos oportunistas por uma parte 
gera suspeitas na outra parte e leva a interrupção dessa relação de 
confiança e cooperação.  

O contrato também deve ser concebido de uma perspectiva 
dinâmica, especialmente porque, durante a vigência do contrato, 
certos eventos não previsíveis na assinatura (e talvez apenas 
observáveis por uma das partes) ocorrerão inevitavelmente. Por 
conseguinte, é necessário prever a renegociação e até a interrupção, 
em especial as regras para o cálculo da compensação. 
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Esses exemplos são apenas uma breve introdução à Teoria da 
Informação, mas mostram claramente a importância dada à 
racionalidade dos atores. Eles procuram manipular a assimetria de 
informação da qual outros atores sofrem. 

  

Economia em Movimento 

Segundo Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia 2014, por análise do poder e regulação de mercado, em 
seu livro Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 
2020), no passado, completamente incorporado às Ciências Sociais e 
Humanas, a Economia construiu sua própria identidade no século XX, 
com o custo de se desconectar de suas disciplinas irmãs. 

A Ciência Econômica então forjou a ficção do homo economicus, 
ou seja, a hipótese simplificadora segundo a qual os tomadores de 
decisão são racionais e, portanto, agem em seus melhores interesses, 
dadas as informações disponíveis para eles. A Economia insiste, no 
entanto, na ideia de esta informação ser fragmentada ou manipulada.  

As recomendações de política econômica são, portanto, mais 
frequentemente baseadas na existência de externalidades ou falha de 
mercado, ou seja, na diferença entre racionalidade individual e 
racionalidade coletiva: o que é bom para um ator econômico. não é 
necessariamente bom para a sociedade como um todo. 

Recentemente, os economistas voltaram à Psicologia através de 
suas pesquisas em Economia Comportamental e Neuroeconomia. A 
motivação para esse retorno metodológico é a necessidade de 
entender melhor o comportamento.  

De fato, descobrimos o homo economicus e o homo politicus 
nem sempre se comportam de maneira tão racional quanto o previsto 
pela teoria. Todos temos deficiências tanto no nosso pensamento 
quanto na nossa tomada de decisão.  

Nos últimos vinte anos, a Economia retornou mais geralmente às 
outras Ciências Sociais, incorporando suas contribuições. E isso é 
normal. Para provocar um pouco de provocação, Jean Tirole diria 
mesmo a Antropologia, Direito, Economia, História, Filosofia, 
Psicologia, Ciência Política e Sociologia são a mesma disciplina, 
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porque elas têm os mesmos objetos de estudo: as mesmas pessoas, 
os mesmos grupos e as mesmas organizações. 

O objetivo da pesquisa atual realizada por economistas nas 
Ciências Humanas e Sociais não é, obviamente, satisfazer o desejo 
imperialista de fagócito de suas irmãs. Estas últimas têm, de fato, 
suas especificidades.  

Elas são frequentemente (mas nem sempre) menos 
quantitativas, ou seja, menos focados na análise teórica formal e no 
processamento de dados estatísticos.  

Talvez o mais capaz de as dividir seja o fato de os pesquisadores 
das Ciências Humanas e Sociais não aderirem ao princípio do 
individualismo metodológico caro aos economistas [ortodoxos], 
princípio segundo o qual se deve partir dos incentivos e 
comportamentos dos indivíduos para entender o dos grupos. ao qual 
eles pertencem.  

Mas, na opinião de Jean Tirole, é essencial os vários campos 
disciplinares das Ciências Humanas e Sociais se abram e se 
alimentem. O economista tem muito a aprender com outras 
disciplinas e, inversamente, seu trabalho pode abrir novas 
perspectivas de pesquisa sobre o comportamento individual e os 
fenômenos sociais. 

Livros inteiros podem ser dedicados a como a disciplina 
econômica está indo muito além de suas fronteiras tradicionais hoje. 
O objetivo deste capítulo será, portanto, apenas fornecer alguns 
exemplos para ilustrar o processo.  

Para esse fim, Tirole selecionou principalmente temas próximos à 
sua própria pesquisa; Espera o leitor lhe perdoar por essa escolha 
narcísica.  

Obviamente, elas cobrem apenas uma parte muito pequena do 
campo de análise de economistas fora de seus assuntos tradicionais. 
Ele gostaria de medir essa extensão da pesquisa atualmente 
realizada por economistas fora de seu campo tradicional de análise 

Certamente, nem sempre estamos atuando em nosso interesse 
material, o que, por exemplo, maximizaria nossa conta bancária ou, 
de maneira mais geral, os bens ou comodidades possuídos. Doamos 
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para instituições de caridade, ajudamos estranhos sabendo jamais 
voltaremos a vê-los e de quem não esperamos um gesto de 
reciprocidade. 

A adição de um componente de empatia na descrição do objetivo 
dos atores econômicos não apresenta problemas com a teoria 
econômica clássica, porque basta redefinir o interesse bem 
compreendido. Se eu internalizar parte de seu bem-estar, torna-se de 
fato meu.  

No entanto, comportamentos pró-soc ia is , ou se ja , 
comportamentos nos quais o indivíduo não coloca seu próprio 
interesse acima de tudo, são muito mais sutis. Simplesmente, ao 
adicionar uma dose de empatia no homo economicus apenas 
aumenta levemente o poder explicativo do paradigma, ou seja, a 
capacidade desse paradigma de explicar adequadamente os 
comportamentos reais dos indivíduos. 

Entre os outros desvios capazes de nos distanciar da pura 
racionalidade – objeto de estudos em Economia Experimental –, 
podemos citar:  

1. otimismo excessivo,  

2. forte aversão a perdas,  

3. o papel às vezes útil, mas também frequentemente produtivas, 
das emoções na decisão,  

4. memória seletiva ou até  

5. a auto-manipulação de crenças. 

Voltemos nossa atenção para o comportamento pró-social, ou 
seja, o comportamento onde o indivíduo não dá primazia ao seu 
interesse material e internaliza abnegadamente o bem-estar de 
outras partes. Esse comportamento contribui muito para a qualidade 
de vida da sociedade.  

Certamente, vários de nossos comportamentos cooperativos são 
apenas de aparência pró-social. Em um relacionamento repetido, 
temos interesse em nos comportar corretamente, mesmo do ponto 
de vista restrito de nosso bem-entendido interesse pessoal: a pessoa 
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com quem interagimos ou o grupo social ao qual pertencemos se 
comportará de maneira diferente em relação a nós, dependendo de 
cooperarmos ou não, privilegiando  ou não nosso interesse pessoal 
em curto prazo.  

Mas, em um modelo econômico stricto sensu, não há ninguém 
para doar para instituições de caridade, investir em fundos 
socialmente responsáveis, comprar produtos de comércio justo ou 
trabalhar para ONGs recebendo salários muito abaixo da média. 

De um modo geral, descobrimos os indivíduos às vezes tomarem 
decisões não necessariamente correspondentes ao seu interesse 
estritamente material. O altruísmo é uma das razões para explicar: 
eles internalizam o bem-estar dos outros. Mas o altruísmo é uma 
explicação simplista demais, como mostra Jean Tirole. 

Internalizar o bem-estar de outras pessoas pode explicar a 
existência de doações para instituições de caridade, mas não explica 
tudo. A generosidade é, de fato, um fenômeno muito complexo.  

Ela pode ser motivada por três fatores:  

1. motivação intrínseca (somos espontânea e naturalmente 
generosos),  

2. motivação extrínseca (somos pressionados por incentivos 
externos para sermos generosos) e  

3. vontade de aparecer, dar uma boa imagem de si mesmo, para 
os outros, mas também para si mesmo. 

A espécie humana tem uma especificidade importante em 
comparação com outras espécies animais: cooperação em grandes 
grupos sem ligação genética. Abelhas ou formigas estão fortemente 
ligadas geneticamente entre si, enquanto outras formas de 
cooperação – por exemplo, em outros primatas – ocorrem em 
pequenos grupos.  

É necessário fazer uma distinção entre:  

1. cooperação dirigida por interesses bem compreendidos, com 
base em um relacionamento repetido com outras pessoas ou, 
geralmente, com o grupo, e  
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2. cooperação com base em preferências sociais. 

  

Auto Manipulação de Crenças 

Segundo Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia 2014, por análise do poder e regulação de mercado, em 
seu livro Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 
2020), a Teoria dos Jogos e da Informação encontra na Psicologia um 
campo de aplicação certamente inesperado, mas, em última análise, 
bastante natural.  

De fato, psicólogos e filósofos, ambos têm insistido durante 
séculos (mesmo milênios) no fenômeno da auto-manipulação de 
crenças: os indivíduos geralmente procuram reprimir / esquecer ou 
reinterpretar informações desfavoráveis a si mesmo.  

Foi através de um artigo publicado em 2000 por dois estudantes 
de Toulouse, Juan Carrillo e Thomas Mariotti, a partir do qual nasceu 
a “Teoria da informação Comportamental”, abordando os temas 
frequentemente explorados na Psicologia e na Filosofia sobre a auto-
manipulação de crenças. 

Em colaboração com Roland Bénabou (Universidade de 
Princeton), Jean Tirole representou a auto-manipulação de crenças 
como o equilíbrio de um jogo entre os diferentes “eus” do mesmo 
i n d i v í d uo . É um j ogo onde o i n d i v í d uo pode t en t a r 
"esquecer" (reprimir) informações possíveis de prejudicar sua 
autoconfiança. O indivíduo manipula suas crenças e, ao mesmo 
tempo, pode estar ciente de possuir uma memória seletiva. 

Para entender a auto-manipulação, é preciso primeiro entender 
por que um indivíduo gostaria de mentir para si mesmo; isto é, para 
entender o aspecto "demanda" da auto-manipulação.  

Afinal, a teoria clássica da decisão mostra quem tem uma melhor 
informação toma melhores decisões. Então, agiríamos com pleno 
conhecimento dos fatos.  

Esquecer informações é mentir para si mesmo e, portanto, 
degradar a qualidade de suas informações e sua decisão.  
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Em sua pesquisa, Jean Tirole identificou três razões pelas quais o 
indivíduo pode tentar mentir para si mesmo:  

i) medo da falta de vontade e procrastinação poderem resultar no 
futuro melhor autoconfiança ou no valor de seu projeto permitir 
neutralizar, pelo menos em parte, essa falta de vontade, para 
se dar "energia" para empreender;  

ii) a utilidade da antecipação porque o indivíduo se projeta no 
futuro; a ignorância ou o esquecimento dos aspectos negativos 
desse futuro, por exemplo, a possibilidade de acidente ou 
morte, permite uma maior felicidade, embora causem 
ineficiências na decisão, por exemplo, a ausência de um exame 
médico ou o uso de cintos de segurança no carro; por outro 
lado, todos "consumimos" férias ou qualquer outro evento 
agradável bem antes da morte;  

iii) o consumo de crenças sobre si mesmo: os indivíduos querem 
se tranquilizar por crenças favoráveis sobre si mesmos e se 
sentem inteligentes, bonitos, generosos etc. 

No lado "suprimento" da auto-manipulação (como essa 
manipulação opera), observamos:  

i) a manipulação da memória (estratégias de repressão ou, pelo 
contrário, repetição);  

ii) recusa em adquirir, ouvir ou entender determinadas 
informações; ou  

iii) a escolha de ações sinalizando os traços de caráter do 
indivíduo. 

Platão apontou a manipulação de crenças ser ruim para o 
indivíduo. Muitos psicólogos (William James, Martin Seligman e 
muitos outros), por outro lado, insistiram na necessidade de os 
indivíduos se verem de uma maneira positiva: motivar-se a realizar 
atividades como para seu próprio bem-estar. Ninguém deve ter uma 
boa imagem de si mesmo?!  

Neste artigo, onde enfocou os problemas da vontade, Jean Tirole 
mostrou essa auto-manipulação ser benéfica para o indivíduo se este 
tiver um sério problema de autocontrole, mas não de outra forma.  
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Desde então, analisou vários outros temas relacionados à 
manipulação de crenças, desde a análise das regras da vida pessoal, 
resoluções e preceitos religiosos até o impacto das crenças coletivas 
nas escolhas políticas, até o problema da identidade. Este é também 
ligado a crenças, como no dramático caso de suicídio de 
adolescentes, devido a uma baixa auto-imagem ou autoestima. 

  
Homo Socialis: Auto Interesse ou Altruísmo 

Segundo Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de 
Economia 2014, por análise do poder e regulação de mercado, em 
seu livro Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 
2020), no coração da vida econômica e social está a confiança. 
Obviamente, nem sempre é necessária.  

A invenção do dinheiro, por exemplo, simplificou a mecânica da 
troca. Desde quando possamos verificar a qualidade de um bem, o 
compramos de um estranho por dinheiro. Se não podemos verificar a 
qualidade dos produtos antes da compra, podemos confiar no 
mecanismo de reputação: voltamos a um comerciante com quem 
estamos satisfeitos ou vamos a um comerciante que deu toda a 
satisfação a um amigo; o comerciante entende esse mecanismo e 
fará todos os esforços para criar e manter uma clientela. 

Em suas análises comportamentais, os pesquisadores estão 
interessados em confiar nos outros. Em termos econômicos, 
formalizamos simplesmente essa noção. É tratada como informação 
imperfeita sobre a confiabilidade e as preferências do outro.  

Com o tempo, todos os atores são levados a revisar suas crenças 
sobre as pessoas com quem interagem. Por interagir com outros 
agentes, ele os conhece e avalia com mais precisão sua confiabilidade 
e, portanto, a confiança possível de depositar neles. 

Algumas interações, no entanto, fogem a esse mecanismo de 
reputação e são baseadas em pura confiança, como quando 
compramos um objeto em um local turístico, cuja qualidade não 
avaliamos bem, ou quando decidimos deixar nosso filho, um bebê, 
algumas horas com babá ou vizinho que não conhecemos bem, 
quando começamos um relacionamento pessoal.  
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Certas atitudes certamente tornam possível formar rapidamente 
uma opinião sobre uma pessoa, mas essas opiniões são muito 
imperfeitas, uma observação como base para certos jogos na 
televisão, onde tudo se baseia na confiança. 

Mas esse processo de aprendizado é reservado para interações 
repetidas. Não nos diz como devemos nos comportar quando 
interagimos com um estranho apenas uma vez. Agora sabemos as 
influências hormonais também entrarem em jogo. 

Os sociólogos, com razão, insistem na importância de não 
observar o indivíduo fora de contexto, ou seja, sem considerar seu 
ambiente social. O indivíduo faz parte de grupos sociais e esses 
grupos afetam a maneira como se comportam de várias maneiras.  

O grupo define sua identidade, a autoimagem desejada 
transmitir aos outros e a si mesmos. Serve de modelo ou de 
exemplo: ver pessoas próximas, em quem você confia e com quem 
se identifica, se comportar de uma certa maneira afeta logicamente 
seu próprio comportamento.  

Jean Tirole discute, brevemente, outro tipo de influência exercida 
pelo grupo: aquela envolvendo a percepção do grupo fora dele. 

Seu artigo sobre estereótipos e reputação coletiva estuda por 
que países, grupos étnicos ou religiosos são percebidos como 
"honestos", "industriosos", "corruptos", "beligerantes" ou 
"ambientalmente conscientes", bem como as empresas têm uma 
reputação "boa" ou "ruim" pela qualidade de seus produtos. Essa 
reputação afeta a confiança possuída pelos membros do grupo têm 
quando interagem fora do grupo. 

De certa forma, a reputação de um grupo, seja ele qual for, é 
apenas o resultado do comportamento dos indivíduos componentes 
desse grupo. A teoria desenvolvida neste artigo pressupõe os 
comportamentos ind iv idua is serem observados apenas 
imperfeitamente. De fato, se os comportamentos individuais fossem 
observados perfeitamente, os indivíduos seriam julgados inteiramente 
por este último e a reputação coletiva não teria nenhum papel.  

Por outro lado, se nunca fossem observados, os indivíduos 
fariam pouco esforço para se comportar de maneira responsável, 
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porque a reputação coletiva é um bem público para a comunidade. 
Por exemplo, o táxi que nos faz pagar suplementos impróprios ou o 
produtor de vinho mal conserva o vinho faz muito mal ao resto de 
suas profissões.  

Defender a reputação coletiva implica um custo e um benefício 
inteiramente privados. Eles são completamente difusos, pois são 
compartilhados por toda a comunidade.  

Daí há uma tendência ao comportamento clandestino (pilotagem 
livre). O artigo reconcilia, assim, o individualismo metodológico e o 
holismo, segundo o qual os comportamentos dos indivíduos não 
podem ser entendidos sem invocar propriedades. do conjunto ao qual 
eles pertencem. Por exemplo, o taxista buscará seu próprio interesse, 
também não coincidente com o do grupo. 

A análise mostra os comportamentos individuais e coletivos 
serem de alguma forma complementares: um indivíduo tem 
incentivos mais fracos para se comportar bem se sua comunidade 
tem uma má reputação, ou seja, se comporta muito mal como um 
todo. Ele terá menos confiança em seus relacionamentos fora da 
comunidade e, tendo menos oportunidades de interagir fora, ele terá 
poucos incentivos para desenvolver uma boa reputação fora de sua 
comunidade.  

O comportamento racional individual, por sua vez, fornece uma 
base para o preconceito contra o grupo e contribui para seu 
estereótipo negativo. Dois grupos idênticos a priori podem estar 
sujeitos a estereótipos muito diferentes.  

Também é possível mostrar a reputação coletiva estar sujeita a 
um fenômeno de histerese. Em particular, um país, uma profissão ou 
uma empresa podem sofrer preconceitos por muito tempo antes de 
corrigir sua reputação. Portanto, é melhor evitar uma má reputação 
coletiva a todo custo, porque ela se torna autorrealizável e pode 
durar muito. 

Homo Incitatus: Ação Humana sob Incentivos 

Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
2014, por análise do poder e regulação de mercado, em seu livro 
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Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2020), 
expõe os limites clássicos de incentivos. 

A ênfase nos incentivos costuma ser atribuída aos economistas. 
Em seu mundo abstrato, o comportamento dos atores seria guiado 
apenas pelo método da cenoura ou porrete. Há um elemento de 
verdade nessa visão, porque o entendimento do papel dos incentivos 
é, de certa forma, “o pão com manteiga” da disciplina econômica. 
Mas essa visão também ignora a evolução da Economia nos últimos 
trinta anos. 

Primeiro, os economistas começaram a mostrar os incentivos 
"funcionarem melhor", isto é, criam comportamentos mais alinhados 
com os objetivos organizacionais ou sociais, em certas circunstâncias 
em lugar de em outros, onde seus efeitos são limitados, até 
contraproducentes. As teorias correspondentes e seus testes 
empíricos estão alinhados com o que cada um de nós experimenta. 
Tirole dá alguns exemplos. 

Suponha o agente econômico em questão ter várias tarefas a 
realizar. Por exemplo, o professor (ou escola ou universidade) deve, 
por um lado, fornecer ao aluno o conhecimento necessário para 
passar para a próxima aula, passar nos exames ou encontrar 
trabalho, e por outro lado, para treiná-lo em uma perspectiva mais 
longa de reflexão e autonomia. Se esse professor for pago com base 
nas notas ou na taxa de sucesso dos alunos no exame, ele passará a 
maior parte do tempo fazendo os alunos "empinarem", em 
detrimento do treinamento de longo prazo. Este é muito mais difícil 
de medir e, portanto, mais difícil recompensar.  

Isso não significa todos os incentivos para professores devam ser 
dispensados; em alguns ambientes, os incentivos podem ser 
benéficos. Esther Duflo e seus co-autores mostram, através de um 
experimento realizado na Índia, os professores reagirem a incentivos 
financeiros e controle de suas atividades, com o resultado de menos 
absenteísmo e melhor desempenho acadêmico dos alunos. Mas 
devemos ter muito cuidado e não distorcer o processo educacional 
com incentivos mal concebidos e não testados. 

O problema da multitarefa é encontrado em muitas áreas. Este 
livro fornece outros exemplos: alguns atores financeiros confrontados 
com incentivos baseados no desempenho de curto prazo adotaram 
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comportamentos prejudiciais no longo prazo, levando à crise de 
2008.  

Uma empresa regulamentada e generosamente recompensada 
por suas reduções de custo tenderá a sacrificar a manutenção, 
criando assim o risco de um acidente. Fortes incentivos para reduzir 
custos devem, portanto, andar de mãos dadas com o aumento do 
monitoramento da manutenção pelo regulador. 

Muitas outras desvantagens com fortes incentivos vieram da 
pesquisa econômica. Isso não é apropriado quando a contribuição 
individual de um agente dentro de uma equipe é difícil de identificar 
ou quando, de maneira mais geral, seu desempenho depende de 
vários fatores não mensuráveis fora de seu controle. 

O agente será recompensado por ter sorte de ter bons 
companheiros de equipe ou por ter um efeito inesperado; por outro 
lado, o agente pode ser injustamente punido (punição coletiva, pura 
má sorte).  

Outros limites estão ligados, em particular, ao fato de, em uma 
hierarquia, fortes incentivos levam a conluios dentro de subcastas, 
porque aumentam os riscos associados à manipulação de 
informações. Há a ideia de, se o relacionamento entre principal e 
agente for repetido, o relacionamento de confiança poderá substituir 
favoravelmente os incentivos formais. 

A recompensa tem um efeito positivo no curto prazo, mas um 
efeito viciante no longo prazo. Se for removida mais tarde, a 
motivação será reduzida em comparação com uma situação onde 
nenhuma recompensa jamais seria concedida. 

De maneira mais geral, devemos ter cuidado com o que os 
outros deduzem de nossas escolhas. Quando se trata do esforço dos 
funcionários de uma empresa, sabemos: controlar um subordinado 
pode enviar um sinal de desconfiança e destruir sua autoconfiança e, 
assim, sua motivação pessoal.  

O controle também pode ir contra a norma do altruísmo 
recíproco analisado anteriormente neste livro. Um experimento 
clássico, baseado em uma variante do jogo da confiança, mostra a 
vontade do jogador a decidir confiar ou não no outro, para garantir 
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um retorno mínimo do outro, se volta contra ele. No entanto, não 
podemos confiar na pessoa e mostrar quanto somos cautelosos em 
relação a ela! 

  
Homo Juridicus: Lei e Normas Sociais 

Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
2014, por análise do poder e regulação de mercado, em seu livro 
Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2020), 
afirma: na interpretação da lei, os economistas veem, acima de tudo, 
um conjunto de incentivos, por exemplo, a perspectiva de uma multa 
ou prisão nos dissuade de dirigir rápido demais, roubar ou cometer 
outros crimes.  

Psicólogos e sociólogos não compartilham essa leitura. Eles 
acreditam, para induzir certo comportamento pró-social, pode ser 
mais importante usar persuasão e sanções sociais.  

O Estado não pode colocar incentivos formais em todo lugar. 
Para vários comportamentos, como poluição menor (jogar papel 
gorduroso, não gritar na rua à noite etc.), a polícia e o sistema 
judiciário não podem ser usados, cujo custo seria proibitivo. 

Além disso, não podemos definir com precisão o que se espera 
de nós: ajudar um estrangeiro a encontrar o caminho parece normal, 
mas onde terminam nossas obrigações nesse assunto?  

A sociedade deve assumir o controle e as normas sociais têm um 
papel importante a desempenhar, tanto na definição de o que se 
espera de nós quanto na criação de incentivos para adotar um 
comportamento melhor do adotado espontaneamente.  

Os juristas, por sua vez, reconhecem a importância dos 
incentivos, ou seja, reconhecem um papel de incentivo na lei, 
enfatizando a expressão dos valores sociais representados por uma 
lei ou regulamento. Segundo os juristas, portanto, quando se trata de 
políticas públicas, não se pode confiar exclusivamente em sanções e 
incentivos financeiros para obter agentes econômicos de 
comportamento pró-social. 

O sociólogo Robert Cialdini, da Arizona State University, destacou 
dois tipos de padrões.  
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O padrão descritivo consiste em revelar aos indivíduos como se 
comportam seus pares ou sua comunidade. Por exemplo, você pode 
dizer quanto, em média, seus colegas usam eletricidade, reciclam ou 
doam para instituições de caridade.  

O padrão prescritivo é aquele endossado pelos colegas ou pela 
comunidade. É claro: várias de nossas escolhas são ditadas por 
considerações sobre o julgamento e o comportamento de nossos 
colegas.  

Em um experimento prescritivo realizado em Princeton, em 
reação ao consumo excessivo de álcool por estudantes no campus, os 
pesquisadores tentaram mostrar, na realidade, a maioria dos 
estudantes não necessariamente beber porque quer beber, mas 
porque acham (erradamente) os outros alunos acharem essa prática 
"legal".  

Esse tipo de intervenção na norma social visa, portanto, dar 
informações aos agentes econômicos sobre o que outros agentes 
econômicos fazem, como o consumo excessivo de álcool, ou 
consideram aceitáveis. 

Mas, segundo Cialdini, assim como na teoria econômica, é 
preciso ter cuidado para selecionar cuidadosamente suas mensagens. 
Um governo capaz de implorar a seus cidadãos pagarem seus 
impostos com base no argumento de “muitos de nossos concidadãos 
praticam sonegação de impostos quando podem; nesse estado de 
escassez de receita tributária, seu imposto tem um valor 
particularmente alto para a sociedade”, provavelmente, não terá 
muito sucesso...  

Devem ser selecionadas mensagens mais favoráveis ao incentivo 
ao comportamento pró-social. Por exemplo, é necessário fornecer 
informações quando isso é fértil para o comportamento pró-social da 
sociedade: "x% de seus concidadãos reciclam", onde x é uma 
porcentagem alta e acima da esperada pelos indivíduos. Se isso for 
verdade, é melhor "positivar" quanto à virtude de nossos 
concidadãos. 

O Direito também é expressão de valores sociais e, portanto, 
pode servir como mensagens sobre o custo do comportamento 
individual, da moralidade geral, dos valores da sociedade.  
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Um certo número de nossas políticas públicas é ditado por 
considerações expressivas. Considere, por exemplo, sanções penais: 
a análise econômica convencional pode recomendar sanções 
alternativas (financeiras, obras públicas, etc.), mais efetivas 
socialmente e menos dispendiosas em dinheiro público em lugar da 
prisão. Alguns cidadãos, por outro lado, verão nela uma abordagem 
excessivamente economicista, destinada a banalizar certos 
comportamentos considerados inaceitáveis. 

Na mesma linha, o debate sobre a pena de morte em todos os 
países baseia-se essencialmente na ideia de a pena de morte 
devolver à sociedade uma imagem violenta e desrespeitosa de si 
mesma. Isso é aceito para a maioria dos legisladores na maioria dos 
países desenvolvidos. Ou, pelo contrário, a pena de morte ser um 
sinal claro de certos comportamentos não poderem ser tolerados pela 
sociedade. Isso é aceito pela maioria dos legisladores nos Estados 
Unidos.  

A abordagem custo/benefício abordaria a questão da pena de 
morte nos seguintes termos: a pena de morte desempenha algum 
papel dissuasor e a que custo para a sociedade? Desempenha, no 
entanto, um papel muito menor no debate.  

Em resumo, o debate sobre a pena de morte geralmente não faz 
parte da análise tradicional de custo-benefício, mas parte dos valores 
aos quais a sociedade está ligada. Este é um campo fora da 
contribuição da economia tradicional.  

Este exemplo também ajuda a entender por que as sociedades 
modernas, querendo sinalizar seus valores, renunciam à pena de 
morte ou punição cruel, mesmo com o consentimento informado da 
pessoa. Assim, uma grande maioria de cidadãos consideraria 
inaceitável a substituição de açoitamento por uma sentença de prisão 
com o consentimento total da pessoa condenada. Ela a veria como 
uma sentença equivalente, apesar da economia substancial de 
recursos públicos permitida. 

Por fim, o uso de incentivos pode sinalizar a falta de entusiasmo 
de nossos concidadãos pelo bem público e, assim, deteriorar o padrão 
de comportamento dos cidadãos e provar ser contraproducente. 
Quando todos queremos manter a ilusão de a sociedade onde 
vivemos ser virtuosa, também lança luz sobre a resistência 
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generalizada à mensagem dos economistas. Eles, frequentemente, 
trazem más notícias empíricas sobre a virtude dos membros de nossa 
sociedade. 

  
Homo Darwinus: Economia Evolucionária 

Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
2014, por análise do poder e regulação de mercado, em seu livro 
Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2020), por 
fim, gostaria de dizer algumas palavras sobre um campo em rápida 
expansão, a Economia Evolucionária, sobre a qual não fez nenhuma 
pesquisa.  

Um dos fatos mais marcantes dos últimos vinte anos na pesquisa 
econômica é podermos começar a reconciliar a visão do homem da 
Economia com a visão de Darwin de sermos todos o produto da 
seleção natural.  

Existem muitos exemplos de polinização cruzada entre Economia 
e Biologia Evolutiva. Por exemplo, as preferências sociais, cruciais 
para um economista, como mostra este capítulo, também são 
examinadas do ângulo da evolução. 

Os biólogos também contribuíram para a Teoria dos Jogos. Por 
exemplo, o primeiro modelo da “guerra de atrito”, descrevendo a 
irracionalidade coletiva de situações como uma guerra ou uma greve, 
quando cada parte sofre, mas permanece firme na esperança de a 
outra capitular antes, é devido ao biólogo Maynard Smith, em 1974, 
enquanto o paradigma foi posteriormente refinado pelos economistas. 

A Teoria dos Relatórios é uma terceira preocupação 
compartilhada por biólogos e economistas. A ideia geral da teoria é 
relatar ser benéfico para um indivíduo, animal, planta, estado ou 
empresa sob a ameaça de desperdiçar recursos comuns, se 
convencer outras pessoas a se comportarem de maneira conciliatória.  

Os animais usam uma série de sinais dispendiosos e até 
disfuncionais (como penas de pavão) para atrair parceiros ou evitar 
predadores, assim como os humanos correm riscos para impressionar 
seus rivais ou alguém desejada de eles atrair. Uma empresa pode 
vender com prejuízo, na tentativa de convencer seus rivais de seus 
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custos serem baixos ou de sua base financeira ser tão sólida a ponto 
de fazê-los sair do mercado.  

Logo após a publicação do famoso artigo do economista Michael 
Spence sobre reportagem, o biólogo Amotz Zahavi publicou análises 
sobre o mesmo assunto. Esses artigos retomam e formalizam o 
trabalho do sociólogo Thorstein Veblen (The Theory of the Leisure 
Class, 1899) e das abordagens francesas à diferenciação (Jean 
Baudrillard, La Société de Consumer, 1970; Pierre Bourdieu, La 
Distinction, 1979).  

As ideias sobre reportagem têm origem em Darwin, The Descent 
of Man (1871), muito antes de economistas ou sociólogos se 
interessarem por ela. Portanto, não há mais elo entre a Economia e 
as Ciências Naturais do que entre a Economia e as outras Ciências 
Humanas e Sociais. 

Todos esses elementos são, obviamente, apenas uma introdução 
breve e seletiva a um campo disciplinar vasto e em evolução. 
Estamos testemunhando uma reunificação progressiva das Ciências 
Sociais.  

Essa reunificação será lenta, mas inevitável: de fato, como Jean 
Tirole disse na introdução deste capítulo, antropólogos, economistas, 
historiadores, juristas, filósofos, cientistas políticos, psicólogos e 
sociólogos estão interessados nos mesmos indivíduos, nos mesmos 
grupos e para as mesmas empresas. A convergência existente até o 
final do século XIX deve ser restaurada e exigirá esforços por parte 
das várias comunidades científicas para se abrir às técnicas e ideias 
de outras disciplinas. 

  

Teoria da Agência: Divergência entre Interesse Privado e 
Coletivo 

Jean Tirole (1953-....), ganhador do Prêmio Nobel de Economia 
2014, por análise do poder e regulação de mercado, em seu livro 
Economia do Bem Comum (1ª.ed. – Rio de Janeiro: Zahar, 2020), 
distingue racionalidade individual de racionalidade coletiva.  

Os atores de um sistema econômico podem se comportar 
racionalmente, sob seu próprio ponto de vista, mas o resultado pode 
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ser prejudicial do ponto de vista da comunidade como um todo. Esse 
tema clássico da Economia da Regulamentação surge, repetidamente, 
ao longo desse livro. 

Pegue um ativo arriscado ao qual um banco está altamente 
exposto. Se as coisas correrem bem, o ativo terá um bom 
desempenho e os acionistas receberão muito dinheiro. Se as coisas 
derem errado, o ativo perderá parte de seu valor, os acionistas não 
receberão nada e os credores e, possivelmente, os trabalhadores 
também sofrerão.  

Existe então uma externalidade negativa nas partes 
interessadas. Além disso, é possível o banco continuar a conceder 
empréstimos e receber investimentos, apesar de assumir riscos, se 
os investidores acreditarem no emprestador em última instância: o 
Estado virá e salvará o banco em caso de dificuldades.  

Nesse caso, a divergência entre interesse individual e coletivo é 
clara. De acordo com a fórmula estabelecida, os ganhos são 
privatizados e as perdas socializadas. 

Outra causa de disfunção, ligada ao problema da agência, vem 
dos sistemas de remuneração. Seja por conluio entre o comitê de 
remuneração do Conselho de Administração e os executivos da alta 
administração do banco, ou pelo desejo de manter ou atrair os 
melhores talentos, os bônus incentivaram fortemente o 
comportamento de curto prazo observado antes da crise financeira de 
2008.  

Um exemplo final da divergência entre interesse individual e 
coletivo: o comércio de alta frequência é racional no nível da 
instituição praticante, mas seu valor agregado para a sociedade – 
para dizer o mínimo – não é óbvio.  

Hoje, as instituições financeiras gastam quantias consideráveis 
em infraestrutura de TI, para poderem executar seus pedidos um 
pouco mais rápido face aos seus concorrentes. Os computadores 
reagem instantaneamente às notícias do mercado financeiro (preços, 
por exemplo) e executam pedidos em milissegundos antes de seus 
concorrentes poderem tirar proveito das mesmas opções de 
arbitragem entre os preços de diferentes ativos.  
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Não está claro o ganho social trazido por essa velocidade de 
execução. Hoje, muitas vozes estão se levantando para exigir um 
período de latência, para as ordens de compra e venda sejam 
realizadas apenas após um pequeno atraso, pondo fim a essa corrida 
por velocidade, um jogo de soma negativa. 

A regulamentação financeira visa reduzir a divergência entre 
interesse individual e coletivo. No entanto, enfrenta problemas de 
informação.  

Seções inteiras da literatura econômica foram dedicadas ao 
conhecido no jargão como “problemas de agência”, ou seja, o uso de 
assimetrias de informação pelos agentes econômicos para atingir 
seus objetivos. Essas assimetrias de informações complicam a 
supervisão dos gestores de fundos por poupadores, negociadores por 
seus bancos ou instituições financeiras ou agências de classificação 
por supervisores prudenciais 

Uma característica essencial da intermediação bancária é a 
transformação de prazo de maturidade dos ativos. Embora existam 
muitos exemplos de “poupança” resgatável em curto prazo, realizada 
por parte de consumidor com corte de gasto planejado, bancos não 
faz um “casamento de prazo” concedendo apenas empréstimos 
bancários corporativos de curto prazo. O sistema bancário como um 
todo transforma investimentos (depósitos) em curto prazo de 
depositantes em empréstimos para negócios em longo prazo.  

Se todos os depositantes começarem a sacar seu dinheiro ao 
mesmo tempo, o banco será forçado a liquidar seus ativos para 
honrar seus resgates no banco. Se esses ativos não forem muito 
líquidos, ou seja, não puderem ser vendidos rapidamente pelo valor 
justo, seus preços serão abaixados – os ativos sofrerão “marcação a 
mercado”.  

Portanto, é possível o banco não ter dinheiro suficiente em caixa, 
isto é, disponível de imediato, para honrar os depositantes. Daí a 
pressa de cada um deles em sacar seu dinheiro do banco antes dos 
outros. Esse fenômeno é chamado de profecia autorrealizável: o 
banco pode estar com balanço patrimonial saudável e ainda assim ir 
à falência por conta de crise de liquidez.  
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As filas em frente aos bancos conhecidos por serem frágeis 
praticamente desapareceram, porque os bancos de varejo hoje têm 
acesso, por um lado, ao Fundo Garantidor de Créditos e, por outro 
lado, devido ao fornecimento de liquidez pelo Banco Central, o que 
lhes dá tempo para realizar seus ativos a preços justos.  

Também nos lembramos do espanto do mundo inteiro diante das 
filas de depositantes na entrada das agências do banco britânico 
Northern Rock, em setembro de 2007. Pela primeira vez desde 1866, 
os depositantes correram para um banco britânico.  

O motivo foi que o seguro de depósito no Reino Unido foi mal 
projetado: 100% dos primeiros £ 2.000 e 90% para os próximos £ 
33.000. No entanto, qualquer seguro de depósito inferior a 100% 
pode levar os depositantes a sacar seu dinheiro ao menor boato. Em 
comparação, o seguro de depósito agora é de € 100.000 na Europa e 
US$ 250.000 nos Estados Unidos, 100% em ambos os casos. 

Hoje, o pânico bancário não envolve mais pequenos 
depositantes, mas grandes depositantes sem seguro no mercado 
monetário interbancário. Este é um mercado de empréstimos de 
curtíssimo prazo entre intermediários financeiros, reflexo também de 
operações compromissadas realizadas com administrações de 
grandes corporações, em função de depósitos bancários de grandes 
empresas e famílias ricas.  

De fato, além do aspecto midiático da correria dos pequenos 
depositantes, o problema com Northern Rock era três quartos de seus 
depósitos serem obtidos no mercado atacadista, por isso não eram 
segurados. Frequentemente, eram realizados em muito curto prazo. 

Enquanto o seguro de depósito estabiliza os depósitos de 
pequenos depositantes, a estabilização diante da fuga de grandes 
depósitos ocorre – e menos automaticamente – através do acesso à 
liquidez do Banco Central. Tradicionalmente, um banco sem liquidez 
pode tomar empréstimos de liquidez em curto prazo, concedidos 
Banco Central, e contra garantias concedidas pelos títulos emitidos 
pelo Tesouro Nacional.  

Com a c r i se de 2008, mu i tos ou t ros mecan i smos 
complementaram esse suprimento de liquidez. Por exemplo, os 
bancos europeus conseguiram refinanciar em longo prazo (três anos) 
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com o BCE, graças a operações de refinanciamento de longo prazo 
(LTRO, Operações de Refinanciamento de Longo Prazo). O BCE 
também comprou títulos do governo e eles se tornaram arriscados 
(OMT, transações monetárias definitivas).  

De qualquer forma, a ideia é sempre o Banco Central economizar 
seu tempo. Se o problema for de pura liquidez no sentido de pânico 
bancário, o banco terá mais tempo para vender seus ativos a um 
preço correto, se o pânico persistir. Se o problema for mais sério e 
estiver relacionado à qualidade do balanço do banco, medidas mais 
drásticas devem ser tomadas para melhorar sua gestão e reduzir o 
risco. 

A má coordenação também pode ocorrer no nível dos títulos 
soberanos, com um mecanismo ligeiramente diferente. Suponha um 
Estado ser capaz de reembolsar um empréstimo se for contratado à 
taxa de juros do mercado, ou seja, com ou com muito pouco spread 
acima da taxa de mercado. No entanto, se os investidores 
acreditarem este país poder inadimplir seus empréstimos, cobrarão 
racionalmente uma taxa de juros mais alta para compensar a 
probabilidade de inadimplência.  

Daí resultará em um serviço de dívida mais caro, implicando, por 
sua vez, em déficit orçamentário, um aumento da dívida e um maior 
risco de inadimplência. Este último, por sua vez, arrisca aumentar as 
preocupações dos investidores. Estes, portanto, estarão prontos para 
solicitar taxas ainda mais altas, e assim por diante. Portanto, pode 
haver um segundo equilíbrio perverso de desconfiança em relação ao 
país – e não de confiança. Sempre racionalidade individual e 
irracionalidade coletiva se contrapõem. 

No caso de um país, a provisão de liquidez é mais complexa de 
implementar em comparação para um único banco. Na prática, há 
uma diversidade de abordagens.  

Na Europa, o BCE tem desempenhado o papel de provedor de 
liquidez, no nível europeu, desde o famoso discurso. "No âmbito do 
nosso mandato, o BCE está pronto para fazer o que for necessário 
para preservar o euro", foi dito por seu governador, Mario Draghi, em 
26 de julho de 2012.  
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De maneira mais geral, um país pode recorrer ao FMI, o que 
trará liquidez e atrairá outros investidores em troca de condições para 
colocar as finanças do país em ordem. Finalmente, em vez de 
prosseguir ex-post, uma vez identificadas as dificuldades, um país 
pode antecipar essas dificuldades e garantir linhas de crédito com 
consórcios de bancos internacionais ou com o FMI. 
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Capítulo 4 -  
Sistema Complexo Dinâmico Não Linear 

Em processamento de sinais, a resposta ao impulso de um 
sistema é a saída dele quando em sua entrada está sinalizado um 
pulso. 

Em Sistemas Lineares Invariantes No Tempo (LIT) a resposta 
ao impulso permite calcular a saída do sistema para qualquer sinal de 
entrada, através da coevolução deste com a resposta ao impulso do 
sistema. Além disso, analisando-se a resposta ao impulso deste tipo 
de sistema, pode-se caracterizá-lo completamente. 

Na prática, não é possível produzir um impulso perfeito para ser 
usado em teste. Portanto, um breve pulso as vezes é usado como 
aproximação de um impulso. 

Imprecisão de fase é causada por frequências atrasadas. São o 
resultado de cruzamentos passivos, mas também são causadas por 
ressonância. Esta é a propriedade de aumentar a duração ou a 
intensidade do som. É o modo de transmissão das ondas sonoras por 
um corpo. 

Um Sistema Dinâmico Não Linear é um sistema determinista, 
cujo comportamento futuro é previsível segundo a Teoria do Caos, se 
as condições iniciais do sistema forem perfeitamente conhecidas. A 
alta sensibilidade às condições iniciais, porém, dá ao Sistema Não 
Linear a característica de instabil idade, fazendo ele ser 
incorretamente confundido com um Sistema Aleatório.  

Enquanto o comportamento futuro do Sistema Não Linear pode 
ser determinado se as condições iniciais forem perfeitamente 
conhecidas, o mesmo não ocorre com um Sistema Aleatório.  

Embora um Sistema Não Linear evolua no tempo com um 
comportamento instável e aperiódico, tal comportamento é 
determinístico, pois seu estado futuro pode ser conhecido, se for 
conhecido o seu estado atual. O estado futuro pode, porém, ser 
radicalmente modificado a partir de pequenas mudanças no estado 
atual.  
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A dificuldade de se conhecer o estado presente com exatidão 
leva à necessidade de modelar o Sistema Não Linear como aleatório, 
em algumas situações, quando os detalhes do comportamento não 
são de interesse, embora ele seja, na realidade, determinístico. 

Os Sistemas Dinâmicos Não Lineares podem ser exemplificados 
com movimentos econômicos da economia mundial. A imprecisão de 
suas previsões parece ser similar à de movimentos atmosféricos ou 
meteorológicos. A característica principal dos Sistemas Dinâmicos 
Não Lineares é relativa ao comportamento caótico. 

Um exemplo típico é a geometria fractal. Ela inicialmente foi 
desenvolvida como ferramenta matemática para uso estatístico na 
Economia. Após certo tempo, houve pesquisas relacionando os 
fractais a Sistema Complexo. Comprovaram os sistemas econômicos 
serem dinâmicos. Sua evolução leva a previsão futura ser 
extremamente dependente do comportamento passado, 
demonstrando assim uma não linearidade por não haver 
determinação exata no tempo das condições iniciais de um processo 
em andamento. 

O comportamento não linear, pelo fato de ser dinâmico evolui 
no tempo através de realimentações. Elas vão sendo inseridas à 
medida que avança o sistema. Ao avançar é influído por 
realimentações, positivas ou negativas. Por sua vez, redundam em 
novas realimentações influentes no sistema complexo, regulando-o, 
ora construtivamente, ora destrutivamente. 

No caso dos Sistemas Dinâmicos Lineares, existem respostas 
ordenadas e lisas, onde os eventos futuros ocorrem dentro de 
margens estatísticas previsíveis. 

No caso dos Sistemas Dinâmicos Não Lineares, as respostas 
podem ser consideradas também ordenadas, mas, dadas as 
rugosidades do tecido, as resultantes futuras dos eventos não são 
lisas, ao contrário, são ásperas. Suas superfícies são extremamente 
corrugadas. Logo, os resultados são caóticos. Porém, sempre haverá 
um padrão reconhecível, mas nunca estático, sempre dinâmico, isto 
é, variável no domínio do tempo. O desafio é o reconhecimento de 
padrões nesses sistemas. 
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Um exemplo prático ilustrativo da dinâmica dos Sistemas 
Lineares e Não Lineares é imaginar uma pedra atirada em uma 
piscina de águas límpidas e extremamente estáticas. As ondas 
geradas na queda da pedra se propagam até as margens de forma 
ordenada e sequencial, refletem nas paredes da borda e retornam, 
cruzando-se entre si e, portanto, interagindo, se realimentando, ora 
positivamente, ora negativamente. 

As ondas continuam seu trajeto já distorcidas pelas 
realimentações, em direção às margens opostas, sofrendo ainda mais 
e mais interações ocasionadas pelos entrecruzamentos. Estes geram 
mais realimentações. Neste momento começam a ocorrer alguns 
movimentos “aparentemente” caóticos, mas ainda previsíveis, pois 
são padrões das ondas, o sistema ainda pode-se dizer “linear”. 

Ao avançar do tempo, a piscina estará com bastante 
movimento em sua superfície. Se continuarmos jogando pedras com 
tamanhos e formas diferentes, aleatoriamente, mais realimentações e 
reflexões acontecerão. Então, mais caótico será o padrão das ondas 
“na superfície”, assim, mais difícil será o reconhecimento de um 
“padrão” estático. 

Imaginemos no fundo desta piscina existir uma camada de 
areia finíssima à exemplo de uma laguna. Apesar dos movimentos 
aleatórios na superfície da piscina, no fundo haverá determinados 
padrões nesta areia, caóticos sim, mas seguirão sempre a um padrão 
de ondas de diversas formas, tamanhos, alturas, etc.  

Estas mudarão à medida que o corrugamento da superfície 
mudar. Porém, apesar de todo o caos dos movimentos na parte 
superior, é reconhecido um padrão naquela areia no fundo, 
ocasionado pelos movimentos da água. Este padrão é a resultante 
das inserções aleatórias no movimento redundantes em um “sistema 
dinâmico não linear”. 

Os Sistemas Lineares têm um único ponto de equilíbrio. Um 
Sistema Não Linear pode ter qualquer número de pontos de 
equilíbrio. Os pontos de equilíbrio do sistema são os pontos de 
interseção entre decisões satisfatórios, em determinados momentos, 
para todos os agentes econômicos envolvidos nas transações. 
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Dinâmica de Sistemas 

Dinâmica de Sistemas é uma abordagem para entender o 
comportamento de sistemas complexos no tempo. Ele lida com ciclos 
de retroalimentação interna e atrasos. Ambos afetam o 
comportamento do sistema como um todo.  

O que faz o uso da dinâmica de sistemas diferente de outras 
abordagens para o estudo de Sistemas Complexos é a utilização de 
ciclo de retroalimentação (loop of feedback) e estoque e fluxos 
(stocks and flows). Esses elementos ajudam a descrever como, 
mesmo no caso de sistemas aparentemente simples, eles mostram 
uma confusa não-linearidade (nonlinearity). 

Dinâmica de sistemas é uma metodologia e técnica de 
simulação computacional para esquematizar, entender e discutir 
problemas e assuntos complexos. Originalmente desenvolvida nos 
anos 50 para auxiliar gerentes corporativos a melhorar seu 
entendimento de processos industriais, o estudo de dinâmica de 
sistemas está atualmente sendo utilizado para análise de políticas 
públicas e projetos privados. 

Dinâmica de sistemas é um aspecto da Teoria dos Sistemas 
(Systems Theory) como um método para o entendimento do 
comportamento de Sistemas Complexos. A base do método é o 
reconhecimento de a estrutura de qualquer sistema — a maioria 
c ircular, fechado, algumas vezes com atrasos entre os 
relacionamentos de seus componentes — é, com frequência, tão 
importante na determinação de seu comportamento quanto os 
próprios componentes individuais.  

Exemplos são a Teoria do Caos (Chaos Theory) e Dinâmicas 
Sociais (Social Dynamics). Ela é também demandada porque existe 
frequentemente propriedades do todo não encontradas entre as 
propriedades dos elementos. Em alguns casos, o comportamento do 
todo não pode ser explicado em termos do comportamento das 
partes. 

Na segunda metade da década dos 50s, o ciclo de negócios 
(business cycle) aparentava ser uma explicação insuficiente para a 
instabilidade nos empregos. A partir das simulações (ou cálculos) do 
retorno do estoque e fluxo (stock-flow-feedback) das estruturas das 
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fábricas da GE, inclusive da estrutura corporativa de decisões para 
admissão e demissão, Jay Forrester (MIT), foi capaz de mostrar como 
a instabilidade no emprego da GE era definida pela estrutura da 
empresa e não por forças externas como o ciclo do negócio. Essas 
simulações (hand simulations) foram o início do campo da Dinâmica 
de Sistemas. 

Durante o final da década de 50 e início de 60, Forrester e uma 
equipe de estudantes já graduados moveram o emergente campo da 
Dinâmica de Sistemas do estágio de simulação manual para o 
estagio formal de modelagem computacional (computer 
modeling).  

Richard Bennett criou a primeira linguagem de modelagem 
computacional de dinâmica de sistemas chamada SIMPLE (Simulation 
of Industrial Management Problems with Lots of Equations – 
Simulação de Problemas de Gerenciamento Industrial com Muitas 
Equações) na primavera de 1958. Em 1959, Phyllis Fox e Alexander 
Pugh escreveram a primeira versão do DYNAMO (Dynamic Models), 
uma versão melhorada do SIMPLE, e a linguagem de Dinâmica de 
Sistemas tornou-se o padrão da indústria por cerca de trinta anos. 

O modelo de Dinâmica Urbana (Urban Dynamics) apresentado 
no livro foi o primeiro das grandes aplicações não-corporativas da 
dinâmica de sistemas. [Livro escaneado na pasta de Artigos sobre 
Complexidade.] 

A segunda maior aplicação não-corporativa da dinâmica de 
sistemas veio logo após a primeira. Em 1970, Jay Forrester foi 
convidado pelo Clube de Roma (Club of Rome) para uma reunião em 
Berna, Suíça.  

O Clube de Roma é uma organização devotada a resolver o 
descrito pelos membros como o “dilema da humanidade”: a crise 
global esperada no futuro, devido à demanda sendo colocadas na 
capacidade do planeta Terra. Suas fontes renováveis e não 
renováveis de recursos se esgotam e surge o problema de eliminação 
de poluentes pela exponencialmente crescente população mundial.  

Na reunião em Berna, Forrester foi perguntado se a dinâmica 
de sistemas poderia ser utilizada para resolver o dilema da 
humanidade. A resposta dele, naturalmente, foi positiva.  
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No avião de volta da reunião de Berna, Forrester criou o 
primeiro rascunho do modelo de Dinâmica de Sistema para o sistema 
socioeconômico mundial. Ele chamou esse modelo de WORLD1. De 
volta aos Estados Unidos, Forrester refinou WORLD1 em preparação 
para a visita dos membros do Clube de Roma ao MIT. Forrester 
chamou a versão refinada do modelo de WORLD2. Forrester publicou 
WORLD2 em um livro intitulado Dinâmica Mundial (World 
Dynamics). [Livro publicado em 1971 disponível escaneado na pasta 
de Artigos sobre Complexidade.] 

Dinâmica de Sistemas é o estudo das características da 
informação em feedback da atividade empresarial para mostrar como 
interagem para influenciar o sucesso do empreendimento:  

1. a construção organizacional,  

2. a amplificação (em estratégias empresariais e políticas 
públicas), 

3. o tempo de atraso (em decisões e ações). 

A Dinâmica de Sistemas é baseada em uma estrutura direta 
de fluxos e estoques, projetada para modelar sistemas com 
numerosas variáveis, e com realimentações atrasadas entre as 
variáveis. Ela trata as interações entre os fluxos de informação, 
dinheiro, pedidos, materiais, pessoa, e equipamento ou bens de 
capital em uma companhia, uma indústria, ou uma economia 
nacional. 

No ano de 1958, as primeiras palavras escritas por Jay W. 
Forrester, pioneiro de Dinâmica de Sistemas (então Dinâmica 
Industrial) foram: “O gerenciamento está no limite de um avanço 
principal no entendimento de como companhias industriais de 
sucesso depende da interação entre os fluxos de informação, 
materiais, força humana e equipamentos de capital”. Posteriormente, 
a Dinâmica Industrial foi renomeada para Dinâmica de Sistemas, 
devido a sua grande abrangência. 

A Dinâmica de Sistemas é baseada em uma estrutura direta 
de fluxos e estoques, projetada para modelar sistemas com 
numerosas variáveis, e com realimentações atrasadas entre as 
variáveis.  
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A abordagem da dinâmica de sistemas para projeto de 
empreendimento progride através de vários passos: 

1. Identificar um problema. 

2. Isolar os fatores a interagir e analisar os sintomas observados. 

3. Identificar a causa e providenciar a realimentação da 
informação de maneira a permitir uma tomada de decisão 
quanto a novas ações. 

4. Formular políticas de decisão formais aceitáveis, onde decisões 
resultam dos fluxos de informações disponíveis. 

5. Construir um modelo matemático das políticas de decisão, 
fontes de informação, e interações dos componentes do 
sistema. 

6. Gerar o comportamento do sistema através do tempo como 
descrito pelo modelo, usualmente, com um computador digital 
executando os cálculos prolongados. 

7. Comparar os resultados contra todo conhecimento disponível 
apropriado sobre o sistema atual. 

8. Revisar o modelo até ser aceitável como uma representação do 
sistema atual. 

9. Redesenhar, dentro do modelo, os relacionamentos 
organizacionais e políticas possíveis de ser modificadas no 
sistema atual para achar as mudanças capazes de melhorarem 
o comportamento do sistema. 

10. Alterar o sistema real nas direções apontadas pelo experimento 
modelo para levar à melhoria de desempenho. 

Tal abordagem é baseada em várias premissas. 

Decisões em gerenciamento e economias tomam lugar em uma 
estrutura pertencente à classe geral conhecida como sistema de 
informação-feedback. 
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O julgamento intuitivo sobre como estes sistemas irão mudar 
ao longo do tempo não é confiável, mesmo quando se tem bom 
conhecimento das partes individuais do sistema. 

O modelo de experimento permite preencher a brecha onde o 
julgamento e conhecimento são mais fracos. Ele mostra o caminho de 
onde as partes separadas do sistema conhecido podem interagir para 
produzir resultados globais inesperados e perturbadores do sistema. 

Informação suficiente deve estar disponível para construção 
deste modelo experimental sem grande despesa e demora em reunir 
dados a mais. 

A visão “mecanicista” de tomada de decisão implicada por tais 
experiências do modelo é verdadeira o bastante para a estrutura 
principal de políticas de controle e fluxos de decisão de uma 
organização poder ser representada. 

Sistemas industriais são construídos, internamente, de tal 
maneira a criar por si mesmo muitas das dificuldades frequentemente 
atribuídas a causas externas e independentes. 

Políticas para mudanças de estrutura são viáveis para produzir 
melhora substancial nos comportamentos industrial e econômico. 

O desempenho do sistema está frequentemente longe do 
possível de ser com as mudanças do projeto do sistema inicial. 

Elas podem melhorar todos os fatores de interesse sem haver 
um compromisso causador de perdas em uma área em troca de 
ganhos em outra. 

A Dinâmica de Sistemas é uma importante ferramenta para 
análise da interdependência das variáveis de um fenômeno, sendo 
utilizada em estudos de cadeia de suprimento, entre outros. 
Posteriormente, outros conceitos foram agregados a ela, como o do 
Efeito Chicote. 
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Ilustração do Efeito Chicote: o cliente final faz um novo pedido 
(“chicote”) e as flutuações de novos pedidos de peças aumentam ao 
longo da cadeia de suprimentos. 

O Efeito Chicote é definido como sendo a distorção da 
percepção da procura ao longo da cadeia de abastecimento na qual 
os pedidos para o fornecedor têm variância diferente da variância das 
vendas para o comprador. Ele é também conhecido como o “Efeito 
bullwhip” ou “Efeito whiplash” [Efeito Chicotada]. É comum em 
sistemas de abastecimento e foram observados por Forrester (1961, 
p. 21-42), ao criar o conceito de Dinâmica de Sistemas e conceituado 
por Lee et al. (1997, p. 546-558). 

O Efeito Chicote é um fenômeno capaz de produzir impacto 
negativo sobre a regularidade e a estabilidade dos pedidos recebidos 
em uma cadeia de abastecimento. Em particular, observa-se este 
fenômeno quando  

Como exemplo de visualização deste conceito, imagine-se um 
grupo de consumidores pretendendo mudar de computador e 
baseando a sua escolha na velocidade do microprocessador. O cliente 
representa o final da cadeia de abastecimento. Ao mudar suas 
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preferências, cria uma 'onda' ao longo da cadeia de pedidos de 
computadores com outras características em suas combinações de 
peças.  

Esta 'onda' é amplificada como consequência de: 

1. o atraso de informação e de entregas, e  

2. a previsão menos precisa da demanda futura.  

A acumulação destes efeitos vai provocar uma grande variação 
na procura (pedidos), ao longo da cadeia de abastecimento, em 
especial no início da mesma. 

Sistemas Dinâmicos 

System Dynamics ou Industrial Dynamics são nomes adotados, 
durante seus primeiros anos, pelo fundador e mentor de seu estudo, 
o Professor Emérito do M.I.T., Jay W. Forrester (1918-2016). Ele foi 
pioneiro no uso de conceitos de sistemas e simulação em computador 
para análise de problemas complexos em Negócios e Gestão.  

Foi aplicado a estudar a dinâmica das empresas, cidades, 
economias nacionais e, finalmente, os problemas globais do homem 
em seu ambiente limitado e frágil. O campo atingiu um estágio de 
desenvolvimento autossustentável no momento. 

Um sistema social é uma série de inter-relações padronizadas 
existentes entre os indivíduos, grupos e instituições, formando um 
todo. Pode, ainda, ser definido como um coletivo de pessoas. Elas 
assumem diferentes tipos de tarefas para atingir objetivos e resolver 
problemas em comum.  

O termo pode ser aplicado a um grupo de dois ou mais 
indivíduos, organizações complexas ou sociedades inteiras. Para os 
membros de um sistema social cooperarem, deve haver uma 
linguagem e alguma similaridade entre eles, embora, dentro do 
sistema, possam existir variadas subculturas e códigos, assim como 
diferenças individuais. 
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Jay Wright Forrester fundou o campo da dinâmica de 
sistemas. Lida com a simulação de interações em sistemas 
dinâmicos.  

Em seu trabalho sobre sistemas sociais, ele discute as 
possibilidades de modelagem da dinâmica de sistemas sociais usando 
computadores com o objetivo de testar possíveis efeitos da aplicação 
de novas leis ou políticas públicas. Reconheceu a dificuldade de se 
criar um modelo computacional confiável, mas argumentou ser 
preferível um modelo imperfeito à ausência de modelo, na hora de se 
implementar uma política pública. 

Forrester argumentou políticas públicas malsucedidas visam 
mais ao tratamento dos sintomas em vez de tratar as causas dos 
problemas sociais. Elas focam mais nos esforços em lugar de como 
obter bons resultados. Isso ocorre porque há uma incompreensão dos 
governantes sobre as causas dos problemas, o que leva ao 
agravamento dos problemas ou à criação de novos problemas.  

Um outro problema levantado por Forrester é as políticas 
capazes de resolverem o problema em longo prazo podem, no curto 
prazo, até agravar o problema. Uma política bem-sucedida precisa 
mirar nos corretos pontos de alavancagem. 

Um problema significativo quando se estudam sistemas sociais 
é a dificuldade de criar e testar teorias. Sistemas sociais não são 
facilmente manipuláveis ou controláveis. Sistemas de grande escala 
não podem ser reproduzidos em laboratório. 

Entretanto, o grande aumento da disponibilidade de dados 
digitais, no início do século XXI, vem permitindo os cientistas sociais 
construírem modelos bem detalhados de como os sistemas sociais 
funcionam. Além disso, o desenvolvimento de plataformas sociais ou 
redes sociais oferece novas possibilidades de estudo dos sistemas 
sociais usando gráficos sociais. 

Modelo Nacional da Dinâmica do Sistema: Macrocomportamento 
da Microestrutura 

Jay W. Forrester (Instituto de Tecnologia de Massachusetts; 
Cambridge, MA, Estados Unidos), no livro Gerenciamento de sistemas 
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complexos baseado em Computador (Anais da Conferência 
Internacional sobre Sistema Dinâmico, organizada pela Dynamics 
Society, em Stuttgart, 10-14 de julho de 1989) afirma: o Modelo 
Nacional da Dinâmica do Sistema ter sido elaborado para mostrar 
como as políticas públicas e as estratégias empresariais locais, 
coordenadoras de decisões descentralizadas em uma economia de 
mercado, criam um comportamento econômico geral possível de ser 
observado. 

Conseguiu muito além de suas expectativas originais. O 
modelo, endogenamente, sem nenhuma série temporal externa 
tomada como direção, gera os principais modos observados na 
realidade de comportamento econômico: 

1. ciclos de negócios, 

2. inflação, 

3. estagflação, 

4. a longa onda econômica 

5. e crescimento. 

Em economia ortodoxa há dois campos separados: 
microeconomia e macroeconomia. 

Existem poucos links entre os dois. A microeconomia não 
fornece uma base adequada para explicar o comportamento da 
economia como um todo. A teoria macroeconômica falha em explicar 
grande parte do comportamento observado nas economias nacionais.  

O Modelo Dinâmico Nacional gera um comportamento conforme 
observado em uma economia real a partir das interações entre 
estruturas e políticas de tomada de decisão. Ao fazer isso, o modelo 
c on s t r ó i uma pon t e c apa z de un i r m i c r oe s t r u t u r a e 
macrocomportamento. 

O Modelo Nacional de Dinâmica de Sistema é o maior projeto 
de dinâmica de sistemas com ao qual Jay Forrester tem sido 
associado. Custou mais dinheiro. Demorou mais tempo: 15 anos. 

Embora o trabalho tenha sido intercalado com muitas outras 
atividades, seria tempo perdido explicar porque demorou tanto 
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tempo. Por outro lado, sente ter feito progressos em áreas confusas 
para os economistas no último século. Levou tempo para desenvolver 
uma abordagem e uma filosofia correspondente, para entender os 
caminhos seguidos por outros no passado e decidir quanto do 
trabalho anterior deveria ser retido e quanto inconsistente com uma 
abordagem dinâmica adequada do comportamento econômico deveria 
ser descartado.  

Forrester investiu também um tempo substancial na 
compreensão do comportamento econômico revelado pelo Modelo 
Nacional, em particular a onda longa econômica ou o ciclo de 
Kondratieff. Ele foi encontrado pela primeira vez no próprio 
comportamento do modelo antes de o autor descobrir a extensa 
literatura já existente a respeito dele. 

!  

Figura 1. Um ciclo de onda longa econômica simulada. 

A Figura 1 mostra um ciclo da onda longa gerado pelo Modelo 
Nacional. Para maior clareza, ciclos de negócios e crescimento em 
longo prazo foram suprimidos.  

As variações do juro real fornecem uma das principais forças 
motrizes da onda longa. Durante a fase de expansão, quando o 
emprego é alto, os juros reais (juros nominais menos inflação) 
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diminuem, até mesmo para valores negativos, dando fortes 
incentivos para investimentos e especulações excessivas de capital 
em ativos físicos. À medida que o declínio econômico se aproxima de 
uma depressão das ondas longas, aproximadamente no ano 70, na 
figura, o juro real aumentava acentuadamente, desencorajando ainda 
mais o investimento e acentuando a desaceleração.  

Esse padrão de juro real, conforme gerado no modelo, vem 
ocorrendo nos Estados Unidos. A taxa de juros real era baixa na 
década de 1970 e nos anos 180 subiu para valores alcançados pela 
última vez no início dos anos 30. O padrão da taxa de juros é muito 
mais uma consequência da estrutura do sistema em vez de um 
resultado da política monetária do governo. 

O Modelo Nacional não foi fácil de entender. Contém mais de 
200 integrações e mais de 1.500 equações. Isso significa se tratar de 
uma ordem 200 de equação diferencial não linear, para usar a 
terminologia matemática normal. Mesmo agora, Forrester ainda está 
descobrindo sua natureza contra intuitiva.  

Quando observa um modo de comportamento no modelo 
claramente sem precedentes no mundo real, pode levar vários dias 
de experimentos para determinar a estrutura por trás do 
comportamento específico. Durante esses vários dias, as causas 
"óbvias" geralmente acabam sendo políticas de baixa alavancagem, 
sem maiores consequências. Quando tenta colocar no modelo essas 
políticas populares entre os governos, vê porque políticas comumente 
aceitas são muitas vezes ineficazes. 

No entanto, apesar da dificuldade da tarefa, de acordo com seu 
autor, o Modelo Nacional irá provar valer a pena o esforço. Deve 
tornar-se uma base para esclarecer a natureza do comportamento 
econômico. Ele lança uma nova luz sobre como uma economia pode 
ser estudada. Aponta para resoluções de muitas controvérsias em 
economia. O Modelo Nacional e trabalhos futuros derivados dele, 
deve levar a políticas econômicas aprimoradas. 

Estrutura do Modelo Nacional 

O Modelo Nacional consiste em um setor de produtos de 
consumo, um setor produtor de capital, um setor doméstico, um 
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setor governamental, um setor trabalhista e um setor financeiro. 
Dentro de cada setor são detalhadas políticas coordenadoras das 
decisões para o controle da atividade. 

A nomenclatura e as unidades de medida no modelo seguem de 
perto suas contrapartes do mundo real. 

As pessoas se movem no modelo como pessoas. O 
equipamento de capital é representado como unidades de capital 
físico, não como o equivalente em dólar. O dinheiro é tratado como 
um fluxo conservado de dólares, passando de um depósito à vista 
para outro. Preços nominais, salários e taxa de juro são gerados.  

Os sistemas de fluxos separados interagem nos pontos onde 
influenciam um ao outro. Por exemplo, o número de funcionários 
multiplicado pela taxa salarial e um pagamento de horas extras 
determina o fluxo de pagamentos salariais de um setor de produção 
para a força de trabalho.  

A compensação do mercado [Market clearing] não é apenas 
feita por um preço isolado, mas pela interação entre preço e 
disponibilidade. O modelo pode, assim, lidar com o efeito de escassez 
e excessos na economia, geralmente ignorados na economia de 
equilíbrio, mas centrais para a criação de mudanças dinâmicas. 

Coefic ientes e funções da tabela estão local izados 
generosamente em todo o modelo, para as mudanças de 
comportamento poderem ser testadas em resposta a diferentes 
suposições e tomadas de decisões políticas. 

Setores de Produção 

Dois setores de produção estão incluídos no Modelo Nacional. 

O setor de bens de consumo fornece todos os bens, serviços e 
moradias comprados pelas famílias e pelo governo. O setor de bens 
de capital produz toda a planta industrial adquirida pelo setor de bens 
de consumo e o setor governamental.  

Nos primeiros dias do desenvolvimento do Modelo Nacional, 
muitos outros setores de produção foram projetados. No entanto, à 
medida que o trabalho avançava, parecia não haver necessidade de ir 
além dos dois básicos incluídos. 
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Os dois setores produtivos são suficientes para gerar os vários 
modos de comportamento da economia aparentemente mais 
importantes. 

Um setor de produção no modelo é essencialmente um modelo 
de corporação. Ele representa um agregado de todas as empresas do 
setor. Os parâmetros são escolhidos para refletir as características 
distribuídas e combinadas entre muitas empresas, e não as 
características mais bem definidas de apenas uma única corporação. 

Um setor de produção produz seu output, determina o preço de 
sua produção, mantém um balanceamento entre lucros e perdas em 
sua folha de cálculo contábil e demonstração de resultados, empresta 
dinheiro, paga por fatores de produção, impostos, juros e dividendos 
e mantém um saldo monetário. 

Setor Doméstico 

O setor doméstico compra do setor de bens e abriga a 
população não pertencente à força de trabalho. Sob pressões do pool 
de não-empregados, as famílias absorvem ou entregam pessoas à 
força de trabalho. A família recebe salários, juros, dividendos, e 
outras transferências de renda. Ele usa seus rendimentos em dinheiro 
para fazer compras, economizar e pagar impostos. 

Setor Trabalhista 

O setor trabalhista prevê o fluxo de pessoas entre os setores 
produtivos, o setor governamental e o setor doméstico. Também 
determina salários. 

O setor de mão-de-obra contém um pool de não-empregados 
ligando os fluxos de pessoas de e para outros setores. Assim como os 
setores de produção geram um atraso na entrega, além do preço a 
determinar o Market clearing [câmara de compensação do mercado], 
o setor de trabalho também fornece a disponibilidade da força do 
trabalho e o salário. A queda na disponibilidade de mão-de-obra 
restringe a contratação. 

Os salários são calculados por um nível flutuante (uma 
integração), orientado pela disponibilidade de trabalho e a inflação. 
Um mercado de trabalho apertado aumenta os salários, onde 
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permanecerão caso as forças motrizes retornem ao ponto neutro. 
Uma fração da inflação percebida gera queda do salário real se não 
houver reposição. A sensibilidade positiva e negativa da inflação pode 
ser definida de maneira diferente para os fixadores de preços. 

Setor Financeiro 

O setor financeiro é uma agregação de todos os bancos e 
instituições financeiras. Tem um balanço com registro de reservas, 
depósitos à vista, poupança líquida das famílias, dívida dos setores 
produtivos e títulos do governo. 

O setor financeiro determina a taxa de juros como um nível 
flutuante impulsionado pelas reservas disponíveis. O setor financeiro 
recebe pagamentos de juros dos setores produtivos e governamental 
e os canaliza para a família. Aloca inadimplências no endividamento 
do setor produtivo com saldos monetários e poupança das famílias, 
levando em consideração o seguro federal de depósitos [FGC]. 

Setor Governamental 

O setor governamental contrata pessoas, compra bens e capital 
físico, estabelece alíquotas, efetua transferências, responde aos 
serviços governamentais desejados, emite títulos de dívida pública e 
controla reservas bancárias. A política monetária é endógena ao 
modelo e responde às reservas livres, ao crescimento econômico, à 
inflação, ao desemprego e fixa a taxa de juros básica. 

Assim como nos setores de produção, trabalho, bens e capital 
são equilibrados pelas relações custo / benefício para cada um. 

Os serviços governamentais desejados mudam em resposta ao 
tamanho do governo, nível de impostos, déficit governamental, 
crescimento econômico e desemprego. 

Modelagem da Filosofia 

Ao desenvolver o Modelo Nacional, Jay Forrester seguiu várias 
diretrizes importantes para entender os sistemas econômicos. A 
maioria dessas instruções foi alcançada pela leitura dos escritores 
existentes na literatura econômica. Ele escolheu as sugestões 
anteriores consistentes com as boas práticas dinâmicas e as 
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combinou de tal maneira possível de as reforçar. A singularidade 
dessa sua abordagem ao comportamento econômico não deriva tanto 
de diretrizes individuais, mas sim a partir da combinação de todas e 
do grau no qual são aplicadas. 

Desequilíbrio 

Partiu da crença de as questões importantes sobre 
comportamento econômico se relacionam com a mudança ao longo 
do tempo. Como a economia chegou aonde está? Qual caminho seria 
seguido no futuro em resposta a uma mudança de política atual? 
Emprego, taxas de juros e preços exibem alterações com resultados 
inesperados. Ao modelar uma economia, é melhor começar com uma 
abordagem capaz de oferecer espaço total para o comportamento do 
desequilíbrio. 

Ao adotar a abordagem de simulação de modelo, não há 
restrições quanto ao comportamento de desequilíbrio. O modelo pode 
gerar qualquer comportamento implícito em sua estrutura e nas 
políticas de tomada de decisão dentro dele. 

Modelagem de Simulação 

Ao usar um modelo de simulação, qualquer um fica livre de 
muitas restrições impostas pela análise estatística e por equações a 
serem resolvidas matematicamente. 

A modelagem de simulação é uma abordagem prática de 
tentativa e erro. Não possui a elegância de métodos mais analíticos, 
mas permite muito mais espaço para representar a estrutura real de 
um sistema econômico e para descobrir as causas do comportamento 
observado no mundo real. 

Complexidade 

Jay Forrester optou pelo Modelo Nacional para representar um 
grau bastante alto de complexidade. Existem bons argumentos para 
complexidade e simplicidade na modelagem.  

Modelos mais simples são mais fáceis de explicar e entender. 
Modelos mais complexos se aproximam da estrutura de sistemas 
reais e estão menos sujeitos a perguntas sobre a importância ou não 
de fontes de comportamento omitidas. 
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Muitos aspectos do comportamento da vida real surgem 
diretamente da complexidade. Por exemplo, empresas e economias 
nacionais exibem uma alta resistência à maioria das mudanças 
políticas. Gerentes e políticos muitas vezes ficam frustrados ao adotar 
uma política destinada a corrigir uma situação indesejável apenas 
para descobrir mais tarde pouca ou nenhuma melhoria ter sido 
alcançada. 

A causa dessa frustração geralmente está na maneira como 
vários ciclos de feedback podem gerar forças contrárias para cancelar 
o efeito de uma política aparentemente corretiva. Tais processos 
compensatórios, provavelmente, estarão ausentes em modelos 
simples, com o resultado de as políticas e os valores dos parâmetros 
no modelo parecerem muito mais sensíveis em lugar da vida real. 

No Modelo Nacional (e no trabalho futuro ao qual ele pode 
levar), Forrester tentou obter ambas vantagens de modelos 
complexos e simples. Nesta fase, construiu uma abordagem bastante 
abrangente do modelo no qual tentou identificar os modos de 
comportamento ocorridos em sistemas econômicos reais.  

Então, com confiança nos modos de comportamento econômico 
e identificadas adequadamente suas causas, será possível 
desenvolver modelos simples capazes de ilustrar questões 
particulares. Alguns desses modelos mais simples já foram 
desenvolvidos por John Stennan na M.I.T. 

Comportamento Endógeno 

O objetivo de Forrester tem sido incluir no modelo as causas 
dos modos importantes de comportamento econômico. Se essas 
causas do comportamento estiverem dentro do modelo, o modelo por 
si só, sem insumos de direção externos extraídos da economia real, 
pode gerar comportamento de interesse para análise.  

Os limites do modelo foram definidos para incluir as estruturas 
possíveis de gerar ciclos de negócios, a longa onda econômica, 
crescimento, inflação e estagflação. O modelo é, portanto, uma teoria 
de como esses comportamentos são gerados. 

O comportamento da vida real é interpretado como proveniente 
de forças interativas em sistema da vida real. O objetivo é o mesmo 



!  180

no Modelo Nacional. Comportamentos são esperados serem gerados 
endogenamente dentro do modelo. Não se olha para eventos ou 
acidentes fora do sistema (exógenos) como a principal causa do 
comportamento econômico. 

Por outro lado, eventos aleatórios podem estimular modos de 
comportamento aos quais o sistema está inclinado internamente. Por 
exemplo, o ciclo de negócios surge como uma tendência oscilatória 
inerente à estrutura do sistema econômico. Mas, os ciclos de 
negócios podem estar em um modo de amortecimento a definhar a 
menos caso seja mantido em movimento por um grande número de 
pequenos eventos aleatórios a ocorrerem continuamente. 

Essa aleatoriedade é incluída em algumas das políticas de 
tomada de decisão do modelo. 

Estrutura do Loop de Feedback 

Forrester adota o ponto de vista de todo comportamento 
dinâmico surgir de dentro de ciclos de feedback [rotações 
realimentadas]. Em outras palavras, a mudança ocorre através dos 
processos circulares nos quais as ações alteram o estado de um 
sistema e o novo estado influencia as ações futuras. Crescimento, 
meta alcançada (ou não) e comportamentos oscilatórios são gerados 
por loops de feedback. 

Com décadas de trabalho com dinâmica em estruturas de 
realimentação, Forrester permanece alerta para procurar loops de 
feedback com características capazes de gerar comportamento 
econômico. 

Integrações (ou Acumulações) 

Interesse em condições de desequilíbrio, geração endógena de 
comportamento e estruturas de feedback exigem atenção especial às 
integrações (estoques, níveis ou acumulações) em um sistema. As 
integrações desacoplam as taxas dos fluxos de entrada das taxas de 
fluxos de saída e tornam o comportamento dinâmico possível.  

Uma representação do sistema sem acumuladores de estoques 
ou saldos pode mostrar apenas condições estáticas de equilíbrio. 
Saldos bancários, estoques, pedidos em atraso, estoques de fatores 



!  181

de produção e dívida são todos resultantes de acumulações ou 
integrações.  

Eles permitem independência em curto prazo de decisões em 
uma parte de um sistema em relação a outras partes. Por exemplo, 
um choque cambial pode levar maior tempo a ser repassado para 
preços por haver bastante estoque de importados com o dólar 
anterior e a demanda por eles estar fraca. Os estoques acumulados 
estão envolvidos nos processos centrais de geração de 
comportamento dinâmico. 

Mas as acumulações ocorrem não apenas em variáveis físicas 
como inventários. Eles também estão presentes nos fluxos de 
informação. Todas as memórias representam acumulações. Computar 
uma tendência requer o uso de integração.  

Atrasos na percepção, como na resposta psicológica atrasada 
em relação à mudança de condições envolve um processo de 
integração. Por exemplo, a memória inflacionária persistiu durante 
longo tempo após o fim da indexação generalizada dos preços. 

Atenção especial foi dada à representação de integrações no 
Modelo Nacional. Mais de 200 integrações estão presentes nas 
equações do modelo. Destas, apenas cerca de 30 estão em variáveis 
físicas, como inventários, estoques de fatores e pedidos em atraso. 
Todas as outras estão em redes ou interconexões financeiras, 
informativas e psicológicas do modelo. 

Equilíbrio de Mercado [Market Clearing] 

Na economia acadêmica, o preço é geralmente o único fator de 
compensação do mercado: simples curvas de oferta e demanda 
determinam um preço capaz de forçar a oferta se tornar igual à 
demanda. Mas, no mundo econômico real, a maioria das trocas 
depende de um conjunto mais complexo de condições em lugar de 
um preço único.  

No Modelo Nacional, Forrester deu um passo importante além 
do preço de equilíbrio ou compensação dos mercados, isto é, aquele 
capaz de equilibrar oferta e demanda. Esse passo, além do preço, 
envolve pronta disponibilidade ou atraso na entrega.  
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Na maioria dos mercados, há frequentemente compradores 
capazes de comprar pelo preço solicitado, mas o produto desejado 
por eles não se encontra disponível à venda. Por outro lado, pode 
haver vendedores ansiosos por vender pelo preço atual, mas não há 
compradores suficientes para adquirir todos seus produtos. Então, 
com baixo fluxo de saída, o saldo se acumula no estoque. 

De fato, o atraso ou a disponibilidade da entrega é o principal 
sinal capaz de fazer os preços mudarem. A indicação de preço não 
ser aquele idealizado para equilibrar oferta e demanda vem da 
condição anormal de pedidos em atraso e inventários. Em condições 
de racionamento, auto imposto por fornecedores ou ditada pelo 
governo, a disponibilidade desempenha um papel importante no 
equilíbrio entre oferta e procura.  

Geralmente, uma mistura de disponibilidade e preço trabalha no 
balanceamento do mercado [Market clearing]. O comprador a esperar 
por um produto, porque o item específico desejado não está 
disponível nas lojas acessíveis localmente, está sendo impactado ou 
influenciado pela não disponibilidade. 

A disponibilidade é uma influência central em muitos mercados 
e é amplamente utilizada no Modelo Nacional. Modela conjuntamente 
com o preço para balancear (ou equilibrar) a oferta e a demanda. 

Racionalidade Limitada 

Se o propósito de um modelo dinâmico é replicar o 
comportamento do mundo real em uma ampla gama de operações 
circunstanciais, seus procedimentos internos de tomada de decisão 
devem refletir a natureza essencial daqueles seguidos na economia 
real.  

A decisão corporativa e financeira local não é um processo 
onisciente e maximizador de objetivos. Em vez disso, a tomada de 
decisão se baseia em informações limitadas, guiadas por objetivos 
em conflito entre o curto prazo e o longo prazo, e comprometida por 
muitos objetivos além do lucro econômico.  

A visão realista de Forrester a respeito da tomada de decisões 
econômicas concorda com a “racionalidade limitada” como 
satisfatória no processo descrito por Herbert Simon. Em palestra, 
proferida quando ganhou o Prêmio Nobel, em 1977, ele discutiu a 
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contribuição da Psicologia e da pesquisa sobre a tomada de decisão 
real nas empresas, pois elas diferem da teoria econômica 
convencional, baseada na otimização e uma racionalidade abrangente 
nas decisões. 

A abordagem da racionalidade limitada é a suposição mais 
plausível sobre a tomada de decisão local. Durante 30 anos, o campo 
de dinâmica de sistemas trabalha com corporações de modo a 
estudar a maneira como as decisões são tomadas no ambiente real 
de negócios.  

Políticas ou estratégias a governar as decisões corporativas se 
tornou a base para modelar crescimento, participação de mercado e 
estabilidade das corporações. O mesmo contexto em relação aos 
processos limitados reais de tomada de decisão agora foi aplicada na 
modelagem do comportamento econômico nacional. 

O Modelo Nacional é construído a partir de processos de decisão 
muito localizados. As premissas do Modelo podem ser entendidas e 
avaliadas por aqueles responsáveis por tomadas de decisão em 
empresas, bancos e governo. O comportamento macroeconômico 
surge das interações entre os muitos pontos de decisão locais. 

Economista como Profissão com Conhecimento Específico em 
Sistemas 

Forrester vê o estudo do comportamento econômico como uma 
meta profissional de orientar decisões práticas referentes a sistemas, 
e não como uma Ciência. O estudo da dinâmica econômica é mais 
parecido com o realizado nas profissões de Engenharia, Gestão de 
Empresas e Medicina em vez de como operam os profissionais de 
Química ou Física.  

As profissões orientadas para o sistema repousam em grandes 
corpos da Ciência subjacente, mas o desafio é aplicar essa Ciência 
para entender sistemas complexos do mundo real. E tomar decisões 
práticas. 

Do ponto de vista dos sistemas, Economia e Gestão tornam-se 
profissões paralelas, ao invés de pensar na Economia como uma 
Ciência subjacente à Administração. Uma economia nacional é um 
sistema maior em lugar de uma corporação, mas as estruturas e os 
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processos de ambos são semelhantes. Cada um deles repousa nas 
ciências subjacentes do comportamento humano, processos de 
informação e dinâmica de feedback-loop. 

Análise Política com o Modelo Nacional 

O Modelo Nacional da Dinâmica do Sistema destina-se a dois 
objetivos principais:  

1. alcançar uma melhor compreensão de como funciona uma 
economia e  

2. ajudar na análise dos efeitos das políticas econômicas 
propostas.  

As Figuras 2 e 3 apresentam um exemplo de uso do modelo 
para estudar como uma mudança de política afeta o comportamento 
das ondas longas. Mais uma vez, os ciclos de negócios e tendência de 
crescimento em longo prazo foram suprimidos.  

Na Figura 3, quando o emprego começa a diminuir, as reservas 
bancárias são aumentadas para tornar o crédito mais disponível por 
um período de 15 anos até a inflação se tornar excessiva. O resultado 
é pouca mudança no padrão inicial de emprego, depois, o mínimo 
ocorre no ano 55 como antes, mas é mais profundo.  

Mais crédito bancário aumenta o pico excessivo de capital físico, 
exigindo uma queda mais profunda do emprego, depois, para 
compensar. A principal consequência do crédito mais fácil aparece 
como um aumento do pico de preços e uma taxa de juros mais alta 
após a remoção do estímulo monetário. 

Na ocasião dessa conferência, Jay Forrester estava escrevendo 
dois livros apresentando os detalhes completos do Modelo Nacional e 
suas principais conclusões sobre o comportamento econômico e os 
efeitos das políticas nacionais. Anunciava haver diferenças 
importantes e interessantes entre seus achados e a sabedoria 
convencional sobre assuntos econômicos. 
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Limites ao Crescimento 

Wilfred Beckerman in John Eatwell, Murray Milgate, Peter 
Newman (eds.). The World of Economics. The New Plagrave – 
Dictionary and Encyclopedia (1991), narra: durante as décadas de 
1950 e 1960, o crescimento econômico tornou-se uma das principais 
preocupações de economistas e formuladores de políticas 
econômicas. Provavelmente foi o resultado principalmente das taxas 
sem precedentes de crescimento econômico alcançadas pelos países 
avançados do mundo, juntamente com diferenças significativas nas 
as taxas de crescimento de cada país. Portanto, havia um interesse 
considerável para explicar a aceleração geral do crescimento e as 
causas dos países diferenças. 

No entanto, durante a década de 1960, surgiu a visão de que 
talvez a taxa de alto crescimento dos países avançados não estava 
necessariamente aumentando proporcionalmente o bem-estar de 
suas populações. As várias razões para esta preocupação foram as 
primeiras apresentadas, de forma brilhante, em termos abrangentes 
e persuasivos, por E.J. Mishan (1967). 

Mishan enumerou vários supostos desarranjos do crescimento 
econômico, como poluição, congestionamento de instalações de 
viagem e resorts de férias desejáveis e outras formas de 
externalidade, bem como maus efeitos espirituais, como a 
subordinação de outros valores sociais à busca de objetivos 
comerciais e consequente deterioração dos padrões morais da 
sociedade.  

Mishan é altamente sofisticado e o ataque articulado à busca 
irracional do crescimento econômico correspondeu à crescente 
consciência social de algumas das externalidades indesejáveis 
associadas ao crescimento econômico. Entre outras, a poluição visível 
é óbvia, conjuntamente com aumento dos vários tipos de violência 
urbana, causou impacto na opinião pública na países mais ricos. 

Ao mesmo tempo, havia preocupação em alguns setores sobre 
a viabilidade de altas taxas de crescimento contínuas, devido às 
possíveis restrições de recursos enfrentadas pelo mundo como um 
todo. Essas preocupações, juntamente com a suposta associação 
entre crescimento econômico e poluição, foram formuladas 
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precisamente em The Limits of Growth, um estudo encomendado pelo 
'Club of Rome' (Meadows et al., 1972). Este estudo pretendeu 
mostrar, em qualquer continuidade das pressupostas altas taxas de 
crescimento significaria:  

(i)  o mundo ficaria sem recursos dos principais materiais;  

(ii)  o aumento da poluição teria efeitos sérios; e  

(iii)  a população ultrapassaria os potenciais suprimentos de 
alimentos do mundo.  

Este relatório foi inicialmente aceito por muitas opiniões 
especializadas como constituindo uma demonstração científica da 
necessidade de os governos agirem e desacelerar as taxas de 
crescimento. 

Embora a metodologia básica usada em The Limits to Growth 
tenha sido derivada de desenvolvido por Jay Forrester (1961, 1968), 
onde empregava um modelo computacional de 'dinâmica de 
sistemas', permitindo-lhe enfatizar as inter-relações e o feedback 
entre diferentes partes de um modelo complexo, defeitos graves na 
aplicação específica das técnicas da Forrester ficaram imediatamente 
aparentes.  

Logo quando apareceu o livro The Limits to Growth, ele foi 
sujeito a fortes críticas de alguns comentaristas especializados (ver 
The Economist, 1972; Sir (agora Lord) Eric Ashby, 1972; Mellanby, 
1973; uma força tarefa do Banco Mundial de 1972; H.S.D. Cole et al. 
em nome da Science Science Research Unit da Universidade de 
Sussex, 1973).  

Seus principais defeitos incluem: 

(1)  Falha em permitir o fato de eventuais mudanças no equilíbrio 
entre demanda e o suprimento de quaisquer materiais, no 
passado, ter levado a mudanças no preço e isso incentivou, 
quando necessário, à descoberta de novos recursos, ao 
desenvolvimento de substitutos, às melhorias tecnológicas nos 
métodos de exploração, extração e refinamento, para 
substituição dos produtos onde eram incorporados e assim por 
diante. A história está cheia de previsões terríveis, tipo 
malthusianas, se a demanda por um determinado produto 
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continuasse a crescer como antes, os recursos conhecidos 
seriam usados dentro de x anos e todas essas ameaças foram 
mostradas por eventos terem sido absurdas. O conceito de 
"recursos conhecidos" é um erro, porque a sociedade "conhece" 
apenas os recursos em determinado momento compensatórios 
de se descobrir, dada as demandas atuais e prospectivas, 
custos e preços. 

(2)  Assim, a técnica de inserir suprimentos fixos – mesmo com 
algumas suposições sobre eventuais aumentos finitos desses 
suprimentos – em um computador e, em seguida, confrontá-los 
com demandas em expansão, indefinidamente, quando deverão 
eventualmente ultrapassar os suprimentos, não tem nenhuma 
semelhança com a maneira como as demandas e suprimentos 
se desenvolveram ao longo do passado e não têm fundamento 
na análise econômica ou na análise particular da inovação 
tecnológica. 

(3)  Além disso, mesmo quando o conceito de 'recursos finitos' 
fizesse sentido, crescimento mais lento não permitiria a 
sociedade continuar indefinidamente: apenas adiaria o fatídico 
dia do acerto de contas. Se os recursos fossem realmente 
'finitos', a única maneira de garantir a existência indefinida da 
sociedade seria reduzir padrões de viver em níveis 
infinitesimalmente baixos, e isso não parecia ser politicamente 
viável em países democráticos. 

(4)  A poluição por unidade de produção estava sendo reduzida e 
poderia ser reduzida muito mais se as políticas de preços 
corretas fossem introduzidas para internalizar as externalidades 
representadas pela poluição. Este é um problema de alocação 
de recursos a qualquer momento e não tem nada a ver com a 
alocação incorreta de recursos ao longo do tempo, base para 
alegação de o crescimento ter sido excessivo. De fato, a 
poluição tendia a ser pior nos países mais pobres, e menos 
recursos eram disponibilizados para reduzir a poluição a níveis 
ótimos em condições de baixa (ou aumento lento) da renda. 

(5)  O suprimento mundial de alimentos vinha aumentando mais 
rapidamente em comparação com a população há várias 
décadas e um crescimento econômico mais rápido parecia levar 
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a um aumento da população mais lento, ao invés do contrário. 
A escassez aguda de alimentos em muitas partes do mundo 
refletiu uma má distribuição dos suprimentos mundiais de 
alimentos. Abrandar a taxa de crescimento dos EUA 
provavelmente não aumentaria a disponibilidade de alimentos 
naquelas partes da África constantemente ameaçadas pela 
fome. Se alguma medida fosse tomada no sentido de significar 
menos ajuda a esses países, apenas agravaria sua condição. 

Esses e vários outros defeitos graves em The Limits to Growth 
foram analisados em detalhes por Wilfred Beckerman (1972, 1974). 
Além de demonstrar totalmente os erros técnicos no relatório do Club 
of Rome, Beckerman também enfatizou a natureza elitista da classe 
média de grande parte do movimento anti-crescimento.  

A classe média, ele sustentava, estava mais consciente de 
perder seus privilégios em uma sociedade em rápido crescimento. A 
classe média sempre foi adepta de apresentar seus próprios 
interesses como sendo uma cruzada pela moralidade social travada 
por pessoas de refinamento moral e requintada sensibilidade estética, 
em contraste com o “materialismo” do lobby pró-crescimento.  

Esse apelo “verde” causou alguma impressão em parcela da 
juventude idealista e em membros radicais da sociedade. Eles viram 
os efeitos prejudiciais do crescimento como evidência dos males de 
uma sociedade capitalista, dominada pelo lucro, face às evidências 
apresentadas por Beckerman sobre a negligência ainda maior quanto 
ao meio ambiente nos países do bloco soviético. 

Os erros flagrantes no relatório do Clube de Roma e a 
parcialidade óbvia do ataque à riqueza, alguns dos quais foram 
expostos em uma Conferência da ONU sobre o Meio Ambiente em 
Estocolmo, em 1972, pelos países mais pobres, cujos cidadãos 
estavam mais preocupados em como conseguir uma refeição 
adequada no dia seguinte em lugar da possível acumulação de 
dióxido de enxofre na atmosfera, enfraqueceu gradualmente o 
impacto do movimento anti-crescimento. 

Além disso, já havia começado a perder força quando o 
crescimento da economia mundial foi interrompido, repentinamente, 
pelo primeiro choque do petróleo de 1973/74. Desde então, as taxas 



!  190

de crescimento econômico no mundo têm sido muito mais baixas do 
que anteriormente.  

Uma das consequências disso tem sido o surgimento de 
desemprego em massa na maioria dos países avançados do mundo e 
crises econômicas em muitos países em desenvolvimento. Políticas 
governamentais para restringir a demanda agregada e reduzir déficits 
orçamentários em face do aumento dos pagamentos da Previdência 
Social e receitas fiscais mais baixas significaram, inter alia, as 
despesas para salvaguardar o meio ambiente agora terem uma 
prioridade muito menor do que até agora foi o caso.  

Os setores da população, cujas consciências sociais são mais 
ativistas, portanto, estão agora entre os que mais reclamam sobre o 
fracasso dos governos em tomar medidas para acelerar o crescimento 
econômico. Algumas pessoas são difíceis de agradar... 
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Capítulo 5 -  
Ciência da Complexidade pode ajudar à Ciência 

Econômica resolver a Crise Econômica? 

Lee Smolin, Stuart A. Kauffman, Zoe-vonna Palmrose, Mike 
Brown publicaram artigo cujo título contém essa indagação. A fonte 
é : ( h t t p s : / / w w w. e d g e . o r g / c o n v e r s a t i o n / l e e _ s m o l i n -
stuart_a_kauffman-zoe-vonna_palmrose-mike_brown-can-science-
help-solvethe Printed On Sat January 19th 2019) Compartilho sua 
tradução abaixo. 

A crise econômica deve ser estabilizada imediatamente. Isso 
tem de ser realizado pragmaticamente, sem ideologia indevida e sem 
confiar nas ideias e suposições fracassadas por terem levado à crise. 
A Ciência da Complexidade pode ajudar nessa meta. Por exemplo, é 
errado falar em “restaurar os mercados ao equilíbrio”, porque os 
mercados nunca estiveram em equilíbrio. Já estaremos muito à frente 
da ortodoxia econômica se falamos em “restaurar os mercados a um 
estado crítico auto-organizado estável”. 

Um projeto econômico científico significaria reunir um grupo de 
bons cientistas, alguns muito conhecedores de Economia e Finanças, 
e outros comprovadamente sábios, em outras áreas da ciência, para 
trazerem novas mentes e perspectivas para enfrentar o citado 
desafio. Necessitamos focar no desenvolvimento de conceitos para 
uma nova teoria e modelagem econômica de modo elas serem 
confiáveis o suficiente para serem chamadas de Ciência. 

Crise e Regulamentação 

A principal causa da crise financeira é a instabilidade no setor 
financeiro, incluindo as empresas não-financeiras, as instituições 
financeiras e todos os mercados componentes interativos. Para 
entender essa instabilidade, temos de começar com os propósitos 
primários legítimos dos mercados financeiros.  

1. Um é fornecer capital, como patrimônio líquido, e dívida para a 
alavancagem financeira da economia de bens e serviços de 
modo a permitir ela prosperar e crescer.  
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2. Um segundo é fornecer um repositório estável para nossas 
economias coletivas, ou seja, captar poupança e/ou 
investimentos financeiros com segurança, liquidez e 
rentabilidade.  

3. Um terceiro é, de forma responsável, fornecer crédito adequado 
às pessoas.  

E ssas funções l eg í t imas f o ram seques t radas po r 
comportamento especulativo. Ele não foi verificado pelas estruturas 
regulatórias. As consequências disso ameaçam interromper os 
esforços produtivos de milhões de pessoas comuns. Elas vão 
trabalhar todos os dias para fazer coisas e prestar serviços uns aos 
outros. 

Nas décadas anteriores a essa crise, a mudança em nosso 
pensamento econômico de desenvolvimento em longo prazo, na 
opinião da Main Street, superado por especulações e gratificações em 
curto prazo, em Wall Street, nos levou à beira do colapso econômico. 
Mas também comprometeram um fluxo suficiente de capital a 
importantes iniciativas de longo prazo – sustentabilidade econômica, 
renovação de infraestrutura, redução das mudanças climáticas e 
desenvolvimento de fontes alternativas de energia –, tudo isso muito 
importante para uma economia dinâmica e sustentável. 

Isso já aconteceu antes na história – em Roma, na Espanha, 
Holanda e Inglaterra. Mais recentemente, na América, houve crises 
menores antes da atual, talvez como avisos antecipados do que 
poderia vir adiante – segunda-feira negra, gerenciamento de capital 
em longo prazo, bolha pontocom e outros. 

Agora vivemos em uma economia global, não podemos permitir 
a próxima crise, em uma ordem de magnitude maior, na qual os 
próprios governos do mundo terão de ser socorridos. Em vez disso, 
podemos apenas esperar, passivamente, esses governos estarem 
coletivamente preparados para a tarefa neste momento? 

Há honra e serviço à sociedade na tarefa de invenção e 
construção de empresas e produtos para tornar a vida melhor para as 
pessoas. Elas devem ser justamente recompensadas. Há honra na 
arquitetura e na regulamentação financeira equilibrada, à qual 
devemos dedicar cuidadosa atenção. Há honra para o importante 
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setor financeiro quando ele funciona como deveria para o bem 
coletivo. Isso também deve ser justamente recompensado. A 
assunção racional de riscos por investidores conhecedores de seus 
posicionamentos desempenha um papel importante no mercado de 
derivativos e futuros, fornecendo suporte inicial para inovações de 
risco. 

Mas não há honra em abusar de nossos sistemas regulatórios e 
financeiros por imprudência em especulação, ou seja, jogos de azar. 
Eles não têm valor produtivo para o nosso futuro coletivo e o das 
gerações vindouras. 

No entanto, atribuir a culpa não vai nos tirar dessa situação. 
Precisamos entender como e por qual razão a crise aconteceu e por 
que os avisos nos últimos anos não foram compreendidos ou 
atendidos. Precisamos usar esse conhecimento para parar esta crise e 
fazer a economia funcionar novamente. Em longo prazo, precisamos 
redesenhar e re-regular o sistema financeiro para ele desempenhar 
suas funções necessárias sem levar a crises periódicas de escala 
global. 

Duas suposições básicas devem orientar qualquer pensamento 
à medida que empreendemos essas tarefas. Primeiro, investimentos 
em ativos, créditos de instituições financeiras, lançamentos primários 
e mercados secundários, não podem funcionar sem um contexto de 
regras e leis reguladoras.  

Em um mercado, cada participante tenta fazer o melhor que 
pode para si mesmo. Em um mercado adequadamente arquitetado e 
regulamentado, isso contribui para o bem público. Simplesmente não 
há lugar para uma discussão ideológica sobre regulamentação.  

Até sistemas na natureza, como organismos e ecossistemas 
individuais, são regulados. Então, a regulação deve visar o nosso 
bem-estar. A única questão relevante é se os regulamentos 
funcionam ou não, onde esse trabalho de supervisão significa obter 
mercados estáveis. Eles permitem um fluxo ordenado de capital de e 
para a economia de bens e serviços e as pessoas componentes desse 
complexo sistema econômico-financeiro e social. 

Segundo, Matemática, Física e computadores já desempenham 
um papel importante e necessário em assuntos econômicos. Pessoas 
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com formação em Ciências Matemáticas desempenham um grande 
papel em Wall Street, para a valorização de complexos instrumentos 
de investimento e execução de sofisticadas estratégias de 
negociação.  

Não há volta à Era quando os bancos e fundos dependiam de 
análise quantitativa manual em lugar de grandes programas de 
computador e as pessoas cientificamente treinadas para se ocupar 
eles. Junto com economistas com quem trabalham, outros cientistas 
e cientistas da computação agora têm uma profunda responsabilidade 
de ver suas habilidades, os princípios considerados eficazes por eles, 
e as ferramentas criadas por eles, serem todos usados de maneira 
bem e sábia. 

  

Crise da Teoria Econômica inspirada na Física de Isaac Newton 

A crise se deve, pelo menos em parte, às deficiências de uma 
certa teoria econômica inspirada na Física newtoniana de equilíbrio 
gravitacional, artificialmente, projetado para mercados livres. 

“Aqueles de nós ao procurar defender o interesse próprio em 
instituições de crédito para proteger o patrimônio líquido (como 
eu) está em um estado de descrença chocado… Foi a falha em 
precificar adequadamente esses ativos de risco a causa da 
precipitação da crise. Nas últimas décadas, um vasto sistema 
de gerenciamento de riscos e preços evoluiu, combinando as 
melhores ideias de matemáticos e especialistas em Finanças, 
apoiados em grandes avanços na tecnologia de computadores e 
comunicações. Um Prêmio Nobel foi concedido pela descoberta 
do modelo de precificação de referência para grande parte do 
avanço nos mercados de derivativos. Este moderno paradigma 
de gerenciamento de riscos foi adotado por décadas. Todo o 
edifício intelectual, no entanto, entrou em colapso, no verão do 
ano passado, porque os dados inseridos nos modelos de 
gerenciamento de risco geralmente cobriam apenas as duas 
últimas décadas, um período de euforia” (Depoimento do Dr. 
Alan Greenspan, na Câmara dos Deputados dos Estados Unidos 
perante a Comissão de Supervisão e Reforma do Governo, 23 
de outubro de 2008). 
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Quando economistas e outros cientistas estudam um sistema 
complexo com múltiplos componentes interativos, começam 
perguntando sobre quais suposições foram usadas anteriormente 
para entendê-lo e quão bem elas têm se comportado em comparação 
com os dados. Então, se abordarmos a crise dessa maneira, teremos 
de começar perguntando sobre os princípios e premissas utilizados 
para construir e justificar os instrumentos financeiros complexos, cujo 
uso contribuiu para a instabilidade atual.  

Nos queremos saber como essas ideias teóricas foram testadas. 
Além disso, se a atual crise está ou não revelando evidência de as 
ideias nas quais o sistema financeiro foi construído podem precisar 
ser melhoradas. 

De fato, existe uma teoria econômica dominante na mídia e na 
maioria das mentes de economistas com formação ortodoxa. Ela 
molda grande parte do pensamento, bem como as práticas dos 
bancos de investimento e as decisões dos formuladores de políticas 
econômicas. Ela é chamada de economia neoclássica. É baseado nas 
seguintes suposições: 

1. Na maioria das vezes, os mercados estão em equilíbrio ou 
próximo de um equilíbrio estável. 

2. Os participantes dos mercados agem racionalmente para 
maximizar preferências fixas e conhecidas, descritas por 
funções de utilidade definidas e independentes do tempo. 

3. Os participantes nos mercados têm perfeito conhecimento das 
informações capazes de impulsionarem os mercados, bem como 
todos os outros participantes. 

4. Os preços são estabelecidos por um processo determinístico de 
maximização conjunta de preferências de todos os envolvidos 
em um comércio livre. 

5. As flutuações nos preços são pequenas, aleatórias e não 
correlacionadas. 

6. Existe uma liquidez perfeita para todos os preços serem bem 
definidos e todos os mercados equilibrados por eles. 
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7. Não há diferença importante entre mercados com alguns 
indivíduos e aqueles com milhões de indivíduos; modelos 
simples são suficientes para elucidar os princípios governantes 
de todos os mercados. 

O paradigma neoclássico baseado nessas ideias teve alguns 
sucessos indiscutíveis. Ao mesmo tempo, parece ter levado à adoção 
de práticas e recomendações, cujas adoções estão pelo menos 
parcialmente na raiz da crise atual. Isso incluiu as ideias: 

i.  A regulamentação é limitada ou desnecessária porque os 
mercados encontram e ficam perto de equilíbrio estável, onde 
eles operam com mais eficiência, levando à estabilidade e ao 
máximo possível de crescimento econômico, enquanto a 
regulamentação só leva a um crescimento mais lento. 
Enfrentaremos um declínio potencial e precipitado do 
crescimento econômico e da prosperidade em caso de haver 
alguma desregulação. 

ii.  Tudo tem um valor ou preço, em todos os momentos, possível 
de ser determinado exclusivamente por algum processo 
objetivo definido. Isso inclui contratos referentes a preços de 
variáveis flutuantes em tempos futuros. Há experiência com 
contratos futuros com preços fixados diariamente por serem 
negociados ativamente. Mas nós estamos agora vendo esses 
valores evaporarem com as seguidas “chamadas-de-margem”. 

iii.  Essa experiência comercial pode ser generalizada para uma 
alegação de instrumentos obrigando ações a serem tomadas 
em momentos futuros com base em condições desconhecidas 
até então, ainda assim têm valores e preços definidos, mesmo 
sendo raramente negociadas. Mas parte da crise se deve ao 
fato de os balanços patrimoniais dos bancos e empresas 
titulares desses contratos não poderem ser computados porque 
incluem instrumentos cujos preços foram revelados como 
simplesmente hipotéticos e agora estão se mostrando 
indeterminados. 

iv.  A estabilidade pode ser aumentada através da invenção e 
negociação de operações financeiras complexas e abstratas. 
São instrumentos, em lugar de contratos principais, como ações 
e hipotecas. Exemplos disso são os derivativos. Embora sejam 
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anteriores ao nascimento de Cristo, e tenham sido um fator de 
previsibilidade em todas as economias de safras e entressafras, 
desde então, nossos mercados foram inundados recentemente 
com uma série de novos instrumentos capazes de combinarem, 
intel igentemente, funções de preços diferentes em 
instrumentos financeiros cujos valores derivados pretendem 
flutuar menos em relação aos valores de seus componentes. A 
teoria por trás da possibilidade de combinar variáveis flutuantes 
em variáveis  menos flutuantes é criticamente dependente das 
premissas acima, especialmente de as flutuações serem 
pequenas, aleatórias e não correlacionadas. Mas essas 
suposições foram mostradas como falsas. 

v.  Argumentou-se esses instrumentos inovadores não deveriam 
ser regulamentados tanto quanto a negociação de ações, 
porque eles funcionam como seguro para aumentar 
estabilidade. Isso foi baseado em outra falsa suposição de 
qualquer função matemática dos valores dos estoques, em 
momentos diferentes, terem um valor fixo e determinado valor 
a qualquer momento. 

vi.  Como a determinação de preços é um processo definido de 
maximização de preferências, em um ambiente de 
conhecimento perfeito, e porque todos os valores são 
definitivos, pode, em alguns casos, ser automatizado e 
executado por computadores programados para operar sob 
condições especificadas. Mas alguns mercados operaram assim 
e falharam em funcionar ou esclarecer os negócios via preços. 

Antes de examinarmos mais profundamente as possíveis 
dificuldades com o paradigma neoclássico, também devemos 
enfatizar ele ter sido tão influente porque fornece informações 
importantes em como os mercados funcionam em algumas 
circunstâncias. Também não ignorou a possibilidade de mercados 
poderem ter instabilidades.  

Por exemplo, há uma longa lista de bem conhecidas falhas 
mercados: problemas do agente principal, risco moral, bens públicos, 
custos de cardápio, mercados de limão, seleção adversa, 
comportamento de busca de renda, conhecimento incompleto, 
mercados incompletos, múltiplos equilíbrios etc. Portanto, não 
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queremos ignorar os sucessos desse paradigma ou ignorar o papel 
desses entendimentos bem conhecidos poderem desempenhar na 
compreensão da crise atual. 

Mas também queremos perguntar se existem ideias, princípios 
e métodos alternativos de modelagem dos sistemas econômicos 
possíveis também de fornecer a base para sábios aconselhamentos e 
adequada política. 

Como resultado, em parte pelo menos, da crença no paradigma 
neoclássico, uma abordagem muito técnica para a negociação passou 
a dominar mercados com base em instrumentos financeiros 
complexos e estratégias exigentes de cientistas matemáticos e 
computadores. Começando como pequenos esforços especulativos, 
eles agora dominam os mercados de risco.  

Na maioria dos mercados, incluindo os de ações e de crédito, o 
valor dos contratos de derivativos agora excede em magnitude de 
uma ordem o valor total dos contratos subjacentes. Eles devem ser 
negociados para atender aos derivativos deles. 

Quando os físicos fizeram a bomba atômica, eles perceberam o 
perigo com o concebido. Imediatamente, sentiram uma 
responsabilidade cidadã de ajudar a tornar o mundo a salvo de sua 
invenção.  

Desta vez, é responsabilidade daqueles com conhecimentos e 
habilidades necessárias entender os instrumentos financeiros 
envolvidos nesta crise para ajudar primeiro a resolvê-la. Depois, para 
evitar uma próxima, voltar sua atenção para o design e a 
regulamentação de um sistema de mercado estável. Isso envolverá 
economistas, matemáticos, físicos, biólogos, cientistas da 
computação e outros. Necessitam trabalhar juntos para criar um 
sistema econômico mais estável. 

Em nossa opinião, a crise atual sugere haver uma fraqueza no 
paradigma da economia neoclássica. Em particular: 

i.  Os grandes mercados da economia parecem não estar em 
equilíbrio. Agora não estão, e talvez também nunca tenham 
estado, normalmente. As flutuações nos valores de ações, 
moedas, e commodities geralmente são aleatórias e não 
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correlacionadas. Como vimos recentemente, eles não precisam 
ser pequenos. É necessário algum outro paradigma para 
descrever a funcionamento de mercados reais. 

ii.  De um modo mais geral, a teoria do equilíbrio geral competitivo 
é baseada em suposições muito idealizadas. Isso inclui a 
suposição de, por meio do preço de equilíbrio, são estabelecidas 
as condições para todos os mercados estarem equilibrados, não 
importando como o futuro se desenrolará, além da suposição 
de cada agente ter uma visão do valor datado de todos 
possíveis bens contingentes. 

iii.  Os participantes dos mercados não têm preferências fixas, mas 
o modelo do equilíbrio geral competitivo assume terem sim. As 
preferências mudam no tempo, imprevisivelmente, devido às 
mudanças de gostos e circunstâncias, bem como em resposta a 
inovações introdutórias de novos produtos e eliminam as 
necessidades de antigos produtos – e devemos reconhecer isso. 
Os aspectos imprevisíveis das inovações tornam as avaliações 
de risco problemáticas. 

iv.  Houve uma extrapolação injustificada de modelos simples de 
mercado com dois participantes e dois bens (ou algo 
semelhante) a mercados reais com milhões de participantes e 
milhares de mercadorias, um erro indicador de burrice caso se 
repita. 

v.  Os participantes dos mercados não possuem um conhecimento 
perfeito, de fato, seu conhecimento e crenças sobre as 
condições do mercado às vezes são falsas ou não confiáveis e 
diferentes participantes têm diferentes conhecimentos e 
crenças. Deveríamos reconhecer essa liberdade porque não é o 
caso, como às vezes assumido, de a falta de conhecimento 
perfeito por parte dos traders ser, em média, um ruído. 

vi.  Isso tem o efeito de as mudanças de crença poderem prejudicar 
os mercados e prejudicar as pessoas, mesmo quando grande 
parte da maquinaria da economia de bens e serviços estiver 
adequada e preparada para funcionar bem com uma 
disponibilidade ordenada de capital. 
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vii.  Retornos crescentes podem levar à dependência de trajetória – 
“a história importa” – na economia, de modo a evolução de 
uma economia depender de contingências históricas. Isto faz a 
previsão e a avaliação de risco difícil. 

viii.  Parece haver uma falta básica de apreciação da importância de 
escalas relativas. Isso se deve à aplicação incorreta do 
paradigma neoclássico de os mercados operarem convergentes 
para o equilíbrio. Instrumentos financeiros como os derivativos, 
de fato, podem causar pouco dano, exceto para quem os utiliza, 
desde se eles representarem apenas uma fração de certo 
mercado.  

Contudo, uma situação extremamente perigosa surgirá quando 
seu uso crescer a tal ponto de haver tanto patrimônio envolvido nos 
contratos resultantes de modo um movimento nos mercados, de 
forma não aleatória, poder introduzir uma instabilidade na qual os 
contratos são demandados, mas não podem ser cumpridos. Qualquer 
discussão significativa sobre se um instrumento financeiro requer 
regulamentação deve envolver a escala de seu uso. 

  

A Ciência, incluindo a Ciência Econômica, oferece uma base 
alternativa para conceituar uma melhor Teoria dos Mercados? 

A resposta é sim. Uma crítica ao paradigma neoclássico tem 
sido desenvolvida, bem como tem evoluído o estudo de sistemas 
complexos, nos últimos vinte anos. Para isso, podem ser adicionadas 
outras ideias sobre como descrever mercados, superando as 
suposições neoclássicas. Estas inovações científicas podem ser 
combinadas para produzir um novo conhecimento científico. 

A Ciência da Complexidade permite nova conceituação de 
sistemas econômicos. Ela precisa ser desenvolvida antes de produzir 
modelos detalhados precisos da economia com complexidade 
suficiente para serem confiáveis. Mas oferece um caminho muito 
promissor. 

Os principais componentes dessa visão e as metodologias 
subjacentes a ela incluem o seguinte. 
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1) A economia é um sistema físico, envolvendo fluxos de bens, 
informação e energia, portanto, pode ser útil modelar uma 
economia como um sistema em física. No entanto, enquanto 
houver um conceito de equilíbrio, tal como na teoria econômica 
neoclássica, o conceito de equilíbrio em a Física não é aplicável 
às economias porque se aplica apenas a tipos específicos de 
sistemas chamados de sistemas fechados. 

Estes são fechados em relação ao mundo exterior e fixam 
quantias imutáveis dos bens componentes. Eles possuem 
quantidades fixas de energia, logo, não podem ser adicionadas 
ou subtraídas energia do lado de fora. Os mercados não são 
descritíveis como sistemas fechados, portanto, a noção de estar 
em equilíbrio físico não pode ser aplicado. 

2)  Os mercados são exemplos de sistemas chamados pelos físicos 
de sistemas abertos. Eles não têm quantidades fixas de 
mercadorias ou moedas. Eles estão situados dentro de sistemas 
abertos maiores, incluindo a biosfera, a energia e os materiais 
fluentes através deles a partir do sistema maior onde estão 
contidos. 

3)  Os fluxos de energia e bens através de um sistema aberto 
podem levar sua organização se tornar um estado metaestável. 
Esses estados não são como equilíbrio, pois as flutuações ao 
seu redor são nem pequenas, nem aleatórias, nem 
correlacionadas. 

4)  Em vez de estar em equilíbrio, os mercados podem ser 
entendidos criticamente como sistemas auto-organizados. Esse 
é um construto teórico. Pode ser aplicado de maneira útil a 
mercados reais. Isso leva a se esperar, nos estados 
estacionários, os mercados serem aproximadamente invariáveis 
em escala. Implica uma previsão de como determinadas 
quantidades serão distribuídas em uma economia, o que inclui 
riqueza, renda, tamanho de firmas, populações de cidades e 
valores totais de moedas. A previsão é essas distribuições se 
adequarem às Leis de Potência e a previsão possibilitada ser 
observada na economia real. 

5)  Complexidade é importante. Na economia neoclássica, muitas 
conclusões são tiradas do estudo de situações com apenas dois 
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comerciantes e dois bens ou simplificações semelhantes. Três já 
resultam em interações complexas. As conclusões de modelar 
esses (e outros) sistemas simples é aplicado às economias reais 
com milhões de participantes e milhares de mercadorias. O 
novo paradigma conclui as características qualitativas das 
economias reais não podem ser capturadas corretamente por 
esses modelos simples, porque os recursos básicos de como 
elas funcionam depende de seu tamanho e complexidade. 

6)  Heterogeneidade é importante. No mundo real, os participantes 
têm um conhecimento muito incompleto de mercados e players 
diferentes. Sabem coisas diferentes. Jogadores diferentes 
também têm diferentes estratégias a respeito de como 
evoluírem entre si. Eles mudam, persistentemente, conforme o 
mercado, parcialmente engendrado por essas estratégias de 
mudança, ela mesma muda. Isso transforma a avaliação de 
risco em instrumentos difíceis. Essa diversidade não pode ser 
modelada pela economia neoclássica, mas pode ser modelada 
por novas técnicas, como sistemas adaptativos complexos. 

7)  O crescimento econômico é impulsionado pelo desenvolvimento 
de ciclos de materiais, bens, energia e dinheiro. São análogos 
aos ciclos seguidos por sistemas ecológicos. Esses ciclos são 
entendidos como componentes básicos de sistemas auto-
organizados. Eles estão longe de equilíbrio. A economia 
neoclássica estuda fluxos de caixa ou renda, os quais 
geralmente não se fecham em ciclos. Portanto, perdem as 
principais questões relacionadas à estabilidade e instabilidade 
de uma economia. 

8)  Há muita experiência em modelar sistemas ecológicos. Eles são 
semelhantes às economias, pois são sistemas abertos e com 
auto-organização, devido a fluxos de energia e material. Este 
pressuposto nos fornece uma base metodológica para teorizar 
uma economia de uma maneira onde o papel da energia é 
intrínseco. Questões como o que fazer com os inevitáveis 
resíduos de processos industriais necessariamente surgem. 

9)  As escalas de tempo são importantes. Diferentes ciclos 
funcionais de caixa a receber para caixa a pagar têm tempos 
muito diferente de escalas. As instabilidades podem ser 
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facilmente introduzidas por processos de acoplamento muito 
forte em diferentes prazos. 

10)  Sistemas complexos podem funcionar em diferentes fases, 
análogas às diferentes fases da matéria: sólido, líquido e gás. 
Alguns deles são mais hospitaleiros para nós em lugar de 
outros. As transições entre fases podem ser abruptas e 
perturbadoras. Reguladores de sistemas econômicos fariam 
bem em acompanhar indicadores da proximidade com transição 
de fase – e agir para evitá-la em caso de fase negativa. 

11)  Existe uma linguagem natural para descrever e quantificar as 
condições de equilíbrio, descritas pela teoria neoclássica. São 
importantes porque são condições nas quais se baseiam as 
suposições modeladoras do design de muitos complexos 
instrumentos financeiros como os derivativos. Senão, eles 
deixam de ser confiáveis. Essa Física, em sua generalidade, tem 
importância para a economia. Ela foi descoberta apenas 
recentemente por Pia Malaney e Eric Weinstein. 

Isso nos dá um conceito chamado curvatura: mede a distância 
do mercado em relação ao equilíbrio, quanto os mercados não 
conseguem “esclarecer” (equilibrarem-se através de variações 
de preços relativos), quão grandes são as oportunidades de 
arbitragem e efeitos da mudança de preferências. 

12)  Os mercados econômicos podem ser descritos como redes de 
traders e transações. Elas evoluem no tempo. Existe uma teoria 
bem desenvolvida dessas redes. Ela fornece uma útil 
metodologia e linguagem para modelagem econômica. Por 
exemplo, a noção de uma pequena rede mundial foi aplicada 
aos sistemas econômicos, bem como a outras redes de uso 
atual, como a Internet. Os cientistas da computação têm muita 
experiência no desenvolvimento e uso de modelos de sistemas 
complexos baseados nessas redes. 

13)  O número de bens e serviços distintos, os tipos de empresas e 
os números de maneiras de ganhar a vida cresceram, 
dramaticamente, ao longo do tempo. Esse crescimento é 
impulsionado por inovação e, por sua vez, esta é uma das 
principais causas de crescimento econômico real. Modelos como 
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os da economia neoclássica trabalham com cestas fixas de bens 
e serviços e, assim, perdem a chave do crescimento. 

14)  Há um limite para a precisão de previsões futuras, porque as 
inovações capazes de impulsionarem a crescente diversidade da 
economia e o crescimento econômico, geralmente, não podem 
ser previstos de maneira confiável. Mas pode-se tornar uma 
economia mais ou menos hospitaleira para eles. 

Essas críticas da economia neoclássica apontam para a 
possibilidade de um novo paradigma na teoria e modelagem 
econômicas. Como alguns desses pontos foram discutidos e estudado 
por décadas, por economistas e outros, é pertinente perguntar se 
eles levaram a modelos econômicos mais precisos na previsão do 
comportamento dos mercados reais. 

Houve alguns sucessos, como um modelo do mercado de ações 
da NASDAQ. Ao mesmo tempo, não se pode dizer o ponto de vista da 
Ciência da Complexidade ter levado a um desenvolvimento de modo 
tal a outra teoria econômica atualmente se apresentar como uma 
alternativa completa ao paradigma neoclássico. 

Por exemplo, não houve, a nosso conhecimento, um modelo 
econômico de larga escala construído com essas ideias atuais. Mas 
novos teóricos com formação heterodoxa estão à altura do desafio de 
modelar as complexidades atuais de mercados financeiros do mundo. 
No entanto, resta muito a ser feito para desenvolver e testar modelos 
com base nessas ideias complexas e ver como elas se aplicam à 
economia real. 

Essas novas ideias também não invalidam necessariamente os 
sucessos da economia neoclássica. A conclusão tirada disso é muito 
mais trabalho precisar ser feito. A boa notícia é tanto os aspectos 
bem-sucedidos do paradigma neoclássico quanto as novas ideias, 
baseadas em estudos de sistemas complexos, oferecem muito espaço 
para o desenvolvimento da Economia como Ciência. O que é 
necessário é um desenvolvimento aberto da teoria econômica, como 
em qualquer área da ciência, no desenvolvimento de modelos 
detalhados, através dos quais a aplicabilidade de diferentes princípios 
e hipóteses podem ser comparados com dados do mundo real. 
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O verdadeiro sucesso da economia americana tem funcionado 
bem como uma incubadora para inovação em bens e serviços reais. 
Isso deu experiência e tecnologia e levou agora à invenção de 
instrumentos financeiros cujo uso, em uma teoria falha em análise de 
contexto, amplamente não regulamentado ou compreendido, ameaça 
desfazer todo o progresso econômico das últimas décadas.  

A questão diante de nós é se o mesmo espírito de inovação 
pode ser aplicado aos princípios da teoria econômica orientadora dos 
mercados financeiros. Temos de basear concepção e regulamentação 
desses mercados com base em princípios e modelos corretos e 
verificáveis. 

  

O que deve ser feito? 

“... desde o início dos anos 80 ... a maneira como treinamos as 
pessoas para pensar ... no fluxo principal da economia ... 
deixou-as quase incapazes de distinguir entre a superfície e a 
realidade subjacente. Não foi apenas a Era de Reagan e o início 
de fundamentalismo de mercado, surgido no início dos anos 80, 
e a revolução teórica das expectativas racionais e todo o resto, 
mas sim uma ruptura fundamental em como realmente 
treinamos nossos alunos a pensar. (…) Porque os adeptos desse 
novo tipo de modelagem econômica, ganhadores de quase 
todos os prêmios Nobel, disseram: – Você não precisa entender 
o quadro mais profundo... Você realmente não precisa conhecer 
os mecanismos subjacentes da economia, porque os preços 
vistos refletem esse mecanismo subjacente” — Jeffrey Sacks, 
em comentários no Earth Institute (Columbia University), no dia 
20 de outubro de 2008. 

A teoria econômica clássica foi um produto do Iluminismo, 
inventada por filósofos desejosos de contribuir para o crescimento da 
democracia liberal. Eles nos ensinaram como construir sociedades 
propícias à dignidade humana, com base no equilíbrio entre 
cooperação e liberdade de perseguir a vida, a liberdade e a felicidade.  

O ponto alto do Iluminismo foi a influência mútua entre 
Newton, Locke e Montesquieu. Estes, por sua vez influenciaram “os 
pais fundadores” da Nação norte-americana a adotarem princípios de 
governo os quais eles acreditavam serem provenientes de 
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observações da Natureza. Isto está no espírito de seus valores e 
idealismo compartilhados. Hoje, pedimos uma renovação da 
abordagem esclarecedora do Iluminismo para compreender e 
governar racionalmente as sociedades humanas. 

No século passado, a ciência desenvolveu novas ferramentas 
para entender complexidades e sistemas em evolução, como a 
economia. Pedimos a economistas, outros cientistas e elaboradores 
de políticas públicas trabalharem juntos para desenvolver uma nova 
abordagem para conceituar e modelar a economia de modo confiável 
o suficiente para servir de guia para a construção e regulação de 
mercados. 

Como devemos provocar essa transformação na teoria 
econômica? Vamos separar a discussão no imediato, no próximo e no 
longo prazo. 

A crise econômica deve ser estabilizada imediatamente. Isso 
tem e ser realizado, pragmaticamente, sem ideologia indevida e sem 
confiar nas ideias e suposições fracassadas condutoras à crise. A 
Ciência da Complexidade pode ajudar aqui. Por exemplo, é errado 
falar em "restaurar os mercados ao equilíbrio", porque os mercados 
nunca estiveram em equilíbrio estável. Já estamos muito à frente se 
falamos em “restaurar os mercados a um estado crítico auto-
organizado estável”. 

No curto prazo, um projeto econômico necessário significa 
reunir um grupo de bons cientistas, alguns com muito domínio sobre 
Economia e Finanças, e outros tendo se destacado em outras áreas 
da ciência, mas capazes de trazer novas mentes e perspectivas para 
enfrentar o desaf io, focar no desenvolvimento de uma 
conceptualização da teoria econômica e modelagem cada vez mais 
confiável. 

Para isso, é necessário realizar pesquisas para desenvolver um 
novo paradigma para a teoria econômica e modelagem de mercados. 
Esta pesquisa deve ser realizada de acordo com o método científico, 
onde todas as suposições devem ser testadas contra o mundo real, 
teorias alternativas devem ser desenvolvidas e refinadas. Estas 
devem ser comparadas entre si e testadas novamente. 
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Em todo esse trabalho, economistas, contadores e matemáticos 
financeiros devem unir forças com teóricos da Complexidade e outros 
cientistas com o objetivo de refazer a teoria econômica com 
modelagem para oferecer orientação confiável para a organização e 
regulamentação de mercados financeiros estáveis. A pesquisa deve 
ser realizada de forma interdisciplinar e com espírito aberto. 

O objetivo desta pesquisa é uma nova conceituação científica 
para a Economia. Uma modelagem possível de fornecer conselhos 
confiáveis na construção, execução e regulação de instituições 
financeiras e mercados, de modo a servir ao propósito de crescimento 
e estabilidade no padrão de vida de todas as pessoas.  

As empresas e os mercados financeiros devem inovar para 
servir seu maior objetivo ao fornecer fluxos de capital eficientes para 
o crescimento e a inovação de bens e serviços, bem como um 
repositório seguro para nossas poupanças coletivas. Inovação em 
métodos de especulação não relacionados à produção estável de bens 
e serviços e ao fluxo eficiente de capital, dentro do sistema, deve ser 
reconhecido e desencorajado. 

Se esta pesquisa for bem-sucedida, será discutido se um 
determinado instrumento financeiro deve ser permitido ou como deve 
ser regulamentado. Isso não deve ser uma questão de opinião 
fortuita ou ideologia. Isto deve basear-se em modelagem detalhada e 
dados retirados de experimentos do mundo real e tratados com o 
escrutínio trazido à apresentação, por exemplo, de um novo avião. 

Em longo prazo, é necessário haver uma metodologia 
independente e apartidária para modelagem financeira e financeira. 
Ela envolve padrões acordados globalmente, como no mundo da 
modelagem climática.  

Como naquele mundo, pode-se imaginar uma comissão 
internacional de cientistas econômicos. Eles desenvolvem, testam e 
comparam modelos econômicos entre si, e contra dados anteriores, 
para haver uma compreensão confiável de quais são os melhores 
modelos e quão confiáveis são para estudar diferentes tipos de 
problemas e prever impactos de novo regulamento econômico-
financeiro proposto. Isso permitirá novas propostas e instrumentos 
financeiros inovadores ou mudanças nas regras de negociação ou 
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contábeis sejam testados, em um ambiente aberto, usando as 
melhores práticas para entender seus resultados. 

Uma economia envolve encontrar equilíbrio entre objetivos de 
longo e curto prazo, com aceitáveis distribuições de riqueza e 
recompensas por inovação e assunção de riscos. Governos diferentes 
podem abraçar diferentes filosofias sociais e podem procurar 
estabelecer relações econômicas e regulamentos financeiros para 
obter como resultado desejado um pouco diferente do atual.  

O papel de uma organização independente e apartidária na 
conceptualização científica da economia deve ser fornecer a esses 
formuladores de políticas com a noção de os novos regulamentos 
econômicos e financeiros sejam considerados a obter os resultados 
desejados por eles. Estes não envolverão, involuntariamente, más 
consequências para os outros. 

Pode-se também imaginar, em longo prazo, o software usado 
para modelar mercados. Espera-se as economias serem abertas, para 
os conceitos de um sistema aberto serem criticados e melhorados por 
espec ia l is tas, sejam eles prof iss ionais , acadêmicos ou 
governamentais, e independentemente do país onde trabalham. 

Talvez, nesse ponto de vista incerto como o atual, seja bom 
terminar com uma visão de o que é um conhecimento científico mais 
amplo, ou seja, uma abordagem adequada para modelar os mercados 
econômicos. Como resultado de aumentos de exigências no padrão 
de segurança de aviões, e aplicação rigorosa dos procedimentos de 
gerenciamento de riscos, houve menos e menos acidentes por milha 
voada nas últimas décadas. Isso não prejudicou a inovação – novos 
aviões são regularmente introduzidos incorporando melhorias em 
motores, construções e instrumentação.  

O que podemos buscar é um sistema financeiro similarmente 
projetado e regulamentado de acordo com princípios científicos 
sólidos e testados, para acidentes e crises uma vez por década 
tornar-se algo do passado. Desse modo, a inovação em bens e 
serviços prosperará em ambiente econômico estável. 
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Capítulo 6 -  
Complexidade e Arte das Políticas Públicas 

  

Complexidade e Arte das Políticas Públicas: Resolução dos 
Problemas da Sociedade de Baixo para Cima 

David Colander e Roland Kupers são coautores do livro 
“Complexity and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems 
from the Bottom Up” (Princeton University Press, 2014).  

Ele sintetiza a narrativa central da Ciência da Complexidade. 
Envolve ver a economia como um componente de um sistema social 
complexo em evolução, indo muito além do controle do governo ou 
de qualquer Pessoa Jurídica ou Pessoa Física. É mais uma entidade 
viva em lugar de uma entidade mecânica.  

Sua natureza fundamental não permite o tipo de planejamento 
central defendido pela esquerda não sofisticada. Da mesma forma, 
ver o sistema social como um sistema evolutivo complexo é bem 
diferente de vê-lo como um sistema autodirigido, onde se exige o 
governo não desempenhar nenhum papel, como parece ser sugerido 
por defensores fundamentalistas não sofisticados de O Mercado.  

Em vez disso, Colander vê o sistema social como complexo e 
adaptável, desenvolvendo múltiplos mecanismos institucionais de 
controle endógeno. Eles o fazem funcionar e o colocam em constante 
evolução ao longo do tempo. O governo é apenas um componente 
desses mecanismos de controle endogenamente desenvolvidos. 

Simpatizantes da esquerda mais sofisticados e também 
defensores mais sofisticados de O Mercado sempre reconheceram 
essas interconexões e interações das quais emerge ou configura um 
sistema complexo. Mas quando a discussão sobre política econômica 
é colocada dentro do quadro de política padrão, essa sofisticação 
geralmente é perdida. O debate é então empurrado para um impasse 
infrutífero com base em posições intelectuais não sofisticadas. Leva 
apenas a xingamentos e falta de comunicação.  

Aí é importante o conhecimento da Ciência da Complexidade. 
Explora matematicamente sistemas altamente interconectados e 
desenvolve modelos capazes de lançar luz sobre como esses sistemas 



!  210

interconectados se configuram de maneira dinâmica. Sintetiza as 
visões sofisticadas de ambos os lados: a Economia Hayekiana do 
Lado da Oferta e a Economia Keynesiana do Lado da Demanda. 

Compasso Errado 

David Colander e Roland Kupers, coautores do livro “Complexity 
and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems from the 
Bottom Up” (Princeton University Press, 2014), dizem: “muitas ideias 
de conversas espontâneas morrem. Isto não é por acaso”.  

Visualizamos a política econômica a partir de um quadro de 
complexidade, distinto das referências a guiar a maioria dos outros 
economistas. O quadro político de complexidade rejeita a bússola 
política padrão – o controle governamental, por um lado, e o livre 
mercado, por outro – e o substitui por um novo ambiente teórico, 
onde há um ambiente intelectual muito mais rico e proveitoso para a 
discussão política. Este livro foi desenvolvido para apresentar o 
quadro de políticas de complexidade. 

Existem muitos livros sobre Complexidade, mas a maioria deles 
não é sobre política. A Ciência da Complexidade é o domínio de 
alguns cientistas de alto poder intelectual, muito inteligentes, mas 
cujos interesses e conhecimentos raramente se estendem aos 
meandros da política e das narrativas históricas.  

Mas os interesses dos coautores são políticos. Roland saiu da 
física e negociou com a AT&T e Shell porque estava intrigado com o 
funcionamento dos sistemas econômicos. Seu pai, economista, foi um 
dos designers da União Européia e deu a ele um gostinho precoce de 
um mercado livre por design. Mais tarde, ele se envolveu na 
academia com questões como crescimento verde e a interface entre 
negócios e políticas.  

David escreveu sobre a teoria econômica abstrata, escrevendo 
sua dissertação sob a supervisão de dois vencedores do Prêmio 
Nobel. Mas ele manteve um interesse em política. Ele trabalhou em 
Washington por um tempo, mas rapidamente descobriu não ter o 
temperamento para fazer política em Washington com toda a sua 
intriga. Então ele se retirou e se concentrou no ensino. Ele escreveu 
um livro best-seller sobre Princípios da Economia e estudou a 
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profissão econômica, intitulando um de seus livros “Por que os 
economistas não são tão importantes quanto Garbagemen?”. Tais 
livros logo ganharam a reputação dele ser “o bobo da corte 
econômica”: aquele economista capaz de dizer o que todos os 
economistas sabem, mas com capacidade de dizer melhor. 

Essas origens diferentes fornecem uma visão bastante diferente 
da complexidade e da política obtida com a maioria dos cientistas de 
alto poder com estudos avançados na Ciência da Complexidade ou de 
escritores capazes de a popularizar. Ela reflete um meio termo: uma 
apreciação da natureza técnica da Ciência da Complexidade, mas com 
um interesse primário nas implicações políticas, não na Ciência.  

Os coautores discutiram como as simplificações de livros 
didáticos evoluíram para capturar um entendimento científico 
complexo e como essas simplificações se tornaram profundamente 
incorporadas às discussões de política econômica.  

A simplificação atual é baseada em uma narrativa capaz de 
enquadrar a política como o modo do Estado tentar o controle da 
economia. Isso é bastante compreensível, porque essa é a bússola 
política fornecida pelos cientistas ao público. 

O problema com os cientistas com propósito de estruturar s 
políticas é geralmente colocarem pouca ênfase no entendimento 
intuitivo e muito foco em modelos quantitativamente tratáveis. Para a 
ciência pura, isso é uma vantagem. Para a política, pode ser um 
problema se o modelo ficar firmemente enraizado na modelagem 
formal. O cientista ao usá-lo não reconhece suficientemente as 
limitações do modelo. Foi o que aconteceu com a política econômica e 
social. 

A atual bússola política está enraizada nas premissas 
necessárias há meio século para começar a desenvolver um modelo 
tratável da economia. No entanto, tanto a matemática quanto a 
modelagem avançaram anos-luz desde então.  

Embora a teoria social e econômica de ponta tenha avançado, o 
modelo de política não. Essa bússola política padrão está cada vez 
mais atrapalhando a discussão política.  
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Ela faz os especialistas em políticas pensarem estar sabendo o 
que estão fazendo e não perceberem sua bússola ter um alcance 
limitado. Em analogia de picos duplos, o modelo padrão é válido 
apenas no primeiro pico e não funciona muito além dele. 

No quadro de políticas de complexidade, começa-se com o 
reconhecimento de não haver uma bússola definitiva para políticas 
além de um senso comum altamente instruído. Os modelos científicos 
fornecem, na melhor das hipóteses, meias-verdades.  

Na opinião dos coautores, a educação desse senso comum 
inclui muito uma apreciação básica da complexidade, bem como 
ciências humanas, matemática e outras. Bússolas de políticas são 
criadas e evoluem. São produtos falíveis de uma hora para outra, em 
local específico, e devem ser tratados como tal. 

Aqui entra uma metáfora do The Economist: “o mercado livre 
padrão ou a estrutura de controle governamental é a bússola usada 
para encontrar o caminho na montanha mais baixa. Para navegar 
adequadamente no pico mais alto, é preciso reconhecer o terreno das 
políticas estar mudando constantemente. Em alguns desses terrenos, 
a bússola da política padrão funciona muito bem. Mas em outros, 
não. Esses outros terrenos exigem se evitar o pensamento em 
termos dessa dupla polaridade e ver a política de maneira mais 
integrada”. O objetivo deste livro é fornecer uma bússola alternativa 
de política de complexidade de modo a ajudar a estruturar a política 
para os terrenos nos quais a bússola padrão não funciona. 

A escolha central da política, em um quadro de complexidade, 
não é nem o mercado nem o governo. O objetivo da política no 
quadro de complexidade não é escolher um ou outro. Em vez disso, a 
política é vista como afetando um sistema em evolução complexo não 
possível de ser controlado.  

Mas, embora não possa ser controlado, pode ser influenciado, e 
os formuladores de políticas precisam pensar continuamente em 
como trabalhar com as pressões evolutivas e tentar guiá-las para fins 
desejáveis.  

Dentro do quadro de complexidade, as ações de controle de 
cima para baixo são o último recurso. O uso deles sugere ter falhado 
nas tentativas anteriores de obter a ecoestrutura correta.  
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A principal razão pela qual recorreria a isso é os problemas que 
enfrentados serem vistos como ameaças sistêmicas, de modo não ser 
possível esperar pelos efeitos das políticas de baixo para cima por 
serem mais lentas, embora mais sustentáveis para a tarefa 
estratégica.  

Os coautores chamam a política a se seguir ao adotar um 
quadro de complexidade, como “ativismo laissez-faire”. O ativismo do 
laissez-faire é uma política ativista para projetar e criar uma 
ecoestrutura na qual uma política do laissez-faire possa florescer. 

  

Liberdades Individuais e Objetivos Coletivos 

David Colander e Roland Kupers, coautores do livro “Complexity 
and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems from the 
Bottom Up” (Princeton University Press, 2014), afirmam: “uma 
maneira de influenciar o governo sem controle é ter o maior número 
possível de ações voluntárias possíveis. Se as pessoas, por seus 
próprios desejos, fazem socialmente desejável, o controle não é 
necessário. As pessoas exibem autocontrole.” 

Se uma sociedade tem normas positivas, são necessários muito 
menos regulamentos. Em uma sociedade com normas positivas, os 
indivíduos podem ter significativa liberdade de ação, enquanto ainda 
alcançam objetivos sociais coletivos.  

Essa ênfase na liberdade individual é geralmente associada aos 
defensores do mercado, mas também é uma ênfase dos defensores 
da complexidade. O que os defensores simplistas ou fundamentalistas 
do mercado livre às vezes esquecem é um sistema complexo 
funcionar apenas se os indivíduos se autorregulam.  

Autorregulação pessoal ou entre indivíduos? Significaria eles 
não pressionarem muito sua liberdade e fazerem compromissos 
razoáveis sobre o benefício a si mesmos e o benefício à sociedade. 
Caso esses compromissos razoáveis sejam incorporados às normas 
de comportamento, temos o melhor de todos os mundos.  

As normas de organização política para tratar a complexidade 
são considerados endógenos ao sistema e estão interconectados com 
a política de ações coletivas. O governo não impõe normas, nem 
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mesmo força indivíduos a se autorregularem. Em vez disso, tenta 
incentivar o desenvolvimento de uma eco-estrutura capaz de 
incentivar a autoconfiança e a preocupação com os outros. 

Um dos papéis importantes do governo no quadro da 
complexidade é incentivar as pessoas a adotar normas sociais 
positivas. Mas esse papel de “influência da norma” para o governo 
raramente faz parte da discussão sobre política econômica.  

Uma política de normas é projetada para influenciar as regras e 
o tom do jogo social. Envolve criar uma sociedade civil dentro da qual 
os indivíduos possam prosperar em seus próprios termos. Não 
envolve impor a vontade do governo a indivíduos. O governo é 
simplesmente um meio pelo qual os indivíduos resolvem problemas 
coletivos. 

O argumento dos coautores é o governo ter um importante 
papel político nos dois quadros, mas esses papéis são bem diferentes. 
De maneira sintética, o governo é visto pela Ciência da Complexidade 
simplesmente como uma manifestação da interação de escolha 
coletiva de baixo para cima, tão natural para a evolução de um 
sistema social quanto a oferta e a demanda. Sem governo, não 
teríamos mercados como os conhecemos, e sem mercados não 
teríamos governo como os conhecemos. Eles são simbióticos e co-
evolutivos. Como tal mercado e governo não podem ser uma 
polaridade para a bússola política. 

A natureza simbiótica do governo e do mercado não é uma 
nova visão. Basta ler o pensamento econômico e político clássico para 
encontrar um reconhecimento completo dele. Mas os estudiosos 
clássicos das Ciências Sociais não formalizaram suas ideias de tal 
maneira a poder a política econômica derivar diretamente delas.  

Quando o pensamento clássico evoluiu para o pensamento 
neoclássico mais formalizado, muitas ideias de complexidade foram 
perdidas para a política econômica e, em certa medida, para toda a 
política social. O discurso político tornou-se enquadrado como uma 
ciência determinística do controle.  

Nela, economistas de "fora do sistema" ao aconselharem um 
governo saberiam o que seria melhor para as pessoas. O fato de o 
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melhor poderia ser descoberto apenas pelo processo de evolução foi 
perdido.  

Consistente com essa visão, os formuladores de políticas 
adotaram uma bússola pela qual via o governo e o mercado como 
polos opostos. Por um lado, a política do governo tornou-se focada no 
controle do governo. Por outro lado, quem buscava o incentivo à 
natureza social das pessoas se viram pressionando por políticas de 
controle – regulamentação governamental, redistribuição forçada e 
mercados diretamente limitados – e não por políticas de influência – 
autorregulação, caridade, empatia e simpatia. Deixou as pessoas 
livres para descobrir o que de maneira sustentável era melhor para 
si. 

A Ciência da Complexidade fornece um quadro de políticas 
fundamentalmente diferente. Enquadrado na complexidade, o papel 
do governo se torna bem diferente. No quadro da complexidade, a 
política é projetada para desempenhar um papel de suporte em uma 
eco-estrutura em evolução. Ela não é projetada para controlar o 
sistema.  

Este livro é a tentativa de apresentar ao leitor esse quadro de 
políticas de complexidade. Mostra como os coautores acham o debate 
sobre políticas públicas deve ser organizado. 

O treinamento em políticas públicas nas universidades, nos 
negócios e no governo torna mais provável ver a dualidade do quadro 
padrão de livre mercado e política de controle do governo, sem se dar 
conta de outros quadros possíveis. Como a maioria dos formuladores 
de políticas sociais e especialistas em políticas vê a imagem nesse 
quadro padrão dual, o debate sobre políticas perdeu aspectos 
importantes para o debate.  

O treinamento em Ciências da Complexidade muda isso. 
Permite o reconhecimento de uma estrutura política alternativa onde 
o governo e o mercado são simbióticos. Fazer isso abre um novo 
conjunto de rotas para explorar. 

Embora grande parte do nosso foco neste livro seja sobre 
política econômica, as implicações vão muito além da economia. A 
razão pela qual inicialmente focamos na economia é o atual "guia 
padrão dos economistas" para a política ter influenciado muito mais 
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além da própria Economia. Forneceu a estrutura principal para se 
pensar em políticas públicas, negócios e até decisões individuais.  

De muitas maneiras, o quadro político padrão dos economistas 
se tornou o que usamos na sociedade ocidental para pensar em 
problemas de maneira binária, reducionista e simplória – e não 
complexa com muitos componentes interativos. Tornou-se tão 
assimilado a ponto de muitas vezes ser considerado a única maneira 
racional de pensar em políticas: uma escolha entre Mercado e Estado. 

Complexidade e Interligação ou Interações e Interconexões 

David Colander e Roland Kupers são coautores do livro 
Complexity and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems 
from the Bottom Up (Princeton University Press, 2014). Eles se 
perguntam: por que as receitas oferecidas para as grandes questões 
de nosso tempo parecem cada vez mais inadequadas?  

As políticas de assistência à saúde, regulamentação financeira e 
mudança climática lutam para ser eficazes, apesar de muitos 
cientistas, políticos e jornalistas inteligentes participarem.  

Não é as soluções serem mal pensadas ou a análise estar 
errada. Procuramos soluções através de um quadro incapaz de 
capturar a interação impulsionadora de sistemas complexos.  

A natureza interconectada dos problemas enfrentados não se 
encaixa nas suposições simplificadas do quadro padrão. A Ciência da 
Complexidade surgiu na tentativa de entender esses tipos de 
sistemas altamente interconectados. 

O quadro de complexidade fornece uma nova maneira de 
analisar os problemas e já está começando a influenciar a discussão 
de políticas. Termos e ideias da Ciência da Complexidade, como ponto 
de inflexão, aprisionamento e ecossistema, estão entrando nos 
debates políticos de rotina, mas geralmente são usados fora do 
contexto e ficam desconfortáveis dentro do quadro padrão.  

São complementos, não questões centrais. Agora é hora de 
considerar o quadro de políticas de complexidade em sua totalidade. 
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De certa forma, a abordagem de complexidade da política é 
nova. Os coautores não conhecem nenhum livro com o 
enquadramento dos problemas de política como eles fizeram.  

Mas de outras maneiras, não é. A abordagem esboçada é 
simplesmente uma descrição da abordagem usada por tomadores de 
decisão sábios, sejam economistas, sejam outros profissionais. Eles 
simplesmente não dizem às pessoas qual é a sua abordagem. O que 
os coautores tentam fazer nesse livro é apresentar o raciocínio dessa 
abordagem e integrá-la explicitamente à discussão política mais 
ampla. 

Debatem o que chamam de "abordagem de complexidade da 
política" porque o termo "complexidade" foi exagerado nos círculos 
acadêmicos e a terminologia nem sempre ressoa bem para aqueles 
ainda sem a conhecer. As pessoas veem isso como uma abordagem 
ultra-matemática. Ela requereria um doutorado para entender aquilo 
visto como uma afirmação do óbvio.  

Pessoas razoáveis sabem: as coisas são complexas, então o que 
mais há de novo? Mas, após muito debate e feedback de amigos, os 
coautores decidiram usar a nomenclatura da Complexidade, mas 
também para enfatizar não estarem afirmando a complexidade ser 
uma maneira totalmente nova de fazer ciência. 

Ao analisar um sistema complexo, é necessário considerar a 
interconectividade de umas partes com as outras partes. Isto implica, 
em um sistema complexo, o todo não ser necessariamente igual à 
soma das partes.  

No jargão técnico, isso significa a dinâmica e a estática se 
misturarem e a matemática se tornar perversamente difícil. Por isso, 
a maioria dos economistas e formuladores de políticas de Ciências 
Sociais se esquivou dos modelos formais de complexidade e, em vez 
disso, usou modelos não complexos nos quais a dinâmica é tratável.  

Embora esses modelos não complexos pareçam difíceis para os 
não-matemáticos, eles são realmente simples para os matemáticos. 
Eles foram projetados para a matemática se tornar factível, fazendo 
as suposições necessárias para tornar as equações tratáveis.  
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O desenvolvimento de modelos simplificados faz muito sentido 
em um quadro padrão, lembrando-se o modelo ser uma primeira 
abordagem aproximada. O problema surge quando alguém começa a 
basear todo o pensamento político nesses modelos simplificados 
demais, quase todos binários para serem abordados pelo 
“pensamento preto ou branco”, e não nas realidades complexas além 
deles.  

Qualquer política quando exige foco nas interdependências 
dinâmicas entre as partes é simplesmente descartada. Isso aconteceu 
na política social padrão. 

Como você decide qual quadro usar: um quadro de 
complexidade ou um quadro padrão? Não há uma resposta única para 
isso. O mesmo problema pode ser enquadrado como complexo ou 
não complexo. A questão relevante é qual quadro é mais útil para o 
problema específico em questão. A resposta geral é, quanto mais 
dinamicamente e estreitamente inter-relacionadas forem as partes 
componentes, maior a probabilidade de o quadro de complexidade 
ser o mais útil. 

Em um quadro de complexidade, é muito mais difícil ter uma 
racionalidade objetiva única, colocando qualquer “prova”ou certeza da 
eficácia de uma política além do alcance. Em um sistema complexo, 
em princípio, tudo influencia todo o resto.  

Para fazer escolhas sensatas, você deve escolher limites para o 
problema em questão. Isso significa os formuladores de políticas 
precisam necessariamente envolver suas propostas em uma mortalha 
de humildade. 

Geralmente, a política não se baseia em técnicas de ponta, mas 
em quadros de políticas altamente simplificados. Esses quadros 
simplificados refletem as simplificações heurísticas necessárias para 
passar da Ciência para a Política. No modelo padrão de política de 
Ciências Sociais, as interconexões dinâmicas entre os agentes da 
sociedade são suprimidas e sua importância oculta pelas suposições 
do modelo.  

No quadro da complexidade, eles não são. Mas isso apresenta 
um problema: tantas mais interconexões, mais técnicas de 
modelagem limitadas. Não há como todas as interconexões serem 
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capturadas em qualquer modelo. Assim, no quadro de complexidade, 
aceita-se essa limitação e trata todos os quadros, mesmo o quadro 
de complexidade, até certo ponto de modo arbitrário. 

O problema não é o quadro padrão estar errado. Todos os 
quadros estão errados. O problema surge apenas quando o quadro de 
complexidade também não é considerado. 

O restante do livro desenvolve as ideias acima mais 
completamente. Está dividido em quatro partes.  

Na primeira parte, apresenta o quadro da complexidade e 
descreve como a política social seria diferente se fosse levada a sério.  

Na segunda parte, pesquisa a história do relacionamento entre 
economia, política e complexidade, explicando como eles se 
separaram da empresa e como estão se unindo novamente.  

Na terceira parte, explora algumas políticas de complexidade e 
descreve exemplos de como o quadro de complexidade pode mudar o 
debate sobre políticas.  

A quarta parte considera a chamada “agenda perdida”. Nela, 
discute como o treinamento em Ciências Sociais deve mudar para 
integrar melhor uma visão de complexidade ao pensamento político, 
e como o pensamento político mudará se o quadro de complexidade 
for adotado. 

  

Estado com e não versus Mercado 

David Colander e Roland Kupers são coautores do livro 
Complexity and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems 
from the Bottom Up (Princeton University Press, 2014).  

No quadro da complexidade, o debate sobre políticas não é 
escolher o governo ou o mercado. Em vez disso, o debate é sobre o 
papel do governo na estruturação do ecossistema: como os membros 
da sociedade alcançarão a coordenação coletiva necessária. A política 
deve incentivar soluções de baixo para cima? E se sim, como?  

Isso deveria envolver o desenvolvimento de um ecossistema no 
qual as soluções emergem das interações dos indivíduos com o 
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mínimo possível de controles e intervenções diretas do governo? Ou a 
política deve trabalhar em direção a um ecossistema no qual o 
governo tenha um papel de controle mais direto na coordenação dos 
desejos dos indivíduos?  

Inevitavelmente, o ecossistema envolverá uma combinação de 
dinâmica de baixo para cima e influência de cima para baixo. Uma 
parte central do debate sobre políticas sociais precisa ser sobre como 
a influência de cima para baixo e a dinâmica de baixo para cima 
influenciam uma à outra. 

Nesta dinâmica evolutiva, há um paradoxo. Um governo deve 
ser forte, mas sua força deve ser uma força moral capaz de incentivar 
as pessoas a coordenar voluntariamente suas ações para o bem 
comum, não uma força coercitiva onde tente controlar ou forçar as 
pessoas a fazer algo. Esta última força mina a coesão social de baixo 
para cima.  

Um ecossistema que funcione bem tem um conjunto de 
normas, regras e leis impeditivas de as pessoas estabelecerem a 
condução do sistema para beneficiar a si mesmas – criando pedágios 
ao longo dos fluxos do comércio ou comprando influência do governo 
– e, em vez disso, estabelecem o ambiente mais justo e competitivo 
possível.  

Se um sistema não possuir normas, regras e leis apropriadas, o 
resultado será um círculo vicioso, com vários subgrupos exigindo 
controle direto do governo para compensar sua injustiça. Assim, é 
provável um governo sem força moral obter exatamente o sistema 
não desejado pelo cidadão esclarecido: um sistema ineficiente com o 
governo desempenhando um papel significativo nas atividades 
cotidianas das pessoas. 

Assim, o governo forte exigido é um tipo particular de governo, 
comprometido com a liberdade individual e comprometido com o não 
uso do poder, exceto como forma de alcançar uma eco-estrutura 
competitiva. É um governo com força moral suficiente para não a 
usar. Esse é o paradoxo da política perdido pela bússola padrão 
binário. 

No segundo capítulo, os coautores argumentam a dualidade de 
mercado versus governo ser um produto do próprio quadro de política 
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econômica padrão. Essa dualidade desaparece no quadro da 
complexidade, mas, inevitavelmente, outros contrastes aparecem.  

Dentro de um quadro de complexidade, tanto a solução de 
“governo” de cima para baixo mais ativa quanto a solução de 
“mercado” de baixo para cima menos ativa são vistas como tendo 
evoluído de baixo para cima. Dentro desse quadro, a solução de 
política é um elemento do sistema, não fora dele.  

Portanto, se a solução incluir o envolvimento direto do governo, 
é uma solução tão "natural" quanto uma solução com menos 
governo. Mais controle governamental reflete simplesmente uma 
escolha mais primitiva da sociedade de baixo para cima.  

As políticas encarnadas nessa escolha podem muito bem 
ossificar e se tornar uma maneira trancada de governar, mas elas não 
existem fora da sociedade. O governo existente é simplesmente uma 
solução de baixo para cima para problemas anteriores. O governo é 
tão natural quanto o mercado.  

O que Colander e Kupers estão dizendo é, embora possa ser 
tentador culpar Washington, Bruxelas ou Atenas por nossas falhas 
políticas, as estruturas determinantes das políticas sobre as quais nos 
queixamos foram criadas por meio de escolhas sociais feitas dentro 
de um sistema emergente e em evolução. 

  

Alcançar o Desejado pelas Pessoas: Obter a Ecoestrutura 

David Colander e Roland Kupers são coautores do livro 
“Complexity and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems 
from the Bottom Up” (Princeton University Press, 2014). 

Embora a relação no quadro da complexidade entre soluções de 
baixo para cima e intervenções de cima para baixo pareça refletir a 
distinção entre a solução fundamentalista de mercado e a solução de 
controle, na realidade é uma polaridade muito diferente. Keynes e 
Hayek entenderam isso, mas muitos dos que os seguiram não.  

O desenvolvimento da Ciência da Complexidade nos permite 
revisitar seus pensamentos e adicionar precisão. Ambos apoiavam 
soluções ascendentes sempre quando possível. Isso foi dito por 



!  222

Keynes opinar: “o mundo deveria ser povoado por aqueles 
compartilhadores da posição moral de Hayek”.  

Essa posição moral vê o poder do governo como corrupto. 
Permite os politicamente poderosos projetarem as regras para se 
beneficiarem e solidificarem seu poder e seus pontos de vista. Essas 
visões são baseadas na história. O quadro de complexidade aceita 
também qualquer ação do governo ter problemas.  

O ponto no qual Keynes e Hayek diferiam estava na leitura de 
quão bem-sucedido o governo poderia ter ao fornecer orientações 
úteis de baixo para cima. Os defensores ativistas da política de 
laissez-faire veem o governo em condições de desempenhar um 
papel positivo útil na tentativa de influenciar o que surge, enquanto 
os apoiadores passivos da política de laissez-faire veem as tentativas 
do governo de orientar, provavelmente, levando a soluções piores em 
relação a o que aconteceria sem a orientação do governo. Ambas são 
posições razoáveis, mas a teoria social não resolve. 

O que torna a política tão complicada no quadro da 
complexidade é os objetivos específicos da política não serem dados. 
Eles se desenvolvem endogenamente de baixo para cima e não 
podem ser totalmente especificados a priori.  

Os objetivos específicos da política não podem ser conhecidos 
com certeza por ninguém, incluindo o governo. Os indivíduos podem 
conhecer seus objetivos para a sociedade, mas os objetivos da 
sociedade são a mistura de todos os objetivos individuais. Os 
objetivos sociais específicos de uma sociedade emergem à medida 
que o sistema evolui.  

No quadro da complexidade, um objetivo importante do 
governo é criar um ambiente no qual as pessoas reflitam sobre seus 
objetivos para a sociedade. Ocorrerá de modo os verdadeiros 
objetivos sociais das pessoas poderem surgir, não para tentar impor 
metas específicas às pessoas. 

No exemplo da economia do compartilhamento, os objetivos 
emergentes são diretos, alcançar as metas com economicidade, 
rapidez e segurança. Na maioria das situações sociais, é menos claro 
e os formuladores de políticas acabam sendo tentados a fazer 
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suposições altamente simplificadas sobre a motivação das pessoas e 
quais são seus objetivos.  

Em uma política de baixo para cima, o objetivo social emerge 
do processo. As pessoas são livres para escolher seus objetivos 
individuais e coletivos, e também são livres para escolher como 
alcançá-los. 

Depois de se perceber esses objetivos envolverem coordenação 
em torno de um bem comum e ação coletiva, a política se torna mais 
problemática. Como exemplo, considere a abundância de alimentos 
no mundo e nossa aparente incapacidade de alimentar a todos, seja 
pelo mercado ou pelo controle do governo.  

Deixar problemas comuns de bens para a “sociedade”, onde a 
sociedade envolve uma variedade de grupos policêntricos, oferecendo 
alternativas ao mercado ou ao governo, pode ser uma opção 
atraente. Mas isso só pode ser tentado se houver um ambiente no 
qual os grupos policêntricos sejam incentivados.  

Atualmente, esses grupos coletivos eficazes com objetivos 
sociais são muito menos numerosos do possível em um sistema 
amigável de baixo para cima. O ecossistema desenvolvido não foi 
amigável para eles. Assim, o suporte a soluções de complexidade 
pode envolver o suporte a uma política de ecoestrutura projetada 
para incentivar o desenvolvimento desses grupos policêntricos 
alternativos. 

Na parte III, o livro apresenta alguns exemplos de como uma 
ecoestrutura pode ser formulada para estimular o surgimento de 
organizações possíveis de desempenhar esse papel. Em todos os 
casos, envolve governos promovendo soluções de baixo para cima.  

No quadro padrão, associa a ação do governo a soluções de 
controle de cima para baixo e a ação de baixo para cima do mercado 
com o fundamentalismo do mercado. Isso pode parecer estranho.  

No quadro da complexidade, não. O governo não controla, mas 
influencia a maneira como as metas evoluem e emergem. Pode tentar 
fazer essa influência ser a mais positiva possível. Qual é a melhor 
maneira de fazer isso é o debate sobre a meta política. Ele é um 
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debate muito diferente daquele sobre a política do governo dentro de 
um quadro de controle padrão. 

A po l í t i ca de comp lex idade envo lve i ncen t i va r o 
desenvolvimento de um ambiente institucional amigável às soluções 
políticas de baixo para cima, para elas poderem evoluir e se 
desenvolver.  

Ela se opõe à política tradicional de controle de cima para baixo 
pela mesma razão apontada pelos fundamentalistas de mercado: 
porque o governo não é muito bom em resolver problemas sociais e 
as soluções impostas de cima para baixo pelo governo tendem a 
minar o desenvolvimento de soluções de baixo para cima, possíveis 
de se desenvolver. Em lugar disso, a política de complexidade apoia 
uma política capaz de tratar o governo e as empresas privadas como 
parceiros dos quais novas formas institucionais combinadas podem 
evoluir. 

  

Quadro da Política de Complexidade 

Para todo problema complexo,  
há uma resposta clara, simples e errada. (H. L. MENCKEN) 

David Colander e Roland Kupers são coautores do livro 
“Complexity and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems 
from the Bottom Up” (Princeton University Press, 2014). Descrevem 
os quadros de política fundamentalista de mercado e de controle de 
estado, para explicar detalhadamente o quadro de política de 
complexidade.  

A primeira coisa a observar sobre o quadro de políticas de 
complexidade é, embora o fundamentalista de mercado e o modelo 
de controle estatal tenham chegado a respostas definitivas simples às 
políticas, o quadro de políticas de complexidade não. Não é possível 
dizer uma política ser teoricamente melhor que outra. Para a Ciência 
da Complexidade, a política não possui uma resposta teórica definida.  

Seu quadro recebe orientação da teoria, mas não prescreve 
respostas definitivas. As decisões políticas fazem parte de um 
conjunto de decisões em evolução, sendo tomadas em um complexo 
sistema em evolução.  
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Qualquer decisão tomada em determinado momento se baseia 
em um conjunto de decisões em desenvolvimento, tomadas no 
passado, e terá consequências desconhecidas para decisões futuras. 
Está sendo feito de maneira distante de um conhecimento perfeito de 
um processo em permanente andamento. A política de complexidade 
fornece amplas opções e ideias para novas direções criativas na 
política, não recomendações precisas. 

O fato de as decisões em sistemas complexos serem tão 
incertas e difíceis de tomar não significa se dever evitar lidar com 
elas matematicamente e cientificamente. Pelo contrário, ela permite 
modelos matemáticos muito mais complicados, pois os modelos são 
usados para uma finalidade diferente.  

Os economistas visam não descrever com precisão o mundo 
real, mas entender a topografia da paisagem sob o sol. Os modelos 
matemáticos estão tentando mapear diferentes tipos de topografia, o 
que poderia ser útil ao procurar as chaves de política, mas eles não 
representam a pesquisa completa das chaves. 

As respostas da política podem ser encontradas apenas por 
aqueles capazes de pesquisar no escuro, o que envolve lidar com 
toda a complexidade do sistema. O fato de alguém estar usando os 
modelos principalmente para orientação, e não para prescrições, lhe 
dispensa de forçar os modelos a ter relevância política direta.  

Isso é uma das principais razões para os problemas com os 
modelos econômicos existentes. Em vez disso, pode-se usar 
matemática de nível superior, dependendo da tarefa.  

Em termos técnicos, em vez de usar modelos de equilíbrio 
estático, possíveis de ser resolvidos analiticamente, é possível usar 
modelos dinâmicos não-lineares. Eles estão além da solução analítica, 
mas sobre eles as ferramentas computacionais podem lançar luz.  

Como os coautores discutem em capítulos posteriores, a 
matemática de sistemas complexos em evolução é realmente difícil e 
ainda está em desenvolvimento. Por isso, no passado, economistas e 
outros cientistas sociais os evitavam.  
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É também por isso seus conselhos sobre políticas não terem 
sido especialmente úteis quando a solução exigia uma compreensão 
abrangente de nosso complexo sistema socioeconômico em evolução. 

Atualmente, os formuladores de políticas contam com dois 
modelos muito mais simples:  

1. o modelo de política padrão vê o Estado como corrigindo falhas 
do mercado e  

2. o modelo fundamentalista de mercado enxerga apenas as 
falhas do governo.  

No modelo de controle estatal, o mercado funciona muito bem 
por si só, e funcionaria perfeitamente, exceto por problemas de 
retornos crescentes, monopólio e as chamadas externalidades - 
resultantes de decisões que não envolveram o tomador de decisão. 
Isso deixa um papel para o Estado - impedir monopólios e corrigir 
externalidades.  

Esse modelo domina as discussões sobre políticas. Assim, a 
política do governo é quase invariavelmente considerada com ele:  

1. controlando a economia,  

2. corrigindo externalidades,  

3. ajustando o sistema para aumentar os retornos ou  

4. regulando a economia por impostos ou regulamentos.  

O mantra de política básica do modelo padrão é: precisamos de 
um governo fazer o sistema funcionar eficientemente, como o modelo 
padrão (ou a Economia Normativa) diz: o que deveria ser. 

O modelo fundamentalista de mercado, por outro lado, integra 
o aspecto evolutivo do sistema econômico à sua visão de mundo. Ele 
vê a economia de mercado como auto-organizada e incontrolável.  

Mas, para adoção desse modelo, é preciso ter uma visão muito 
simplória dessa evolução. Ele vê o mercado como evolutivo, mas o 
Estado, de alguma forma, está fora do sistema evolutivo. O resultado 
é os fundamentalistas do mercado verem o Estado como uma 
tentativa de fazer o impossível: “controlar” a evolução.  
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Assim, quase como uma reação instintiva, veem qualquer 
intervenção do Estado como prejudicando o sistema. Assim, sua 
conclusão política é manter o Estado fora da economia. 

Muitos dos argumentos apresentados pelos fundamentalistas de 
mercado contra o controle do governo são baseados em uma visão 
implícita, mas limitada, da complexidade da economia. O que a 
moderna Teoria da Complexidade faz é levar o governo à evolução. 

Essa reformulação pode ser vista como uma extensão do 
modelo fundamentalista de mercado: vê o sistema social como 
evolutivo, mas com uma reviravolta vê o Estado e outras instituições 
coletivas como tendo co-evoluído com as instituições de mercado. 
Eles foram desenvolvidos para auxiliar o mercado e, teoricamente, 
são tão necessários para o sistema em funcionamento quanto o 
mercado.  

O quadro de complexidade da política pensa na política na 
estrutura coevolucionária. Nele, não há Mercado independente do 
Estado, e nenhum Estado independente do Mercado. Portanto, na 
estrutura da complexidade, a estrutura fundamentalista de mercado 
das questões políticas perde elementos centrais da nossa economia 
real. 

Política de Ativismo Laissez-Faire de Baixo para Cima 

David Colander e Roland Kupers, coautores do livro “Complexity 
and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems from the 
Bottom Up” (Princeton University Press, 2014), reafirmam a definição 
formal de ativismo laissez-faire.  

Essa é uma abordagem capaz de incentivar políticas ativistas 
projetadas para criar uma ecoestrutura dentro da qual a política de 
laissez-faire possa florescer. É uma política projetada para criar uma 
ecoestrutura social viável na qual indivíduos, ou coleções de 
indivíduos, resolvam problemas de baixo para cima, sem o uso de um 
coordenador central.  

A política ativista de laissez-faire é uma política de baixo para 
cima, na qual as pessoas ajudam a resolver os problemas da maneira 
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mais eficiente possível, através da modificação auto imposta 
voluntária, coletiva e cooperativa de seus impulsos egoístas. 

Colander e Kupers acreditam as soluções de baixo para cima 
prometerem, de maneira significativa, abordar até questões sociais 
amplas. Mas projetá-los com precisão com base em modelos de 
complexidade ainda está além de suas habilidades.  

Nesse ponto, tudo o que podem fazer é delinear o tipo de 
políticas a emergir da complexidade da visão política de baixo para 
cima.  

A política ativista do laissez-faire vê a dinâmica social 
intrinsecamente de baixo para cima, com normas e cultura muitas 
vezes desempenhando um papel maior na determinação do resultado 
em lugar da política. Mas, em vez de supor as normas e a cultura 
serem constantes, como o modelo padrão de controle de políticas, a 
política de complexidade pressupõe as normas e cultura serem 
influenciadas pela ação do governo.  

O foco da política governamental é influenciar essas normas e a 
própria cultura de maneira positiva, enquanto simultaneamente lida 
com os problemas imediatos dentro das normas e da cultura 
existentes. 

A chave para reconhecer o poder da política de complexidade 
para mudar a sociedade é compará-la a uma mudança infinitesimal 
em um embrião. Essa mudança infinitesimal pode fazer uma enorme 
mudança no adulto. Ele se desenvolve a partir do embrião. Da 
mesma forma, mudanças quase imperceptíveis nas normas, em um 
estágio muito inicial do desenvolvimento das instituições, podem 
provocar enormes mudanças no funcionamento do sistema.  

O que isso significa é uma pequena mudança na dinâmica 
replicadora de nosso sistema capitalista pode possibilitar objetivos 
sociais serem alcançados pela sociedade com muito menos 
envolvimento direto do governo em lugar do praticado atualmente. 
Podemos ter um sistema capaz de alcançar objetivos sociais e ofereça 
mais liberdade aos indivíduos.  

Essa ligeira mudança envolve tornar nosso sistema social mais 
propício ao rotulado de empresas “com fins lucrativos”. Elas são 
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estruturas legais capazes de complementarem a dicotomia atual de 
estruturas com fins lucrativos ou estruturas para fins de caridade. 
Permitem as pessoas serem transparentes sobre como elas 
pretendem usar esse excedente gerado pelos empreendedores de 
sucesso. 

O desenvolvimento de instituições com fins lucrativos, mas para 
propiciar benefícios sociais, está ocorrendo atualmente, 
desenvolvendo-se de baixo para cima. Vários estados dos EUA 
implementaram leis para começar a incentivar seu desenvolvimento e 
outros países estão considerando ativamente.  

Para expandir seu uso, são necessárias mais mudanças 
institucionais. Sua natureza deve ser melhor compreendida, para 
impedir os indivíduos usarem as novas formas para beneficiar a si 
mesmos, não à sociedade.  

Uma profissão econômica capaz de funcionar bem gastaria 
enormes esforços explorando e desenvolvendo protótipos dessas 
instituições. No entanto, os economistas não estão fazendo isso 
porque essas novas instituições com fins lucrativos não se enquadram 
no quadro político dos economistas. 

A política de tornar nossa sociedade mais propícia a instituições 
com fins lucrativos pode não parecer uma grande mudança de 
política, mas dentro de um modelo de complexidade, onde pequenas 
modificações na dinâmica de replicadores de um sistema podem levar 
a resultados bastante diferentes, essa pequena mudança pode ter 
grandes consequências em termos de implicações políticas. 

Não existe almoço de graça, mas há política de baixo custo 

David Colander e Roland Kupers, coautores do livro “Complexity 
and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems from the 
Bottom Up” (Princeton University Press, 2014), afirmam o quadro de 
complexidade ter a capacidade de eliminar as suposições limitantes 
nas quais o quadro de política padrão se baseia: 

1. não supõe as pessoas serem hiper-racionais;  

2. não assume a dinâmica do sistema ser linear;  
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3. não pressupõe os gostos não serem afetados pelo processo;  

4. não assume ser possível ao governo controlar tudo;  

5. não supõe o mercado competitivo possa de alguma forma 
existir independentemente do governo e de outros sistemas 
naturais sociais;  

6. não assume a estrutura institucional ser fixa.  

Por esses não pressupostos, o quadro de políticas de 
complexidade altera a natureza da discussão sobre políticas. Os 
quadros de políticas, como tudo em um sistema complexo, oferecem 
o melhor retorno possível quando são desenvolvidos. Eles fornecem 
novas maneiras de pensar sobre as coisas.  

Quando o quadro de políticas padrão surgiu, ele forneceu 
aprimoramentos de políticas, classificados de “almoços gratuitos”. 
Com o tempo, os “almoços grátis” foram capturados pelo mercado, e 
passaram a ser “lanches gratuitos”, mas com o tempo esses também 
foram explorados de maneira lucrativa. 

Não são apenas “as grandes refeições”. O fato de o modelo de 
política padrão estar sendo usado como o único quadro significa a 
sociedade estar perdendo as realmente grandes ideias políticas, isto 
é, as festas gourmet postas na mesa, esperando para serem 
comidas.  

O objetivo deste livro é abrir a busca de “festas gourmet”. Para 
fazer isso, precisamos nos afastar de um modelo de política 
desenvolvido há oitenta anos, quando refletia a tecnologia analítica e 
computacional disponível na época, e adotar um modelo de política 
capaz de refletir nossa tecnologia analítica e computacional atual. 

Os verdadeiros avanços na política – as “festas gourmet de 
política de baixo custo” – alcançam grandes ganhos. Virão de 
modelos capazes de utilizarem as novas tecnologias analíticas e 
computacionais. Elas permitem o pensamento se desviar das 
suposições do modelo de política padrão. O quadro de complexidade 
faz isso. 



!  231

  

Ciência da Complexidade vai a onde a Ciência Padrão não pode 
ir 

David Colander e Roland Kupers, coautores do livro “Complexity 
and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems from the 
Bottom Up” (Princeton University Press, 2014), defendem a Ciência 
da Complexidade ser especialmente útil onde a Ciência Tradicional 
tem lutado sem sucesso.  

Por exemplo, a Ciência Tradicional lutou para explicar 
fenômenos bastante comuns na natureza e na sociedade: flocos de 
neve, bandos de pássaros, bolsas de valores, isto para não falar de 
assuntos realmente difíceis como o sistema social.  

Todos eles careciam de um modelo adequado na ciência padrão. 
Eles eram simplesmente muito complexos, muito entrelaçados, para 
serem capturados por um conjunto de equações solucionáveis.  

Isso não significava as pessoas ainda não poderem falar sobre 
modelos informais. A genética, a evolução e a biologia estavam 
cheios de modelos informais consistentes com uma visão de 
complexidade. Porém, antes do computador, todos tinham domínios 
limitados. Estes os impediam de desenvolver modelos formais 
completos com o poder explicativo das ciências mais precisas. 

A visão de abordar esses problemas com a mente de um 
programador de computador e desenvolver programas dinâmicos 
simples torna possível retratar a realidade como resultado de 
diretivas simples repetidas bilhões, trilhões ou decilhões de vezes.  

O insight dos cientistas da complexidade foi os fenômenos 
extraordinariamente complexos poderem emergir dessas diretrizes 
simples. Embora esses fenômenos não possam ser capturados por 
equações tratáveis, capazes de descreverem a realidade atualmente 
observada, eles podem ser capturados pensando neles como 
processos evolutivos. 

Vislumbram a realidade observada como parte de um processo 
complexo em evolução. Nesta visão de complexidade, a simplicidade 
está nas regras dinâmicas subjacentes, não na realidade observada. 
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A aleatoriedade não precisa ser algo imposto de fora, mas pode 
ser algo desenvolvido a partir de um processo em si. A aleatoriedade 
pode ser um resultado essencial das diretrizes descritas para produzir 
padrões.  

A replicação não pode ser totalmente analisada por indução 
reversa. Portanto, na Ciência da Complexidade, algo pode ser 
determinado e ser efetivamente aleatório. A aleatoriedade da 
complexidade é desenvolvida endogenamente. A aleatoriedade não é 
algo acrescentado, de maneira exógena (ou “de fora do sistema”), 
como é na Ciência Comum. 

A chave para a Ciência da Complexidade está em como lidar 
com a tarefa de entender esses sistemas evolutivos. Em vez de 
modelá-lo como um conjunto de equações, como faz a Ciência 
Padrão, a Ciência da Complexidade modela um sistema como um 
programa gerado por computador.  

Por isso, onde se introduz a Complexidade, foca-se na dinâmica 
do replicador. Essa se refere aos programas capazes de criarem os 
padrões.  

Essa abordagem de pensar em sistemas complexos muda a 
maneira como os estudamos. Em vez de estudar equações capazes 
de descreverem os resultados dos programas de computador para 
retratar a natureza, na Ciência da Complexidade se estuda o próprio 
programa, pelo menos quando pode ser identificado. A complexidade 
fornece uma porta dos fundos para a compreensão científica, em vez 
da porta da frente da matemática-padrão. 

  

Redescoberta da Complexidade 

David Colander e Roland Kupers, coautores do livro “Complexity 
and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems from the 
Bottom Up” (Princeton University Press, 2014), afirmam: o quadro de 
complexidade está se desenvolvendo agora devido aos avanços na 
tecnologia computacional e analítica. Eles tornaram possível analisar 
formalmente questões antes consideradas muito complicadas para 
serem analisadas.  
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Os avanços no kit de ferramentas de complexidade estão 
permitindo os cientistas conceituarem formalmente relacionamentos 
e processos. Antes não podiam ser formalizados ou pareciam tão 
embaçados a ponto de não poderem ser vistos pela Ciência.  

Os humanistas podiam vê-los. Por isso, os humanistas muitas 
vezes tiveram tantos problemas com as prescrições políticas e a visão 
de mundo dos economistas. Porém, esses humanistas foram 
descartados porque o que eles estavam falando era delicado e ia 
além da simplificação analítica necessária para a ciência.  

Um dos efeitos da revolução da complexidade é o antes 
considerado apenas ideias estapafúrdias dos humanistas estão sendo 
integrados ao pensamento das Ciências Sociais e servem ao 
aconselhamento sobre políticas públicas. Combine a sensibilidade de 
um humanista com um treinamento matemático formal e você terá 
um cientista de complexidade. 

A Ciência da Complexidade concentra-se em como os sistemas 
podem fazer a transição por conta própria para um estado mais 
ordenado. A maioria das pessoas espera o comportamento de 
sistemas envolvendo muitas interações seja caótico.  

Uma descoberta importante da Ciência da Complexidade é, 
surpreendentemente, muitos não são caóticos. Essa visão de 
complexidade – onde os sistemas podem se auto-organizar – é uma 
visão importante para todos os formuladores de políticas e deve ser 
incluída como parte de sua abordagem. Essa forma de auto-
organização é chamada de "emergência". 

O fato de a estabilidade poder emergir de baixo para cima tem 
enormes implicações para as políticas e ainda não foram incorporadas 
às narrativas políticas padrão. Um dos objetivos deste livro aqui 
resenhado é mudar isso, para definir um tipo alternativo de 
abordagem política: uma abordagem política ativista do laissez-faire 
decorrente da complexidade.  

Uma abordagem ativista do laissez-faire envolve incentivar 
propositadamente o sistema a tirar proveito das propriedades 
emergentes de sistemas complexos. A natureza da política e o papel 
do governo são bastante diferentes nessa narrativa política do feito 
nas narrativas políticas padrão.  
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Portanto, a princípio, o uso do quadro de complexidade não se 
ajusta à intuição. Mas com o tempo, ele se tornará intuitivo, assim 
como pensar no mundo como redondo e não plano se tornou 
intuitivo. 

A Ciência da Complexidade se baseia e complementa a Ciência 
Padrão. Quando os sistemas podem ser utilmente descritos por uma 
dinâmica linear mais fácil, os cientistas da complexidade ficam felizes 
em fazê-lo. Mas muitos dos sistemas observados não podem ser bem 
descritos dessa maneira.  

Para eles a teoria da complexidade é relevante, uma vez que os 
sistemas sociais são caracterizados por densas e diversas 
interconexões. E elas não foram facilmente capturados pela ciência 
padrão.  

Como as ferramentas da Ciência da Complexidade são 
projetadas para capturar essas interconexões, muitos aspectos dos 
sistemas sociais são mais bem vistos como inerentemente complexos 
e tratados com o uso de ferramentas de complexidade.  

Essa pequena mudança de perspectiva tem implicações 
importantes na maneira como conduzimos as políticas deduzidas de 
Ciências Sociais em geral, e as políticas econômicas em particular. 

Novas ferramentas analíticas e de complexidade permitem que 
os economistas conceitualizarem a economia como um sistema 
complexo em evolução. Anteriormente, os cientistas econômicos 
confiavam em ver o sistema social como um sistema estático - com 
relacionamentos lineares, equilíbrio e conexões encaixadas em 
equações relativamente simples.  

O quadro de complexidade conceitua o sistema social como um 
complexo labirinto de inter-relações, com enormes mudanças em 
nível micro subjacentes a qualquer conceito aparentemente estático. 
O que pode parecer um macro-equilíbrio estável é, na verdade, o 
resultado de um micro desequilíbrio subjacente de mudanças 
constantes.  

Embora os micromovimentos do sistema possam ser 
governados por regras locais muito simples, o comportamento 
agregado do sistema e muitos de seus padrões macro estão além da 
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compreensão dedutiva. No entanto, para entender como é provável o 
sistema evoluir, é possível estudar as regras em pequena escala e ter 
uma ideia de como a ordem pode surgir espontaneamente. Esse 
estudo fornece algumas dicas, mas não permite prever a evolução do 
sistema. Na maioria dos casos permanecerá além do alcance 
analítico. 

  

Sistemas Fractais e Dinâmica de Replicadores 

David Colander e Roland Kupers, coautores do livro “Complexity 
and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems from the 
Bottom Up” (Princeton University Press, 2014), apresentam dois 
elementos centrais de sistemas complexos: fractais e dinâmica de 
replicadores.  

Um sistema fractal é um sistema com um padrão auto-
semelhante, onde as dimensões mais altas de um sistema têm a 
mesma estrutura em relação às dimensões mais baixas de um 
sistema.  

A costa de uma ilha é um fractal, assim como milhares de 
outros aspectos da realidade. Se olharmos de longe para uma costa, 
ela parece relativamente reta, mas, à medida que nos aproximamos, 
ela tem um conjunto de cantos e recantos aleatórios. Então, à 
medida que nos aproximamos, os cantos e recantos têm seus 
próprios recantos e recantos aleatórios, que, por sua vez, têm seus 
próprios recantos e recantos, e todos os recantos e recantos em 
várias escalas têm a mesma aparência.  

Uma árvore é outro exemplo semelhante quando você aumenta 
o zoom, passando de galhos maiores para galhos. A razão pela qual 
as árvores se parecem com isso é que elas não são construídas com 
um grande design, mas com algumas regras simples codificadas em 
seus genes. Eles programam um ramo para se dividir de vez em 
quando. O resultado dessa replicação em várias escalas é um fractal. 

Existem várias propriedades matemáticas dos fractais, mas o 
importante para a Ciência da Complexidade é ser possível identificar 
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sua dinâmica de replicadores – o conjunto de regras governantes da 
evolução de um sistema fractal. 

Essas dinâmicas de replicadores podem ser bastante simples. 
Portanto, o que parece complexo não é possivelmente complexo 
quando considerado no todo por uma visão holística. Aliás, pode ser 
relativamente simples se entendido como o resultado de um conjunto 
quase infinito de pequenas mudanças, todas seguindo regras 
relativamente simples. A simples replicação de regras ao longo do 
tempo conduz ao padrão complexo. 

As pessoas parecem ter algum tipo de preferência estética inata 
pelos padrões fractais. O físico Richard Taylor descobriu as pinturas 
manchadas de Jackson Pollock seguiam um padrão fractal. Em 
seguida, Taylor inventou um dispositivo que ele chama de Pollockizer. 
Consiste em um recipiente de tinta pendurado em uma corda como 
um pêndulo que pinga sobre uma tela para reproduzir o padrão 
característico da arte de Pollock. Quando Taylor fez um teste cego de 
preferência entre obras de arte com padrões fractal ou desenhos mais 
regulares, uma quantidade esmagadora de pessoas escolheu o 
fractal, embora, aos olhos superficiais, ambas pareçam bastante 
aleatórias. 

Procurar regras simples governantes da evolução de um 
sistema, em vez de um conjunto de equações estáticas com propósito 
de descreverem o sistema, é a principal maneira pela qual a Ciência 
Social da Complexidade difere da Ciência Social Padrão. Ela coloca a 
Ciência Econômica muito mais no domínio biológico em lugar daquilo 
pensado como o domínio da Física, embora isso também esteja 
mudando. Isso significa: não se tenta entender a realidade 
complicada por inteiro, mas sim procurando regras simples possíveis 
de levar à realidade. 

  

Padrões Emergentes: Ordem Fora do Caos 

David Colander e Roland Kupers, coautores do livro “Complexity 
and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems from the 
Bottom Up” (Princeton University Press, 2014), afirmam: como a 
Teoria do Caos, a Teoria da Complexidade trata de sistemas 
dinâmicos não-lineares, mas, em vez de olhar para sistemas não-
lineares se tornando caóticos, ela se concentra em um subconjunto 
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de sistemas não-lineares. Eles, de alguma forma, passam 
espontaneamente para um estado ordenado. Então, a ordem sai de 
um possível caos.  

A visão da complexidade é: esses sistemas representam muitos 
dos estados ordenados observados. Eles não têm controlador e são 
descritíveis não por metáforas mecânicas, mas por metáforas 
evolucionárias. Essa visão é central para a Ciência da Complexidade e 
a Política em Complexidade. 

O senso comum da maioria das pessoas, educado com 
constante exposição a sistemas lineares, espera o comportamento de 
sistemas envolvendo muitas interações ser caótico. De fato, muitos 
não são.  

Colander e Kupers acreditam esse padrão de complexidade – a 
crença de sistemas não-lineares poderem se auto-organizar - é um 
padrão importante para todos os formuladores de políticas adotarem 
e manterem em mente.  

Sistemas complexos estão continuamente no processo de 
organização, e a maneira como esse processo funciona está em 
desacordo com as tentativas de controlar os sistemas. Na melhor das 
hipóteses, sistemas complexos podem ser influenciados - não 
controlados.  

Vemos como os pássaros voam sem controle central em 
padrões ordenados emergentes. Mas confiaríamos em deixar livre a 
possibilidade de os pilotos de jatos comerciais se coordenarem entre 
si sem um controle centralizado do tráfego aéreo?  

Provavelmente deveríamos começar a pensar em fazê-lo. As 
simulações sugerem, com apenas um conjunto de regras simples, a 
eliminação do controle centralizado do tráfego aéreo levaria a um 
tráfego aéreo mais eficiente e mais barato. Para isso acontecer, os 
formuladores de políticas de tráfego aéreo precisariam incluir esses 
padrões de complexidade em suas considerações. 

  

Política de Ecoestrutura 

David Colander e Roland Kupers, coautores do livro “Complexity 
and the Art of Public Policy: Solving Society's Problems from the 



!  238

Bottom Up” (Princeton University Press, 2014), no Capítulo 12, 
intitulado “Ativismo em Laissez-Faire”, afirmam: “neste capítulo, 
reconsideramos as questões de estrutura e governança de 
corporações e empresas em geral como um exemplo concreto de 
como uma abordagem de complexidade muda a maneira como 
pensamos sobre políticas. Mostramos como uma pequena mudança 
na ecoestrutura, especialmente quando aplicada no estágio 
embrionário formativo das instituições emergentes, pode mudar 
fundamentalmente a sociedade de baixo para cima, sem intervenção 
estatal maciça.”  

Eles argumentam, ao longo do tempo, em alguns setores 
importantes da economia onde as metas sociais são importantes, as 
empresas com fins lucrativos e sem fins lucrativos existentes podem 
ser substituídas por empresas com fins lucrativos e socialmente 
amigáveis, projetadas para permitir as metas sociais serem 
alcançadas maneira sustentável de baixo para cima.  

O objetivo da política defendida por eles é incentivar o 
desenvolvimento de um ambiente institucional favorável às soluções 
políticas de baixo para cima, para novas empresas com foco social 
poderem surgir e se desenvolver. O poder da política reside não 
apenas em sua adaptabilidade, mas também em sua capacidade de 
permitir suas soluções evoluírem à medida que surgem novas 
preferências, valores e gostos. Ele deixa as estruturas existentes no 
lugar, simplesmente expandindo a escolha das estruturas 
empresariais possíveis dos empreendedores sociais adotar. 

Uma das principais diferenças entre a política de complexidade 
e a política padrão é a primeira ver muitas das iniciativas políticas 
mais importantes como afetando a ecoestrutura. Essa ecoestrutura 
trabalha indiretamente com incentivos.  

A política de complexidade pergunta o seguinte: como a 
ecoestrutura influencia o que as pessoas fazem e querem, enquanto o 
foco da política padrão está nos incentivos diretos – como o preço de 
algo influencia o que as pessoas fazem? Isso faz uma enorme 
diferença em termos de política.  

Neste capítulo, os coautores fornecem um exemplo do tipo de 
política indireta aberto pelo quadro de complexidade da política. É 
chamada por eles de política social de baixo para cima. Descrevem 
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uma política projetada para incentivar a natureza mais social dos 
indivíduos a se expressar através do mercado, em vez de ações 
governamentais e controle direto. 

Começam este capítulo com uma citação de Keynes sobre a 
evolução do objetivo de acumular riqueza. Keynes faz uma afirmação 
poderosa sobre a necessidade humana de acomodar objetivos mais 
amplos além do “amor ao dinheiro” em nossas sociedades.  

Aqui está a citação completa: 

“Há mudanças em outras esferas para as quais devemos 
esperar chegar. Quando o acúmulo de riqueza não for mais de 
alta importância social, ocorrerão grandes mudanças no código 
moral. Poderemos nos livrar de muitos dos princípios pseudo-
morais dominantes há duzentos anos, pelos quais exaltamos 
algumas das mais desagradáveis qualidades humanas para a 
posição das mais altas virtudes. Seremos capazes de ousar 
avaliar o motivo monetário pelo seu verdadeiro valor. O amor 
ao dinheiro como uma possessão – tão distinto do amor ao 
dinheiro como um meio para os prazeres e realidades da vida – 
será reconhecido pelo que é, uma morbidade um tanto nojenta, 
uma daquelas propensões semi-criminais e semi-patológicas 
que se entrega com um estremecimento aos especialistas em 
doenças mentais. Todos os tipos de costumes sociais e práticas 
econômicas que afetam a distribuição da riqueza e de 
recompensas e multas econômicas, que agora mantemos a 
todo custo, por mais desagradáveis e injustas que possam ser 
em si mesmas, porque são tremendamente úteis na promoção 
da acumulação de capital, então seremos livres, finalmente, 
para os descartar.” 

A citação de Keynes serve para destacar um aspecto central da 
abordagem de complexidade da política. Ele pressupõe os indivíduos 
serem inteligentes e adaptáveis e, se lhes for dada responsabilidade, 
eles os usarão para evitar problemas e projetar instituições de modo 
a atingirem os objetivos desejados. Mas eles farão isso apenas se 
tiverem a chance e apenas no ambiente institucional apropriado.  

"Ter uma chance" significa o governo não "resolver" o problema 
prematuramente. Nessa visão, a abordagem da complexidade da 
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política é semelhante à visão fundamentalista do mercado. Mas difere 
da posição fundamentalista do mercado de duas maneiras cruciais:  

• primeiro, vê os indivíduos preocupados com muito mais além 
do bem-estar material, suas aspirações estendendo-se a 
melhorias mais amplas do bem-estar social;  

• segundo, enquanto a posição fundamentalista do mercado 
pressupõe o mercado permitir uma solução ótima, o quadro de 
complexidade reconhece pode haver aprisionamentos, efeitos 
coletivos emergentes ou falhas de mercado.  

Eles precisam ser deliberadamente superados por meio de 
ações coletivas para permitir a economia mudar em direção a uma 
atração mais desejável. 

O desenho de nossas instituições atuais e as premissas 
implícitas construídas em sua estrutura, da qual o bem-estar material 
é o objetivo principal ou único, direciona nossa sociedade 
estritamente nessa direção materialista. Com o tempo, o 
materialismo se torna tão arraigado a ponto de ser difícil reconhecer 
não ser inerente a nós. Isso aconteceu com o capitalismo.  

Economistas clássicos viam o foco nas necessidades 
materialistas e na maximização do lucro como temporariamente 
úteis. As empresas eram muito melhores em atender às necessidades 
materialistas em lugar das alternativas. Com as pessoas passando 
fome, esse foco materialista era aceitável, como Keynes sugere.  

Mas economistas clássicos esclarecidos também viam esse foco 
materialista como temporário. Eles esperavam a estrutura 
institucional mudar logo quando a sociedade se tornasse rica e o 
problema econômico fosse resolvido. Mas a estrutura institucional não 
mudou – ficou trancada. 

O quadro de políticas de complexidade nos leva a refletir sobre 
o modo como nossas instituições evoluíram e a considerar se elas 
poderiam ter evoluído e, daqui para frente, poderiam evoluir de 
maneira diferente.  

Os coautores acreditam em nossas instituições poderem evoluir, 
se for criada um ecossistema propício a empreendimentos com 
benefício próprio e esse ecossistema incentivar ativamente as 
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pessoas a criar um foco social em seus objetivos. Em vez de competir 
para construir maiores mansões, as pessoas competirão para 
alcançar objetivos sociais de maneira mais eficiente e eficaz em 
comparação aos outros do passado. 

Muitos dos chamados “barões ladrões” viam seu papel de 
beneficiar a sociedade com sua renda. Bill Gates está dedicando suas 
energias e grande parte de sua fortuna à eliminação de doenças. 
Agora imagine um mundo onde existem centenas de milhares de Bill 
Gates, buscando alcançar objetivos sociais não depois de terem 
ganho bilhões, mas desde a sua primeira entrada nos negócios.  

Vale a pena explorar se alguma mudança estrutural institucional 
poderia criar um mundo onde as normas incentivassem os 
empreendedores a serem empreendedores socia is e se 
concentrassem em alcançar objetivos sociais, não objetivos 
materialistas. 

O que David Colander e Roland Kupers, coautores do livro 
“Complexidade e arte das políticas públicas: resolvendo os problemas 
da sociedade de baixo para cima”,  argumentam é, se as instituições 
forem projetadas para incentivar as pessoas a enfrentar problemas 
sociais, haveria empreendedores sociais capazes de liderar o caminho 
na criação de soluções não-governamentais resilientes de baixo para 
cima para esses problemas sociais.  

Isso não acontece ainda porque a atual estrutura institucional 
não é amigável para empreendedores sociais. Portanto, o objetivo da 
política de complexidade é expandir a estrutura institucional para 
abrir espaço para empreendedores sociais.  

Mais Além do Dinheiro: Instituições Em Busca de Benefício 
Social 

David Colander e Roland Kupers, coautores do livro 
“Complexidade e arte das políticas públicas: resolvendo os problemas 
da sociedade de baixo para cima”, informam: a ideia de 
empreendedorismo social foi criada nos anos 80. Exemplos 
proeminentes são a Ashoka de B i l l Drayton (ht tps:/ /
www.ashoka.org/), uma rede global de empreendedores sociais. 
Muhammad Yunus ampliou o microfinanciamento em Bangladesh por 
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meio de seu Grameen Bank, recebendo um Prêmio Nobel da Paz em 
2006 Mas há muitos outros.  

Nos campi das faculdades dos EUA, o empreendedorismo social 
evolui à medida que os alunos buscam maneiras de misturar seus 
objetivos sociais com seus objetivos materialistas. Eles querem fazer 
bem, mas também querem fazer o bem. Essa incapacidade de 
combinar harmoniosamente os dois nas instituições atuais é resolvida 
em instituições com fins lucrativos.  

Como os coautores descrevem brevemente no capítulo 4, 
instituições com fins lucrativos são uma nova forma institucional. Ela 
combina os motivos sociais de uma organização sem fins lucrativos 
com os motivos de sustentabilidade financeira de uma organização 
com fins lucrativos. São organizações voluntárias, e não obrigatórias, 
formadas por pessoas para atingir seus fins sociais.  

O objetivo pode ser fornecer educação de qualidade a baixo 
custo para os alunos ou treinar trabalhadores difíceis de empregar. 
Esses objetivos se tornam explícitos e iniciais em empresas com fins 
lucrativos e, dentro dessa estrutura, o empreendedor social descobre 
uma maneira de alcançar esses objetivos de maneira sustentável, 
usando o método de menor custo possível.  

Então, onde está a política do governo? O papel do governo 
envolve tornar a estrutura legal e institucional amigável ao 
desenvolvimento dessas empresas com fins lucrativos. 

Uma política estimulante para a criação de empresas com fins 
lucrativos é um exemplo da abordagem ativista do laissez-faire 
defendida pelos coautores. É uma política fiel à perspectiva de baixo 
para cima e se concentra em permitir as mudanças fundamentais na 
sociedade ocorrerem de baixo para cima. É uma política baseada em 
ações voluntárias.  

Trata-se de uma política ecossistêmica de baixo para cima, 
destinada a transformar o poder do mercado em solução de 
problemas sociais, em oposição a apenas buscar resolver os 
problemas materiais de bem-estar individualista. Está na tradição 
altruísta pregada por John Stuart Mill e J. M. Keynes.  
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Seu objetivo é desenvolver normas sobre bem-estar material. 
Considera um problema a busca pela riqueza material dominar as 
metas sociais, quando a riqueza material não parece fazer as pessoas 
felizes além de um certo limite. É baseado no pressuposto de as 
pessoas terem objetivos sociais. Eles não estão sendo alcançados. 

O motivo pelo qual as pessoas não demonstram sua natureza 
social tanto quanto gostaríamos não é a ausência de objetivos 
sociais, mas uma falha institucional. A atual estrutura institucional 
não incentiva o surgimento do lado social das pessoas. Não fornece 
um mecanismo através do qual os indivíduos possam alcançar seus 
fins sociais à medida que os veem.  

Em vez disso, o governo determina e tenta resolver as 
necessidades sociais, segundo a visão parcial e interesseira do 
mandatário no Poder Executivo, minando as iniciativas de baixo para 
cima. Em lugar disso, as instituições atuais promovem uma cultura 
focada na primazia do bem-estar material. 

Uma empresa com fins lucrativos trará o mesmo impulso 
empreendedor para alcançar fins sociais, como uma empresa com 
fins lucrativos para atingir fins materiais. É uma empresa onde a 
meta de lucro foi substituída por uma meta social incorporada ao DNA 
da empresa. Atingir esse objetivo social é a razão de sua existência.  

Precisa gerar renda suficiente para cobrir seus custos e prever 
expansão e pode ter um excedente de receita sobre os custos. Mas 
esse excedente é direcionado para atingir as metas especificadas no 
estatuto da empresa.  

Os coautores não estão argumentando todos os setores da 
economia deverem ser organizados como setores em busca de 
benefício social. Existem papéis importantes para fins lucrativos e 
para organizações sem fins lucrativos, dependendo da natureza do 
objetivo social e do grau de concorrência no mercado. Mas ambos 
terão de competir como empresas de modo a beneficiarem com a 
melhor parte de ambos. 

O argumento ético teórico implícito para a empresa com fins 
lucrativos encontrado nos textos econômicos é essas empresas se 
tornam empreendedoras sociais com fins lucrativos quando fornecem 
bens bem definidos para atender aquilo desejado pelas pessoas, 
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inerentemente, como comida e abrigo básicos. Isso ocorre quando 
existe concorrência significativa e quando a atividade não possui um 
grande componente social ou externalidade.  

Dadas essas suposições, o argumento de Milton Friedman – a 
maximização do lucro ser a coisa moral a ser feita – faz sentido, 
porque maximizar o lucro maximiza uma medida razoável de bem-
estar social. Essa foi a visão de Adam Smith sobre como a mão 
invisível do mercado funciona: dadas suposições apropriadas, “uma 
empresa com fins lucrativos é essencialmente uma empresa com fins 
lucrativos”.  

Essas suposições foram incorporadas ao modelo padrão dos 
economistas apoiadores dos mercados. O problema é essas 
suposições raramente se mantêm.  

A questão política é se elas são suficientemente convincentes 
para justificar o apoio a empresas em busca apenas de maximizar o 
lucro, no mundo real. Ou se agora podemos desenvolver empresas e 
normas capazes de levarem aos resultados sociais desejados, mesmo 
quando essas suposições não se sustentam.  

O ativismo do laissez-faire é uma tentativa de criar um setor da 
economia propício a empresas com fins lucrativos, direcionadas a fins 
sociais, mesmo quando as premissas não se mantêm. 

Empresas capazes de beneficiarem a sociedade não são 
simplesmente teóricas. Elas existem e os Estados estão revisando 
suas leis para serem mais favoráveis a eles.  

Há um debate animado entre legisladores, empreendedores 
com espírito social e especialistas em Direito sobre como estruturar 
leis para incentivar empresas empreendedoras sociais com benefícios. 
A maior parte dessa discussão foi da perspectiva de um praticante: 
como alterar as leis para permitir melhor as empresas com fins 
lucrativos cumprirem sua missão.  

O interesse dos coautores aqui é da perspectiva de um 
formulador teórico de políticas sociais. Qual o papel das empresas, 
cuja meta é um benefício social, pode desempenhar na sociedade?  

Acreditam esse papel pode ser importante e consideram as 
empresas capazes de beneficiarem a sociedade como uma evolução 



!  245

natural no cenário econômico. Elas permitem os mercados irem além 
do atendimento do bem-estar materialista (e individualista) para 
proporcionar bem-estar social de baixo para cima, assim como as 
empresas com fins lucrativos permitem os mercados fornecerem 
bem-estar materialista de baixo para cima. 
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