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Prefácio 

Transdisciplinaridade compreende o conhecimento de uma 
forma plural. É uma corrente de pensamento, dentro do ensino dos 
Métodos de Análise Científica, alternativa ao método tradicional de 
divisão de disciplinas. 

A visão holista da complexidade sistêmica busca superar a visão 
da configuração humana, obtida no passado (1596-1650), com o 
método cartesiano. Este faz a divisão do problema em partes, adota o 
reducionismo em nome do objetivismo generalista. Sem 
contextualização adequada recai em um dualismo simplório na 
análise da complexidade. 

Disciplina é a obediência ao conjunto de regras e normas 
estabelecidas por determinado grupo. Também pode se referir ao 
cumprimento de responsabilidades específicas de cada pessoa. 

Do ponto de vista social, a disciplina representa a boa conduta 
do cidadão, ou seja, a característica da pessoa cumpridora dos 
deveres para alcançar os direitos existentes na cidadania. Neste 
aspecto, o oposto de disciplina é a indisciplina, quando com 
comportamento anárquico há falta de ordem, regra, ou de respeito 
pelos regulamentos. 

Como cada grupo social apresenta o seu conjunto de normas e 
regras de conduta, estas variam de acordo com os seus preceitos. O 
significado de manter a disciplina no trabalho ou a disciplina na 
igreja, por exemplo, são diferentes, mas ambas são supervisionadas 
por hierarquia superior à qual se deve obediência sob ônus de 
punição. 

Manter a disciplina ainda pode estar relacionado com o ato de 
ser constante, ou seja, se dedicar no cumprimento de determinada 
tarefa para o alcance de um objetivo final. Assim, ter disciplina no 
trabalho é fundamental para o bom desempenho de qualquer 
profissional. 

O questionamento aqui realizado é se a necessária disciplina 
escolar já deve ser vista como um treinamento especializado para o 
desempenho profissional de futuros trabalhadores ou como uma 
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obtenção de cultura generalista para futuras escolhas. Estas 
especializações poderão ocorrer em pós-graduação e/ou no mundo do 
trabalho. 

A palavra disciplina na formação tem duplo sentido. Um 
consiste na conduta dos alunos em ambiente escolar, consoante as 
normas preestabelecidas pela instituição de ensino. Outro designa as 
matérias ensinadas para os alunos, normalmente referente aos 
diferentes campos do conhecimento humano, como a Matemática, 
Línguas, História, Ciências, entre outras, cada vez em maior número 
precocemente.  

Em graduação de Ciência Econômica é comum encontrar 
professores especialistas quererem forçar os alunos apreenderem 
todo seu conhecimento em um semestre letivo de quatro meses. 
Imaginam os estudantes se tornarem multi-setorialistas! 

Na verdade, o mais adequado é, desde logo, cada estudante 
obter autodisciplina para ser autodidata a partir de dicas dos 
professores. Ensinar significa dar senha para seguir atalhos rápidos. 

Com autodisciplina, a ordem, a regra e a responsabilidade de 
determinado indivíduo se impõe por si só, sem a orientação ou 
imposição de terceiros. Com uma formação generalista ele se 
orientará para as melhores escolhas de acordo com oportunidades e 
gostos pessoais. 

As disciplinas são uma divisão artificial feita pelos educadores 
supostamente para facilitar as práticas de ensino agregativo. Em 
contraponto, a educação transversal é mais desafiadora porque exige 
uma coordenação entre os professores para cada qual oferecer um 
ensino complementar ou combinado. A meta seria alcançar uma visão 
holista e/ou sistêmica. 

Ao romper as fronteiras entre uma disciplina e outra, a 
transdisciplinaridade busca a compreensão dos fenômenos e a 
aquisição de conhecimentos de maneira holística e contextualizada. O 
conhecimento adquire uma característica transversal, pois ele 
atravessa todas as disciplinas, aliás, como é no mundo real. 

Na prática, isso significa uma metodologia transdisciplinar 
ensinar o funcionamento do corpo humano não apenas a partir da 
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Biologia, mas também da Matemática, Química, Sociologia, etc. Ao 
baixar o nível de abstração da Teoria Pura para a Teoria Aplicada, o 
analista reincorpora outras áreas de conhecimento, antes abstraídas. 

O ensino transdisciplinar exige a definição de um pensamento 
organizador, também chamado de pensamento complexo. Ele é uma 
forma diferente de pensar. Como dito, vai além da divisão cartesiana 
das áreas do conhecimento. 

A compreensão da transdisciplinaridade exige entender a 
emergência dinâmica de diversas configurações resultantes de 
interações entre os componentes do sistema. Seu desafio é, ao 
mesmo tempo, estudar as relações e as transversalidades entre as 
disciplinas, sem deixar de destacar e preservar as peculiaridades de 
cada área do conhecimento. 

O conhecimento de métodos de análise de outras disciplinas é 
possível sem o especialista, em uma área de conhecimento, se tornar 
especialista nas demais. Nelas, ele é um generalista. 

Para compreender o ensino transdisciplinar, podemos pensar 
em uma atividade escolar, realizada na Faculdade de Ciência 
Econômica. Ao preparar um relatório de pesquisa sobre determinado 
tema sistêmico, os alunos pesquisadores devem levantar dados e 
fatos, para calcular indicadores com base neles. Os estudantes 
podem aprender todas as dimensões do sistema complexo, isto é, 
obter capacidade analítica com conceitos e teorias sobre Economia, 
Política, Sociologia, Geografia, História, Psicologia, enfim, todas as 
outras Ciências. 

Também usam a Matemática e a Estatística para calcular o 
tempo necessário para as economias crescerem com certa 
produtividade. Podem aprender sobre o uso dos instrumentos da 
política econômica, de maneira consistente, e cuidados em regular 
sem travar O Mercado e seus múltiplos componentes, entre outros, 
Pessoas Físicas, Pessoas Jurídicas (empresas não-financeiras, bancos, 
etc.), instituições diversas, inclusive governamentais e organizações 
não-governamentais. 

O termo transdisciplinaridade foi criado pelo educador Jean 
Piaget e divulgado pela primeira vez no I Seminário Internacional 
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sobre Pluri e Interdisciplinaridade. Aconteceu em 1970, na 
Universidade de Nice, na França. 

Apesar de não ser muito conhecida, há diferença entre 
multidisciplinar, interdisciplinar e transdisciplinar. Esses três 
conceitos podem confundir por aparente similaridade, porém, são 
diferentes em essência:  

• Multidisciplinar: refere-se à ideia de diversas disciplinas se 
agregarem, como é a forma tradicional de educação agregativa, 
com a divisão do ensino por áreas temáticas especializadas. 

• Interdisciplinar: essa metodologia de educação complementar 
promove o diálogo entre as diferentes áreas do conhecimento, 
quando os professores e/ou os pesquisadores planejam as aulas 
e os relatórios de pesquisa em conjunto, de modo cada 
disciplina se relacionar com as outras. 

• Transdisciplinar: é o conceito mais avançado em termos de 
divisão disciplinar, ao não fazer apenas a adição de disciplinas 
em somatório mental desconexo, mas sim a organização e a 
contextualização do novo conhecimento, resultante de partir de 
um todo integrado e ponderar as funções de suas partes. 

Na transdisciplinaridade, as fronteiras das disciplinas são 
rompidas. Os fenômenos da natureza humana e o próprio ser 
humano são compreendidos em sua totalidade. 

Para os estudiosos e defensores da educação transdisciplinar, 
esse modo de entender a Educação é uma urgência no século XXI. 
Isto porque a educação tradicional, ao dividir o conhecimento em 
várias disciplinas, dificulta a compreensão do todo. 

A educação transdisciplinar busca romper com o entendimento 
de o que é o conhecimento e de como ele deve ser ensinado. Ela se 
opõe às práticas de ensino descontextualizadas da realidade, isto é, 
puramente abstratas em sua divisão do trabalho científico. Elas 
impedem a compreensão dos conteúdos de maneira ampla ou 
totalizante. 

Essa nova forma de pensar a educação privilegia práticas 
cooperativas e estimula a criatividade, a reflexão e o pensamento 
crítico. Além disso, busca despertar o interesse dos estudantes com 
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conteúdos contextualizados, de modo a todos os métodos de 
conhecimento contribuírem para o entendimento do mundo real. 

*** 

Este livro-resenha teria sido escrito a várias mãos, caso fosse 
resultante do encontro direto dos autores. Não sendo essa ambição 
possível, na realidade pessoal, embora possa ser imaginada, na 
realidade consensual, desenvolvi aqui minha atualização de leitura de 
livros recém-lançados, em inglês, e escrevi seus resumos para 
memorizar suas ideias principais. Fiz até certo ponto um esforço mais 
longo, face ao inicialmente pretendido, para obter esse trabalho 
cooperativo de juntar novas ideias na criação deste texto de 
referência didática.  

Então, cada ideia apresentada aqui, nos distintos níveis de 
realidade onde se insere (realidade objetiva e realidade consensual, 
senão realidade pessoal), deve ser compreendida como fruto de uma 
criação coletiva – não é um trabalho autoral ou pessoal. A mistura 
consistente de ideias transdisciplinares gera criatividade. 

Sob a forma de capítulos, fiz resumos das obras escolhidas, 
seja de autoria individual, seja de dupla de autores. Coerentemente 
com seu título, essa inteligência coletiva seria uma forma coerente de 
expressar o modo transdisciplinar de relacionamento e pensamento 
de autores de áreas de conhecimento distintas: médica, física, de 
cientista de dados, tecnologia de informações, economia, etc.  

Após este Prefácio, de fato, escrito por mim, a Introdução 
baseia-se em resumo do livro Transdisciplinaridade: a Natureza 
Íntima da Educação Científica dos educadores João Bernardo da 
Rocha Filho, Nara Regina de Souza Basso & Regina Maria Rabello 
Borges. Foi lançado em Porto Alegre pela EDIPUCRS em 2015. 

Do primeiro ao terceiro capítulo, eu resumi ideias e práticas 
possíveis de exportação da Medicina para Economia. Elas foram 
apresentadas no livro Economics as Anatomy: Radical Innovation in 
Empirical Economics, publicado por Edward Elgar Publishing Limited 
em 2019.  

É resultante do esforço transdisciplinar de G.M. Peter Swann, 
Professor Emérito de Economia Industrial na Nottingham University 
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Business School (UK). Seu objetivo é mostrar como as ideias 
essenciais de sua especialização, em Economia da Inovação, podem 
reconstruir a Economia como uma Ciência Empírica – e 
transdisciplinar. 

O quarto capítulo responde à pergunta-chave: o que a Física e 
as Finanças têm em comum? A resposta curta de Volker Ziemann 
(Department of Physics and Astronomy, Uppsala University, Uppsala, 
Sweden), no livro Physics and Finance, lançado pela Springer no ano 
corrente (2021), é: ambos lidam com sistemas dinâmicos, portanto, 
estão sujeitos a forças externas aleatórias. 

O quinto capítulo, para ser aproveitado em toda sua plenitude, 
necessitaria de eu possuir conhecimento de “informatiquês”, pois o 
“financês” eu compreendo razoavelmente. Irene Aldridge e Marco 
Avellaneda, no livro Big Data Science in Finance (Wiley; 2021), 
misturam tecnologia de informações e finanças. Resumi o referente à 
esta última e anunciei o novo desafio de conhecer Ciência de Dados. 

Por fim, do capítulo sexto ao oitavo, resumi as ideias 
transdisciplinares de Pierre Massotte e Patrick Corsi, coautores do 
livro Complex Decision-Making in Economy and Finance, publicado 
por ISTE Ltd e John Wiley & Sons, no ano passado (2020). Foram 
confrontados com a Ciência da Complexidade, na IBM Europa, todas 
as vezes quando seu Grupo de Tecnologias Avançadas – o ATG 
Competency Center – teve de lidar com questões relacionadas ao 
gerenciamento e controle de sistemas complexos.  

Ao fim e ao cabo, eu a considerei entre todas a leitura mais 
apropr iada para dar uma v isão s is têmica do tema da 
transdisciplinaridade. Eu o estudei para compartilhamento do 
aprendido com a finalidade de socialização do conhecimento. 

Fernando Nogueira da Costa 

Campinas, outubro de 2021 
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Introdução 

De início, minha disciplina, oferecida no Doutoramento do IE-
UNICAMP, era denominada Economia Interdisciplinar. Aprendi, com o 
avanço dos estudos, o desafio maior ser a Transdisciplinaridade. 

Estamos enfrentando os estertores de um sistema educacional 
desenvolvido e mantido pela perspectiva da divisibilidade do trabalho 
intelectual. Essa separação obtusa em especializações ou “nichos de 
mercado corporativista”, desde a graduação (e não na pós-
graduação), em conjuntura social, política, econômica, científica e 
religiosa, cujas características estão exigindo posturas integradoras, é 
um tremendo descompasso entre a educação e o mundo real. 

João Bernardo da Rocha Filho, Nara Regina de Souza Basso e 
Regina Maria Rabello Borges (Transdisciplinaridade: a Natureza 
Íntima da Educação Científica. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2015) 
anteciparam a imprevisível situação atual, quando os “sobreviventes” 
da COVID-19 não podem voltar ao mesmo método educacional, após 
dois anos de Ensino Remoto. Descreveram bem a disciplina exigida 
dos alunos na educação tradicional: “para ficarem sentados em 
bancos desconfortáveis por horas intermináveis, ouvindo um 
professor após outro falar e escrever sobre coisas mortas, 
conhecimentos construídos por outros, ideias totalmente fora do 
contexto onde seriam bem inseridas, sem relação com suas vidas, 
seus trabalhos, suas famílias, seus desejos”.  

Esses estudantes fogem com razão de carreiras talvez 
propiciadas pelo ensino dessa escola ultrapassada. Ninguém pode 
culpá-los por isso.  

Estão simplesmente escapando de um sistema esquizofrênico, 
absolutamente inviável na contemporaneidade, baseado na 
inculcação de conhecimentos desconexos. Perdem o sentido de partir 
da integração em um sistema complexo, quanto mais informações 
soltas em avalanche se torna disponível a todos, em qualquer lugar e 
tempo. 
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Mas por qual razão a separação das áreas causaria uma recusa 
crescente dos alunos em aprender esses conteúdos, alguns deles 
estudados anteriormente por anos a fio?  

A separação das Ciências em áreas distintas, dadas por 
professores diferentes e não integrados, é o primeiro contato desses 
estudantes com a disciplinaridade de especialista. Em vez de 
iniciarem seus estudos a partir da visão do todo, ou seja, holista, 
começam já a compartimentação de especialistas. Portanto, cabe a 
crítica à fragmentação do conhecimento em disciplinas estanques 
para início da formação, desde o Ensino Médio até a graduação em 
Ensino Superior. 

“É como se o sistema dissesse: bem-vindos à disciplinaridade. 
Então, assim como usam cadernos diferentes para diferentes 
disciplinas, os alunos são levados a criar compartimentos mentais 
compatíveis com a separação disciplinar lhes apresentada, e 
imediatamente começa uma sequência de escolhas, quase sempre 
inconscientes. Culmina ou com o reconhecimento de uma preferência 
por esta ou aquela ciência, ou, o que é muito mais frequente, pelo 
desprezo a todas elas”. (Rocha Filho, J.B.; Basso, N.R.S.; Borges, 
R.M.R.; 2015: p. 26). 

A maior dificuldade associada à implantação de um projeto 
transdisciplinar está justamente na maioria dos professores, 
defensores do nicho de mercado onde se tornaram especialistas. Eles 
tendem a repetir os mesmos métodos e conteúdos didáticos, 
aprendidos ao longo de suas vidas escolares, sem maiores 
questionamentos. 

O segredo do sucesso das pesquisas resumidas neste livro 
parece estar na cumplicidade estabelecida entre professores-
pesquisadores de áreas científicas distintas. Eles cultivam ideais 
educacionais comuns e aceitam o desafio de implementar um 
trabalho cooperativo. Esse é o motivo maior da transdisciplinaridade. 

Os citados educadores acrescentam: “existe um único 
argumento a favor da disciplinaridade: a incapacidade intelectual 
humana de conhecer tudo no tempo de uma vida”.  

Evidentemente, isso se refere à mente de um único ser humano 
– e não à mente coletiva da sociedade. Neste livro-resenha serão 
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debatidos os diversos conceitos de inteligência, em particular, o de 
Inteligência Coletiva tão necessária à humanidade. 

Afirmam: “quando a disciplinaridade e as disputas escolares 
dela decorrentes são impostas aos adolescentes, no início do Ensino 
Médio, ativa-se simultaneamente o complexo de especialização, 
presente em cada psique com seu próprio potencial característico”. 

Qual é a abrangência desse complexo de especialização, 
importante para ser estudado por Psicologia Analítica? Quando o 
necessário é uma compreensão sistêmica generalista, a velha divisão 
do trabalho impõe, desde logo, uma especialização como futuro 
profissional irremediável. 

Julgada por especialistas, capazes de impor seus parâmetros ou 
critérios endógenos, a sociedade contempla a especialização pelos 
olhos de especialistas. Ora, por sua vez, “eles apenas reconhecem a 
existência de outras especializações por uma questão de formalidade 
acadêmica, e, claro, porque entendem a falência de uma delas 
poderia significar o descrédito completo do sistema, justamente no 
momento quando recebem salários por seu trabalho ultra específico. 
Seria uma espécie de suicídio profissional – e isso ninguém 
deseja” (id.; ibid., p.30). 

Então a disciplinaridade e a especialização continuam sendo 
aplicadas por anos até o abandono dos estudos, inclusive porque são 
premiadas e ensinadas para as novas gerações, em ciclo repetitivo 
dif íci l de romper. É um círculo vicioso em processo de 
retroalimentação. 

O sistema educacional demonstra incapacidade de conciliar a 
especialização individualista com a perspectiva mais ampla do 
holismo metodológico, ou o reconhecimento da importância do 
conhecimento transversal antes das diversas possibilidades de 
especializações na pós-graduação. Como a especialização é 
excess ivamente va lo r i zada , ações in te rd i sc ip l inares e 
transdisciplinares costumam ser menosprezadas por muitos 
professores dentro da academia.  

Esta é regida por regras universais dos órgãos de fomento, 
criadas por superespecialistas. Por sua vez, estes também trabalham 
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nas academias e são exatamente os beneficiados por essas mesmas 
regras. É um círculo fechado.  

Entretanto, isso não reflete as necessidades contemporâneas da 
sociedade como um todo. Rocha Filho, Basso & Borges (2015: p. 30) 
exemplificam bem o problema. 

“Ao fazer um diagnóstico médico inicial é útil o profissional ter 
livre trânsito por todas as especialidades. Embora seus pacientes 
sejam beneficiados em grau não possível de ser avaliado, qualquer 
médico sabe: não será reconhecido profissionalmente por fazer 
diagnósticos e encaminhamentos corretos, enquanto seu colega 
superespecialista, acompanhante de casos raros e publicador 
contumaz artigos em periódicos internacionais indexados, aparece na 
capa de revistas de divulgação da classe médica, chefia grupos de 
pesquisa, e recebe bolsas de produtividade e benefícios extras”. 

Chega a ser irônico e paradoxal a Ciência, dita “moderna”, 
tenha enveredado pelo caminho reducionista, pois mesmo os pais-
fundadores da Ciência moderna, Bacon, Galileu, Newton, Descartes, e 
depois deles, Kant e o próprio Auguste Comte, embora se apoiando 
em epistemologias racionalistas e empiristas e em reducionismos 
bidimensionais, sempre buscaram, cada um à sua maneira, uma 
unidade maior de todo o conhecimento. O desafio sempre foi uma 
“Ciência de Tudo”. 

Talvez graças à Tecnologia de Informações e à rede mundial de 
informações digitais, inclusive livros e verbetes enciclopédicos, 
abrangentes de todas as áreas de conhecimento, disponíveis online, a 
concepção de Ciência tem se modificado. A visão mecanicista do 
mundo, com base na Física Clássica, está sendo superada por uma 
visão sistêmica, holística, ecológica. 

A racionalização linear se tornou incapaz de abarcar a 
complexidade e a dinamicidade da vida e do universo. “Não é mais 
admissível descartar a dimensão ética inerente às pesquisas 
científicas, e se contesta a neutralidade e impessoalidade nas 
Ciências” (id.;ibid.; p. 31). 

É importante considerar tudo isso na educação escolar, 
sobretudo porque os livros didáticos, em geral, omitem essa 
discussão, apresentando uma visão ultrapassada de Ciência e de 
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método científico. Daí este esforço de resumir e traduzir livros recém-
lançados dentro dessa linha de raciocínio transdisciplinar ou 
generalista. 

A Ciência pode desenvolver-se por meio de diferentes métodos. 
O que caracteriza uma metodologia como científica não é a sequência 
r íg ida de etapas (observação-formulação de hipóteses-
experimentação -conclusão), estabelecidas como “camisa-de-força” 
por Francis Bacon no século XVII.  

O cientificamente relevante é a construção de critérios de 
validade e rigor, por exemplo, registros sistemáticos, detalhados e 
documentados ao longo da pesquisa em big data. Atualmente, o 
cientista já não precisa tentar ser impessoal e neutro, pois se 
compromete, interage, assume posicionamento e se insere, 
pessoalmente, em opinar dentro de contexto de debate público 
ideologizado.  

Os educadores necessitam sempre repensar o currículo escolar, 
para os estudantes aprenderem com prazer as visões holistas, 
respondendo a desafios, solucionando problemas relacionados à 
própria vida humana, social e ecológica, interativamente. “Existem 
muitos caminhos para o conhecimento a construir em direção à 
transdisciplinaridade” (id.; ibid.). 

Rocha Fi lho, Basso & Borges continuam sua sábia 
argumentação. 

“Dependemos, afetivamente, uns dos outros, assim como dos 
demais seres vivos e do ar, da água, da terra e da luz, até mesmo 
para assegurarmos nossa integridade biológica. O egocentrismo da 
ação humana precisa ser rompido. Não somos o centro do 
ecossistema, nem temos nele importância fundamental, pois o 
ecossistema é pluricêntrico e se reconstrói a cada instante, a partir 
de cada um de seus centros, toda a atividade da cadeia vivente, 
sempre aberto a múltiplos contatos, a variadas zonas de incerteza e 
indeterminação” (2015, p. 32).  

Nesse contexto, a especialização tende a ser irrelevante. 
Apenas uma pequeníssima parcela dos problemas humanos necessita 
a intervenção de um especialista pós-graduado.  
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Nesses casos extremos, sua ação depende também de uma 
equipe multidisciplinar de apoio. Ela seria capaz de preencher as 
lacunas em sua formação e treinamento, sem a qual seu 
conhecimento profundo “de quase nada” seria inútil. 

Edgar Morin acrescentou ao debate: “os especialistas são 
totalmente incompetentes quando surge um problema novo. O 
especialista é competente para resolver problemas já solucionados no 
passado” (2003, p. 81). 

Então, um caminho necessário de trilhar é em direção à 
transdisciplinaridade. Por meio dela os seres humanos podem superar 
muitas de próprias limitações, preconceitos e complexos, instituindo 
uma educação científica útil, com conhecimento sistêmico muito 
diferente do ensinado hoje.  

Isso significa estritamente abandonar o individualismo 
metodológico, para o qual fomos treinados pelo neoliberalismo, para 
dispor à vontade de uma força do trabalho robotizada e alienada, útil 
antes da automação dos processos de produção por verdadeiros 
robôs.  

Os educadores devem adotar uma atitude ao mesmo tempo 
humilde perante os muitos saberes, e participativa e integradora em 
relação a sua ação pedagógica. É necessário trabalhar pela 
eliminação da fragmentação do conhecimento.  

Essa divisão do trabalho intelectual dá poder a pessoas sem 
saberem como manejá-lo, adequadamente, porque não têm a 
consciência da totalidade. Em síntese, a transdisciplinaridade repousa 
sobre uma atitude aberta, de respeito mútuo e humildade em relação 
a mitos, religiões, sistemas de explicações e conhecimento, 
rejeitando qualquer tipo de arrogância ou prepotência típica de 
especialistas em um “mundinho” e ignorantes do “mundão”. 

P a r a o s a u t o r e s a q u i c i t a d o s e r e s e n h a d o s , a 
transdisciplinaridade é o caminho a seguir. Ela se apresenta como 
alternativa epistemológica à compartimentalização do saber, 
representando atitudes diferentes em níveis diferentes da realidade.  

P a r a t a n t o , é ú t i l c o m p r e e n d e r m o s t a m b é m a 
multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, ações espontâneas dos 
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incomodados com o “estado-das-coisas”. São sutilmente diferentes 
como foram percebendo ao serem passos tentados, de forma 
sistemática, há alguns anos.  

A multidisciplinaridade representa a focalização da atenção de 
várias disciplinas, simultaneamente, sobre um objeto de uma única 
disciplina. A interdisciplinaridade consiste na transferência de 
métodos de uma para outra disciplina.  

Já a transdisciplinaridade envolve revelar os elos de ligação 
entre as disciplinas. Consubstanciam esses elos entre os espaços de 
conhecimento uma rede, ultrapassando-os com o objetivo de 
construir um conhecimento integral, unificado e significativo. 

Enquanto a disciplinaridade pode inscrever-se em um único 
nível da realidade objetiva, restringindo sobremaneira o campo de 
possibilidades de ação, a transdisciplinaridade envolve uma atitude 
vinculada à complexidade, ou seja, à disposição e à capacidade de 
posicionar-se ativamente perante os diversos níveis da realidade.  

“Por isso mesmo, a transdisciplinaridade se sustenta no 
reconhecimento da existência desses diferentes níveis, onde a lógica 
da não contradição pode ser superada em favor da complexidade. É 
interessante e curioso perceber o reconhecimento da necessidade da 
superação da disciplinaridade surge da própria disciplina 
hiperespecializada” (Rocha Filho, Basso & Borges: 2015; p. 36). 

A integração de ações educativas visa, primariamente, opor-se 
à fragmentação do conhecimento. Esta se traduz em soma de um 
enorme número de especializações e carência de visão do 
ecossistema. Traz como consequência muitos danos evitáveis aos 
seres e ao planeta. 

O especialista em geral, não porque deseja isso, mas porque é 
falível e limitado, tende a enxergar o mundo sob o filtro de sua 
especialidade. Desconhecendo a rede de todas as interconexões, tem 
grande dificuldade na sua compreensão como um sistema interligado.  

Assim, suas ações priorizam certos aspectos da realidade em 
detrimento de outros. Caso essa atitude se imponha, ela causa 
desequilíbrios ou rupturas, cujos sintomas são doenças pandêmicas, 
tragédias ecológicas e guerras.  
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São ações previsíveis, compreensíveis e corretas apenas sob a 
perspectiva fragmentada ilusória, criada e sustentada pela 
disciplinaridade. Lembre-se das disciplinas dos militares, de O 
Mercado, das religiões, das ideologias, etc., naturalmente, chocando-
se em conflitos de interesses. 

Assim, a interdisciplinaridade é apenas um pré-requisito da 
transdisciplinaridade, o segundo passo no caminho, mas não ainda a 
solução. A interdisciplinaridade também deverá ser ultrapassada, pois 
do ponto de vista global caracteriza-se pelo surgimento de muitas 
outras novas disciplinas. Por exemplo, entre a Física e a Biologia 
surge a Biofísica, entre a Biologia e a Química surge a Bioquímica, 
entre a Economia e a Física surge a Econofísica, e assim por diante.  

“A transdiscipl inaridade exige a superação da fase 
interdisciplinar, ou seja, a eliminação completa das barreiras e 
hierarquias entre conhecimentos. Embora estejamos ainda muito 
afastados dela, em quase todos os campos do saber, a 
transdisciplinaridade já ocorre ocasionalmente quando as ligações se 
dão não entre disciplinas estanques e bem delimitadas, mas por meio 
de ligações no interior de um sistema total no qual cada pessoa 
envolvida em processo de educação tem conhecimentos profundos 
associados a uma perspectiva ampla do ser no mundo” (id.; ibid.; 
38). 

Essa disposição para a convivência coletiva entre os diversos 
saberes se insere na construção de uma cultura transdisciplinar. Ela 
objetiva não deixar o ser humano se tornar inútil como força de 
trabalho, perante a separatividade automática e robótica com muito 
maior produtividade de poucos supervisores de máquinas 
computadorizadas. 

Por fim, “a transdisciplinaridade é o caminho natural da 
Educação, pois repousa sobre o exame, na íntegra, do processo de 
geração, organização intelectual, organização social e difusão do 
conhecimento” (id.; ibid.; 38). 
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Capítulo 1.  
Economia como Anatomia 

Introdução 

Economics as Anatomy: Radical Innovation in Empirical 
Economics (publicado por Edward Elgar Publishing Limited em 2019) 
é um livro resultante do esforço transdisciplinar de G.M. Peter Swann, 
Professor Emérito de Economia Industrial na Nottingham University 
Business School (UK). O objetivo desse livro é mostrar como as ideias 
essenciais da Economia da Inovação podem ajudar a cumprir o 
desejo de Wassily Leontief: reconstruir a Economia como uma Ciência 
Empírica. 

Durante a maior parte da carreira de Swann, seu principal 
interesse de pesquisa foi a Economia da Inovação. Mas, de vez em 
quando, também se preocupava com uma segunda questão: já 
encontramos a melhor maneira de estudar Economia de maneira 
empírica, isto é, como atividade econômico-financeira? Com isso se 
refere a melhor maneira de estudar, ou seja, compreender as causas 
das coisas. 

Neste livro, seu objetivo é usar o aprendido com sua primeira 
especialização para responder à segunda questão transdisciplinar. Até 
então, ele tinha tendência a tratar esses dois interesses como fossem 
atividades separadas.  

O leitor, ao perseverar até o fim de seu livro, poderá concordar 
com o autor. De fato, a primeira especialização – Economia de 
Inovação – realmente oferece algumas percepções relevantes sobre a 
segunda transdisciplinaridade – Economia Empírica. 

Uma definição comum e popular de inovação, usada por 
acadêmicos e profissionais, é: “a aplicação bem-sucedida de novas 
ideias”. O sucesso é definido em termos econômico-financeiros.  

Por exemplo, muitos economistas tradicionais diriam a inovação 
ser bem-sucedida se aumentar o crescimento da produtividade. 
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Outros talvez estejam mais interessados no uso da inovação para 
obter produtos e serviços de alta qualidade.  

Neste livro do Swann, de fato, a Economia da Inovação sugere 
uma maneira de alcançar uma compreensão de alta qualidade da 
Economia Empírica. 

Uma das lições mais importantes da Economia da Inovação é 
existirem duas abordagens fundamentalmente diferentes para a 
inovação.  

• A primeira é a ideia de a divisão do trabalho criar uma 
compreensão tão excepcional dos processos de produção a 
ponto de os trabalhadores envolvidos poderem encontrar uma 
variedade de maneiras de aumentar a produtividade.  

• A segunda é a ideia de algumas inovações criativas serem feitas 
por aqueles trabalhadores com um talento excepcional para 
“combinar” ou “misturar” conhecimentos díspares e diferentes. 

Podemos dizer qual é a abordagem “certa”? A verdadeira 
resposta para isso é “ambas”. Provavelmente, com combinação ou 
mistura em proporções aproximadamente iguais. Uma das grandes 
sugestões da Economia da Inovação é, para ser realmente valiosa a 
criação, ela requerer ambos os processos florescerem.  

No contexto da economia de mercado, isso significa a 
combinação ideal ser uma mistura de:  

(a)  inovações em organizações com uma divisão de trabalho 
altamente desenvolvida; e  

(b)  inovações em organizações com forte capacidade de combinar 
diversos conhecimentos. 

Além disso, os tipos de inovações geradas por esses dois 
processos são diferentes.  

O grupo (a) consiste principalmente em inovações 
incrementais. O uso desse adjetivo não significa necessariamente 
serem pequenas, mas significa envolverem melhorias sucessivas no 
alcance de um objetivo específico.  
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O grupo (b) contém muitas inovações radicais. O uso deste 
adjetivo não significa necessariamente envolverem “ciência do 
foguete”, nem serem controversas, mas significa sim “voltar às 
raízes” e fazer algumas coisas de uma maneira diferente. 

Quando nos aproximamos da literatura de gestão sobre por 
qual razão as empresas inovam, um argumento comum é as 
empresas às vezes inovarem para resolver os problemas enfrentados, 
seja de súbito, seja estruturalmente. Esse não é o caso com todas as 
inovações: muitas visam aproveitar as oportunidades, em vez de 
resolver problemas como tais.  

Muitos problemas de negócios podem ser resolvidos por 
inovações, por exemplo, aquelas capazes de melhorar os processos 
de negócios, aquelas possíveis de melhorar a qualidade dos produtos 
e serviços – e assim por diante. Uma das principais afirmações do 
autor deste livro é esses argumentos schumpeterianos a respeito de 
inovação serem também relevantes para a disciplina acadêmica da 
Economia, assim como o são para as estratégias das empresas. 

Qualquer leitor deste livro está ciente de a Economia acadêmica 
convencional ter recebido muitas críticas nos últimos anos. Essa 
crítica vem de duas fontes diferentes:  

• em primeiro lugar, de economistas fora do mainstream; têm 
experiência comparável em Economia aos economistas do 
mainstream, mas sentem algo estar seriamente errado e se 
sentem no direito de dizê-lo;  

• em segundo lugar, daqueles fora da Economia acadêmica; usam 
ou dependem dela, pois sentem ela ser (ou deveria ser) 
vinculada por um contrato social para fornecer uma 
compreensão de uma ampla variedade de problemas 
econômicos – e acreditam essa oferta de conhecimento 
transdisciplinar ficar aquém do necessitado no mundo real. 

Ao mesmo tempo, a maioria dos economistas convencionais é 
inflexível. Acreditam, muito sinceramente, de não haver nada de 
errado com a Economia convencional. Afinal, eles ganham dinheiro 
com ela! 
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Quer concordemos com os críticos de haver problemas a serem 
resolvidos, quer concordemos com os economistas intransigentes 
quanto a não existirem tais problemas, na área de seu usufruto 
profissional, Swann ainda assim acha útil considerar as prioridades 
para a pesquisa e o ensino de Economia como uma questão de 
inovação transdisciplinar. 

Neste livro, ele realizará o experimento de um pensamento: 
seria útil se a Economia se tornasse mais parecida com a Medicina? 
Neste contexto, os termos, ‘Economia’ e ‘Medicina’ referem-se às 
disciplinas acadêmicas com esses nomes, em vez de se referir aos 
praticantes da atividade econômica ou da assistência na área da 
saúde. Na verdade, Swann ficou tentado a dar ao livro o título 
Economics as Medicine, mas decidiu contra isso porque o título traria 
muita ambiguidade.  

Em vez disso, escolheu o título, Economics as Anatomy, porque 
essa é a área específica da Medicina com a qual a Economia tem 
muito a aprender. Ele, de fato, acredita este caminho oferecer a 
melhor esperança de responder às críticas endereçadas à Economia 
convencional. 

Esta não é uma ideia nova. Keynes (1930/1963) sugeriu: “se os 
economistas conseguissem ser considerados pessoas humildes e 
competentes, no mesmo nível dos dentistas, isso seria esplêndido!”  

Harberger (1993) escreveu, ao pensar em Economia como uma 
disciplina também composta de praticantes, “a analogia mais 
apreciada é com a Medicina... uma profissão com um pé plantado na 
Ciência Médica, o outro no conhecido como a prática da Medicina."  

Se a analogia com Odontologia e Medicina foi boa o suficiente 
para Keynes e Harberger, então é boa o suficiente também para 
Swann. 

Por outro lado, chamar este livro de Economia como Anatomia 
acarreta um risco. Existem algumas diferenças fundamentais entre 
Economia e Medicina e, de fato, entre Economia e Anatomia.  

Como todas as analogias, portanto, não deve ser levado muito 
longe. O que Swann propõe envolve emular alguns – e enfatiza, 
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apenas alguns – dos métodos e abordagens usados na disciplina 
acadêmica da Medicina e na profissão médica. 

No início do Capítulo 12, ele lista as seis ideias principais 
possíveis da Economia aprender de maneira útil com a Medicina, e a 
Anatomia em particular. Duas delas merecem uma menção desde o 
início.  

Uma é a observação de a Medicina não ser realmente uma 
disciplina única ou unitária, mas uma federação de subdisciplinas 
semiautônomas. Na verdade, muitas outras disciplinas acadêmicas 
são federações, neste sentido.  

O segundo é o reconhecimento de, no coração da federação 
médica, estarem três subdisciplinas essenciais: Anatomia, Fisiologia e 
Patologia. Oferecem conhecimentos predominantemente empíricos e 
envolvem uma grande quantidade de trabalho descritivo detalhado. 

De acordo com a impressão do autor, é improvável os 
economistas convencionais quererem abraçar esse trabalho empírico 
descritivo. Mas é aí, justamente, onde reside a beleza da federação. 

Federação tem o significado de aliança política entre Estados, 
constituindo, no Direito internacional, uma unidade estatal superior 
aos próprios Estados membros e detentora exclusiva da soberania 
externa. Refere-se também à associação de clubes praticantes o 
mesmo esporte. Igualmente, denomina o agrupamento de sindicatos 
ou corporações. Pensa-se, no fragmentado sistema de partidos 
políticos brasileiros, permitir uma federação para agrupar partidos 
com ideologia e programas afins.  

Não é necessário mudar o comportamento de qualquer 
“jogador” particular dentro da federação. Em vez disso, a estratégia 
envolve a criação de várias subdisciplinas essenciais para preencher 
as lacunas. 

 No Federalismo, ou forma federativa, a divisão do território 
nacional é feita por meio de organizações políticas, chamadas de 
estados ou Unidades Federativas (UF). Estas, quando são reunidas, 
compõem uma espécie de sistema complexo, regido por uma 
Constituição Federal, determinante de seu modo de funcionamento. 
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Algumas delas, nas áreas de conhecimento, já existem na 
forma embrionária, mas precisam ser desenvolvidas. Dentro de uma 
federação, há autonomia relativa para desenvolver uma ampla 
variedade de trabalhos especializados essenciais. Eles não costumam 
atrair a corrente dominante de economistas para, assim, conseguirem 
responder de forma construtiva aos seus críticos. 

A necessidade desse tipo de trabalho descritivo detalhado foi 
reconhecida por Keynes em sua correspondência com Harrod. Disse: 
“bons economistas são escassos, porque o dom de usar 'observação 
vigilante', para escolher bons modelos, embora não exija um 
intelectual altamente especializado com certa técnica, parece ser 
muito raro” (Keynes, 1938a).  

Um bom economista tem a capac idade de reunir, 
consistentemente, os três níveis de abstração: teoria pura, teoria 
aplicada e decisões práticas. Não é tão comum como possa parecer... 

Outra citação é: “o especialista na elaboração de modelos não 
terá sucesso a menos caso esteja constantemente corrigindo seu 
julgamento com conhecimento íntimo da confusão dos fatos aos quais 
seu modelo deve ser aplicado” (Keynes, 1938b).  

Certamente, o acréscimo mais importante à federação 
econômica, isto é, a anatomia econômica, tem tudo a ver com 
“conhecimento íntimo da confusão dos fatos”. 

Este livro é uma sequência do livro anterior de G.M. Peter 
Swann, denominado Putting Econometrics in its Place (Swann, 2006). 
No mesmo sentido, ele lastimou naquele a Econometria ter 
substituído a maioria dos outros métodos de pesquisa empírica, 
porque, para desenvolver uma compreensão profunda da Economia 
Empírica, precisamos usar uma ampla variedade de técnicas.  

Esse livro anterior era realmente sobre “o quê” e “por quê”: 
quais outros métodos deveriam ser usados e por qual razão? Esta 
sequência – Economia como Anatomia – é sobre a melhor maneira de 
organizar a disciplina da Economia para garantir ela realmente 
perseguir essa ampla variedade de técnicas. 
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Crenças Básicas do Autor do Livro Economia como Anatomia 

“A composição deste livro foi para o autor uma longa luta de 
fuga, e assim deve ser a leitura dele para a maioria dos leitores, se o 
ataque do autor sobre eles ter sido bem-sucedido: uma luta de fuga 

dos modos habituais de pensamento e expressão. As ideias aqui 
expressas tão laboriosamente são extremamente simples e deveriam 

ser óbvias. A dificuldade reside, não nas novas ideias, mas em 
escapar das velhas. Elas se ramificam, para aqueles criados como a 

maioria de nós, em todos os cantos de nossas mentes.”  
John Maynard Keynes (Teoria Geral, 1936, p. viii) 

“Os problemas não podem ser resolvidos pelo mesmo nível de 
pensamento no qual foram criados ou observados”.  

[atribuída a Albert Einstein] 

Existem várias versões desta citação em circulação, e algumas 
dúvidas sobre uma fonte confiável para a observação original.  

Tudo o sabido é Einstein ter dito algo assim em algum momento.  
Swann inclui a observação aqui, pois tem algo muito importante  

em comum com a observação de Keynes. 

Keynes (1936, p. VIII) está usando uma analogia botânica 
nessa citação. As ideias às quais ele se refere são “invasivas” e 
desenvolveram sistemas com raízes cada vez mais complexos em 
toda a mente.  

Como qualquer jardineiro sabe, é muito difícil erradicar plantas 
invasoras. Elas têm sistemas radiculares extensos e complexos: as 
plantas simplesmente começam a crescer novamente a partir das 
raízes fragmentadas, caso elas permanecerem no solo. 

O objetivo de Swann é usar o sabido sobre a Economia da 
Inovação para melhorar nosso conhecimento da Economia Empírica. 
Em particular, necessitamos de transdisciplinaridade para rerum 
cognoscere causas [compreender as causas das coisas].  

O leitor saberá logo: este livro é, até certo ponto, crítico do 
status quo predominante na Economia. Antes de prosseguir, portanto, 
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pode ser útil ao leitor dar um breve resumo de onde vêm as ideias do 
autor e para onde vão. 

Os argumentos neste livro e as propostas apresentadas 
baseiam-se em sete crenças básicas. O autor não tentará justificá-las 
em grandes detalhes, pois isso exigiria outro livro. Mas pode ajudar o 
leitor saber quais são elas. 

1.  Acredita Swann podermos fazer algumas melhorias importantes 
na maneira como estudamos Economia Empírica. Neste livro, 
discutirá apenas o objeto empírico a ser encontrado ou 
pesquisado pela Economia. 

2.  Sua proposta é devermos fazer coisas não feitas, atualmente, 
ou apenas raramente sendo feitas na corrente principal da 
Economia. O autor não está tentando impedir os economistas 
empíricos convencionais fazerem o habitualmente já feito por 
eles, embora deva apresentar alguns problemas a serem 
merecedores de sua atenção e atualmente ignorados. 

3.  Está confiante de o pluralismo ser uma coisa boa na Economia 
Empírica. Reconhece o pluralismo ser visto com suspeita por 
muitos economistas convencionais. Alguns deles temem o 
pluralismo ser prejudicial à integridade e à reputação de uma 
disciplina acadêmica. O autor entende essas preocupações com 
o pluralismo na teoria, embora ele não as compartilhe. Mas ele 
não entende por qual razão uma Ciência Empírica deveria se 
preocupar com o pluralismo nas formas de reunirmos 
evidências empíricas. 

4.  O funcionamento da economia (atividade) é um bom modelo 
para o funcionamento da Economia como disciplina acadêmica. 
Em um setor inovador da atividade econômica, é comum 
encontrar uma estrutura industrial onde se inclui algumas 
empresas já estabelecidas e grandes o suficiente para 
oferecerem produtos e serviços convencionais, mas também há 
uma franja de empresas mais novas e inovadoras com objetivo 
de ampliar o leque de opções face às ofertas costumeiras – e 
mesmo oferecer algo radicalmente diferente. Essa pluralidade é 
totalmente saudável. 
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5.  Da mesma forma, Swann acha ser totalmente saudável criar 
uma “estrutura industrial” semelhante, na disciplina de 
Economia, com uma franja onde inovações radicais possam 
florescer. Isso é radical, no sentido de significar voltar às raízes 
e fazer algumas coisas de uma maneira diferente, mas ele não 
acha ser necessariamente polêmico. Ele entende por qual razão 
algumas disciplinas acadêmicas são bastante conservadoras, 
mas acredita não ser saudável a Economia, enquanto disciplina 
[com maiúscula] ser mais conservadora em comparação à 
própria prática da atividade econômica [economia com 
minúscula]. 

6.  Seu pensamento é guiado pela estrutura estrutura-conduta-
desempenho. Essa estrutura afirma as mudanças na estrutura 
de uma indústria levarão a mudanças previsíveis na conduta da 
empresa e, portanto, a esperadas mudanças no desempenho 
econômico. Da mesma forma, uma mudança na estrutura da 
disciplina da Economia poderá ajudar a melhorar a qualidade da 
pesquisa empírica. 

7.  O dito pela Economia da Inovação sobre o valor da inovação 
nas estratégias da empresa também é relevante para a 
inovação no contexto de uma disciplina acadêmica. Um dos 
maiores pensadores sobre criatividade e inovação, Herbert 
Simon, fez exatamente a mesma suposição em seu próprio 
trabalho: “Estou confiante de os fundamentos da criatividade 
serem os mesmos na Gestão e na Ciência” (Simon; 1985, p. 
19). 

Swann acrescenta mais um ponto para esclarecimento. A 
seguir, usará os termos ‘mainstream’ e ‘não mainstream’ para 
distinguir dois grupos mutuamente exclusivos de economistas.  

Mas por qual razão, o leitor pode perguntar, ele usa o termo 
complicado, “não convencional”, em vez da palavra mais chamativa, 
“heterodoxo”? Porque um importante grupo de pesquisadores fora da 
corrente principal prefere se denominar “pluralista” em vez de 
“heterodoxo”.  

Eles consideram a comunidade não dominante de economistas 
estar dividida em dois grupos mutuamente exclusivos:  
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1. “pluralistas” acham natural coexistir com a corrente dominante; 

2. “heterodoxos” abominam os “ortodoxos” [e trabalham para 
eles, devido aos equívocos de suas análises, se tornarem uma 
espécie em extinção].  

A implicação disso é, se você acredita no pluralismo – uma 
crença de Swann – você deve se considerar pluralista – e não um 
heterodoxo. O economista pluralista coloca a corrente neoclássica e 
as demais do mainstream em pé-de-igualdade, em termos de História 
do Pensamento Econômico, com as outras correntes.  

Em primeiro lugar, os dois adjetivos, 'pluralista' e 'heterodoxo' 
são bastante diferentes em escopo. Se sua pesquisa é heterodoxa, 
então é diferente da ortodoxia ou corrente principal. Mas ser 
pluralista não é tanto uma afirmação sobre sua própria pesquisa, mas 
é mais uma afirmação sobre você acreditar ser saudável, para o 
debate, pesquisadores com pensamentos diferentes adotarem 
abordagens diferentes.  

Em segundo lugar, embora ele aceite a maioria dos pluralistas 
não pertencer ao mainstream, certamente, existem alguns pluralistas 
no mainstream. O conjunto de pluralistas não é exclusivamente um 
subconjunto da comunidade não mainstream: ele cruza o mainstream 
e o não mainstream. 

Neste livro, a distinção entre mainstream e não mainstream é 
essencial. O autor não usa a palavra “pluralista”, pois não é sinônimo 
de não mainstream.  

O autor também não usa a palavra 'heterodoxo', porque alguns 
acreditam o termo significar 'não pluralista'. Portanto, para evitar 
confusão, Swann fica com “não mainstream”, exceto quando estiver 
citando diretamente outros autores. 

Três Etapas Principais 

Existem três etapas essenciais no livro. São discutidas, 
respectivamente, nas Partes I, II e III.  

O primeiro passo é uma reavaliação do status quo na Economia 
Empírica:  
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1. os pressupostos orientadores da pesquisa empírica,  

2. os métodos mais importantes pelos quais ela é estudada, e  

3. o que se pensa serem as qualidades mais importantes 
necessárias de ser desenvolvidas por pesquisadores empíricos.  

A reavaliação, na Parte I, lança dúvidas sobre vários elementos 
dos métodos atuais. Sugere alguns de nós, mesmo se não todos nós, 
precisarmos fazer algumas coisas de maneira diferente. 

O segundo passo é considerar quais tipos de inovação são 
necessários para ajudar a nos mover em direção a uma Economia 
Empírica melhor. A Parte II analisa algumas das ideias essenciais da 
Economia da Inovação e conclui: para a inovação ter o efeito benéfico 
máximo sobre a Economia, pois ela precisa de uma mistura de 
inovações incrementais e radicais.  

Para resolver muitos dos problemas discutidos na Parte I, são 
necessárias inovações radicais. Essas não são necessariamente 
disruptivas, porque algumas são bastante simples, mas todas têm 
uma coisa essencial em comum: devemos voltar às raízes e construir 
algo diferente. 

A terceira etapa é descrever quais inovações específicas são 
necessárias. Isso é feito na Parte III.  

Para começar, precisamos nos afastar da ideia de Economia 
Empírica como uma disciplina monolítica ou unitária, onde todas as 
questões de pesquisa são respondidas por um 'solvente universal'. 
Em vez disso, devemos abraçar a ideia da Economia como uma 
federação de subunidades semiautônomas, denominadas disciplinas.  

Somente com essa semiautonomia podemos esperar ver as 
inovações de pesquisa necessárias para desenvolver uma Economia 
Empírica melhor. Essa ideia de federação pode ser radical na 
Economia, mas não é nova. Na verdade, ela é encontrado em muitas 
outras disciplinas acadêmicas, principalmente, na Medicina. 

Parte I: Reavaliação 

Nos cinco capítulos da Parte, Swann considera alguns aspectos 
específicos da Economia Empírica atual, os quais, em sua opinião, 
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precisam ser reavaliados com urgência. Quanto aos dois últimos 
capítulos, resumem algumas das outras preocupações descritas por 
aqueles usuários ou dependentes da Economia acadêmica, seja 
dentro a academia (alunos e outras disciplinas acadêmicas), seja fora 
(governo, banqueiros centrais, empresas e cidadãos comuns). 

O Capítulo 2 considera a visão predominante, sustentada pela 
maioria dos economistas empíricos, de “a Econometria fornecer o 
método de pesquisa mais rigoroso e preciso disponível”. Isso tornaria 
desnecessário seguir quaisquer outros métodos de pesquisa empírica.  

Examina uma amostra de 2.220 estimativas de parâmetros. 
Mostra a Econometria estar longe de ser tão precisa quanto os 
econometristas pensam – ou gostariam de ela ser. 

Em particular, as estimativas de parâmetro, nessa amostra, são 
baseadas em razões sinal-ruído muito pequenas. O Apêndice do livro 
fornece os resultados matemáticos necessários para interpretar esses 
dados. 

O Capítulo 3 reexamina a ideia, mais comumente associada à 
discussão de Milton Friedman sobre o Método da Economia Positiva. 
Para o monetarista, o realismo das suposições, usadas para pesquisa 
econômica, não importa, caso os modelos “expliquem bem os dados”. 
Em outras palavras, não importa as hipóteses serem realistas (ou 
não), caso as teorias apresentem bons resultados em termos de 
aderência empírica ou estatística.  

Swann argumenta, como fez Hayek, o argumento de Friedman 
ser realmente bastante perigoso. Se for possível examinar as 
suposições a respeito da realidade, então, devemos fazê-lo. 

Quando os economistas falam sobre rigor, eles quase sempre 
se referem à busca do rigor em argumentos lógicos e em provas 
matemáticas. Mas o Capítulo 4 argumenta existirem realmente três 
tipos distintos de rigor, importantes na Economia Empírica.  

Chama isso de rigor de Pasteur, rigor de Mill e rigor de Arrow 
(rigor lógico e matemático) em homenagem aos três grandes 
pensadores, cada qual conhecido também por devotar atenção a tal 
rigor. Refletindo a respeito, Swann afirma está longe de ser claro o 
último rigor ser o mais importante dos três na Economia Empírica. 
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No Capítulo 5, Swann considera a famosa máxima sobre a 
conveniência de expressar o conhecimento científico em números. 
“Ciência é medição”. Essa máxima tem sido, grosseiramente, mal 
compreendida por muitos economistas.  

Eles a usam como justificativa para considerar apenas os 
fenômenos possíveis de ser expressos em números. Com isso, 
ignoram quaisquer fatores só possíveis de ser descritos em termos 
qualitativos. 

O Capítulo 6 é, em certo sentido, “o outro lado” dessa atitude 
típica em Economia Empírica convencional. Esta trata da pesquisa 
qualitativa, como estudos de caso, como sendo de pouco valor.  

Também o autor reavalia alguns outros mitos, os quais cercam 
o trabalho de estudo de caso. Algumas das coisas ditas pelos 
economistas convencionais, para descartar os estudos de caso, fazem 
pouco sentido e, na realidade, os estudos de caso são muito valiosos. 

O Capítulo 7 considera algumas fontes de descontentamento da 
opinião especializada com a Economia convencional na academia. 
Isso inclui tanto críticas de alunos quanto de professores de outras 
disciplinas acadêmicas.  

Uma reclamação comum de muitos acadêmicos em outras 
disciplinas é, em suas relações com o resto do mundo, os 
economistas não exploram alguns dos princípios mais importantes da 
Economia, notadamente, as decisões em Finanças Pessoais. Existem 
muitos macroeconomistas para poucos microeconomistas financeiros, 
seja à direita – por deplorarem crédito acima da poupança –, seja à 
esquerda – por demonizarem “os rentistas”, inclusive os 
trabalhadores aposentados, vivendo com o usufruto de suas reservas 
financeiras. 

O Capítulo 8 considera o descontentamento mais amplo da 
opinião pública com a Economia, incluindo algumas das críticas de 
políticos, governo, Banco Central, empresas e cidadãos comuns. 
Alguns sugeriram a Economia estar enfrentando uma crise porque 
não é tida em alta conta pelo público em geral.  



  33

Citaram o fracasso dos modelos econômicos, para antecipar e 
cancelar a crise financeira, quando eram mais urgentemente 
necessários. 

O principal desafio em agir nesta reavaliação é capturado em 
Keynes na famosa observação, citada no início do capítulo. Essas 
ideias estão profundamente enraizadas no treinamento e, daí, no 
pensamento de todo economista. 

Elas foram nos ensinadas por algumas das figuras mais 
reverenciadas da história do pensamento econômico. Diante disso, 
não é fácil escapar do domínio dessas ideias.  

Mas é essencial alguns economistas, pelo menos, escaparem da 
“camisa-de-força” dessas ideias. Caso contrário, não podemos fazer o 
que é necessário para criar algumas bases empíricas realmente 
seguras para a Economia.  

Swann não está sugerindo essas “ideias antigas” estarem 
necessariamente erradas, embora algumas delas, de fato, estejam 
definitivamente erradas. Em vez disso, o domínio dessas velhas ideias 
está nos impedindo de buscar áreas de pesquisa necessárias de 
serem buscadas, para transpor fronteiras de áreas de conhecimento e 
produzir conhecimento novo, de maneira transdisciplinar. 

Parte II: Inovação 

Como o objetivo declarado do autor é usar o aprendido sobre a 
Economia da Inovação para melhorar a qualidade do sabido sobre a 
Economia Empírica, a próxima etapa do livro é explorar algumas das 
lições da Economia da Inovação mais importantes no contexto deste 
livro Economia como Anatomia. 

O Capítulo 9 oferece um resumo muito simples de algumas das 
ideias-chave da Economia da Inovação. Para quem está familiarizado 
com esse campo, provavelmente não há nada neste capítulo já não 
sabido. Mas outros podem achar útil.  

Aborda a definição de inovação, de onde vêm as ideias para a 
inovação, e os diferentes papéis desempenhados pela divisão do 
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trabalho, por um lado, e pelo aprendiz de tudo, por outro, na 
inovação de sucesso.  

Descreve uma distinção essencial entre inovação incremental e 
inovação radical e argumenta, para a inovação ter o maior efeito 
benéfico sobre a atividade econômica, precisamos de uma 
combinação criteriosa desses dois tipos de inovação. É reconhecido o 
ambiente certo para criar inovação incremental ser geralmente muito 
diferente do ambiente certo para criar inovação radical. 

O Capítulo 10 aplica as ideias do Capítulo 9 para explicar por 
qual razão a economia dominante oferece um ambiente muito bom 
para a inovação incremental. Em seguida, explora se as inovações 
incrementais são suficientes para resolver as questões discutidas na 
Parte I. Na maioria das vezes, não são. 

O Capítulo 11 discute por qual razão a Economia convencional 
não é, de modo geral, muito boa em inovação radical. Em seguida, 
passa a discutir por qual razão, além disso, a Economia dominante 
também é resistente à inovação radical.  

Mas o desafio essencial, enfrentado neste livro, é precisarmos 
de algumas inovações radicais na Economia para resolver as questões 
discutidas na Parte I. O capítulo dá quatro razões pelas quais são 
essenciais. Conclui discutindo o tipo de ambiente acadêmico 
necessário para entregar as inovações radicais necessárias, bem 
como as inovações incrementais existentes. 

Esta é a ideia de uma federação. Contém a Economia 
dominante e algumas novas subdisciplinas semiautônomas. 

Parte III: Federação 

Esta terceira parte do livro examina algumas das inovações 
específicas possíveis de ajudar a dar à Economia uma base empírica 
muito mais sólida. Também ajudariam a resolver muitas das questões 
mencionadas na Parte I. 

O Capítulo 12 discute as principais razões para buscar emular a 
Medicina, em geral, e a Anatomia em particular. Uma das razões mais 
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importantes é a Medicina não ser realmente uma disciplina única, 
mas sim uma federação de subdisciplinas semiautônomas.  

Swann argumenta muitos dos problemas reais, reconhecidos 
pelos críticos do mainstream, e pelos profissionais usuários do 
conhecimento da Economia, seriam mais fáceis de resolver se a 
Economia também se tornasse uma federação. 

Os capítulos 13–19 descrevem alguns dos elementos essenciais 
a serem encontrados na Federação de Economia. 

O Capítulo 13 discute a Anatomia Econômica ou o estudo da 
estrutura. Este é provavelmente o novo componente mais importante 
na Federação da Economia, resgatando a usual abordagem 
estruturalista dos economistas nacional-desenvolvimentistas latino-
americanos. 

A Anatomia Econômica é, ou deveria ser, tão importante para a 
Economia quanto a Anatomia é para a Medicina. Se é alarmante 
pensar em um cirurgião realizando uma operação sem um 
conhecimento decente da anatomia relevante, também deveria ser 
alarmante pensar em economistas empíricos sem um conhecimento 
decente da Anatomia Econômica, ou seja, de cada parte particular da 
atividade econômica.  

Parece improvável muitos economistas convencionais quererem 
adquirir tal conhecimento “anatômico” detalhado de uma economia 
multi-diversificada. Mas, se eles não tiverem tal vontade, então é 
essencial outro profissional na Federação ter tal conhecimento. 

O Capítulo 14 discute a Fisiologia Econômica ou o estudo da 
função. Embora o estudo detalhado da estrutura na anatomia 
econômica seja subdesenvolvido, o estudo da função na Fisiologia 
Econômica é comparativamente mais bem desenvolvido, mas Swan 
precisa enfatizar uma advertência.  

Na Medicina, a Fisiologia depende de um conhecimento 
detalhado da Anatomia. Em Economia, ainda não se reconhece ser o 
caso.  

O estudo da função em Economia ainda é, em grande parte, um 
estudo da “caixa preta”. Economistas postulam funções de produção, 
funções de demanda e assim por diante, e tentam estimá-las, usando 
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métodos econométricos, mas fazem pouco ou nenhum uso de 
conhecimento descritivo detalhado do realmente acontecido ou 
processsado dentro da “caixa preta”. Alguns economistas da 
Federação precisam assumir a tarefa de criar uma Fisiologia 
Econômica, baseada na Anatomia Econômica detalhada. 

O Capítulo 15 discute a Patologia Econômica. Esta é a terceira 
das três novas subdisciplinas principais nas quais a federação 
econômica emularia a medicina. 

Ao falar sobre a possibilidade de Patologia na Economia, é fácil 
oscilar entre duas posições extremas.  

A primeira é encontrado em algumas filosofias defensoras de 
um mercado ultra livre, onde se acredita não haver condições 
patológicas na atividade econômica.  

A segunda é encontrada nas reflexões de muitos críticos da 
economia de mercado. Os críticos da “financeirização” acreditam as 
condições patológicas serem bastante comuns, mas restritas aos 
setores onde atuam os demonizados bancos. Ora, todos tomam 
crédito, aplicam sobras de caixa e usam o sistema de pagamentos... 

Para resolver esse dilema, é necessário desenvolver um critério 
preciso para identificar o que constitui uma condição patológica. Para 
fazer isso, Swann se vale da literatura relevante em Filosofia médica. 

O Capítulo 16 considera outro aspecto da Patologia, talvez 
necessário de receber mais atenção na Economia em lugar do 
recebido na Medicina. Este é o fenômeno das condições patológicas 
dentro da disciplina de Economia.  

Se os críticos da Economia convencional estiverem certos, 
então a disciplina econômica mostra sinais de doença com mais 
frequência além da devida. Uma área particular de preocupação é a 
chamada de Patologia dupla: é onde há uma condição patológica na 
Economia e uma condição patológica na disciplina – e essas duas 
condições estão inter-relacionadas.  

Por exemplo, se a política pública é informada por uma teoria 
econômica ruim, então isso pode criar um conluio patológico ou uma 
contradição na atividade econômica. Alternativamente, se uma 
condição patológica existe na atividade econômica, mas a disciplina 
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Economia a aceita como sendo bastante normal, então, isso também 
cria uma condição patológica na disciplina. 

Na federação, podemos esperar encontrar uma variedade de 
subdisciplinas híbridas. 

Os capítulos 17 e 18 descrevem dois tipos genéricos de 
híbridos. São importantes para aqueles desejosos de resolver os 
problemas identificados na Parte I. 

O Capítulo 17 considera os híbridos envolventes da colaboração 
interdisciplinar. Como ilustração, Swann foca no híbrido 
interdisciplinar melhor conhecido: o estudo da inovação.  

Para aqueles com gasto da maior parte de seus esforços de 
pesquisa estudando inovação, há poucas dúvidas de os insights sobre 
inovação disponíveis para aqueles seguidores do híbrido são mais 
ricos em vez daqueles disponíveis no segmento da Economia 
dominante preocupado com a inovação. No entanto, isso não significa 
negar a Economia dominante da inovação ser muito importante, pois 
desempenha um papel essencial ao vincular a inovação a outros 
aspectos da atividade econômica. 

O Capítulo 18 considera os híbridos envolventes da colaboração 
com os profissionais. 

A título de ilustração, Swann se concentra no híbrido prático 
melhor conhecido por ele: o desenvolvimento de políticas econômicas 
voltadas para padrões. A equipe ideal para realizar esse trabalho 
envolve uma ampla variedade de profissionais (da indústria, governo, 
associações de consumidores e outros grupos) e acadêmicos (da 
economia, política, ciência e tecnologia). 

O Capítulo 19 analisa as razões gerais pelas quais outras 
subdisciplinas podem ser úteis dentro da federação. Uma bem 
desenvolvida na Medicina, mas precisa ser melhor desenvolvida na 
Economia.  

Swann a chama de interface dados-realidade. Na Medicina, tem 
havido um estudo cuidadoso da precisão com a qual os testes e 
exames diagnósticos podem identificar uma condição patológica. 
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Em geral, há uma compensação entre custo e precisão, 
começando com exames de sangue baratos, passando por varreduras 
baratas (por exemplo, ultrassom) até as varreduras mais caras e 
precisas (por exemplo, MRI). 

Finalmente, o Capítulo 20 pergunta se a federação sobreviverá 
e considera alguns dos fatores possíveis de miná-la. Um fator 
certamente será até qual ponto os economistas convencionais estão 
preparados para abraçar o pluralismo.  

Mas Swann conclui a federação ser tão importante no 
tratamento dos problemas levantados na Parte I, a ponto de precisar 
sobreviver de uma forma ou de outra. Se essas subdisciplinas 
desconhecidas não forem bem-vindas na comunidade dos 
economistas convencionais, então elas encontrarão um lar em outro 
lugar. 

Na Parte III, Swann estará “viajando” por muito tempo e não 
oferecerá um relato detalhado, em um único livro, de todas as 
potenciais novas subdisciplinas. Vai se concentrar no 'quadro geral' e 
não se deterá em detalhes.  

Alguns leitores ficarão frustrados com isso, mas ele espera lhe 
perdoarem. Um célebre provérbio lhe oferece uma desculpa: “Os 
jovens devem provar teoremas, os velhos devem escrever livros.” 
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Capítulo 2.  
Federação 

Por qual razão a Economia deve imitar a Medicina? 

O Capítulo 12 do livro Economics as Anatomy: Radical 
Innovation in Empirical Economics (publicado por Edward Elgar 
Publishing Limited em 2019), resultante do esforço transdisciplinar de 
G.M. Peter Swann, descreve em linhas gerais o tipo de estratégia 
radical necessária para fornecer uma base realmente forte para a 
Economia Empírica, de modo ela fazer um trabalho melhor para 
enfrentar os desafios descritos na Parte I. 

Envolve emular alguns – e Swann enfatiza, apenas alguns – dos 
métodos e abordagens usados na disciplina acadêmica da Medicina e 
na profissão médica. Oferece uma resolução potencial para o 
aparente impasse na forma de abordar as críticas à Economia, 
mostradas na Parte I, enquanto permite o mainstream continuar com 
confiança. 

Como observou em seu Prefácio, há um pequeno risco em usar 
o título Economics as Anatomy para este livro. Por um lado, Keynes e 
Harberger traçaram analogias com a Odontologia e a Medicina – e 
elas são úteis. Por outro lado, o uso da analogia no debate científico 
acarreta riscos. Pode ajudar a desenvolver nossa compreensão de um 
determinado fenômeno, mas também pode dar uma impressão 
enganosa e, talvez, perigosa.  

Existem algumas diferenças fundamentais entre Economia e 
Medicina e, de fato, entre Economia e Anatomia. Como todas as 
analogias, portanto, não deve ser levado muito longe. A seguir, 
Swann se limita a seis ideias com as quais a Economia poderia 
aprender de maneira útil com a Medicina, e a Anatomia em particular. 

Seis Razões para Emular Medicina 

Em primeiro lugar, é amplamente reconhecido (Bucher e 
Strauss, 1961; Klein, 1993) a Medicina não é uma disciplina única, 
mas uma federação de subdisciplinas semiautônomas. Na verdade, 
isso também é verdade para muitas outras disciplinas, mas a 
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Medicina é um dos melhores exemplos de uma Federação, onde as 
subdisciplinas gozam (e precisam) de alguma autonomia, mas 
adotam padrões comuns para facilitar a troca de ideias e 
conhecimentos entre elas.  

Em comparação, a disciplina de Economia parece estar muito 
mais próxima do estado unitário. É verdade existirem subdisciplinas, 
mas elas têm pouca autonomia e espera-se estarem em 
conformidade com os padrões metodológicos da Economia 
dominante.  

Muitos dos problemas reconhecidos pelos críticos do 
mainstream e por profissionais usuários da Economia seriam mais 
fáceis de resolver se a Economia se tornasse uma Federação. 

Em segundo lugar, muitos dos problemas identificados pelos 
críticos derivam de uma base empírica inadequada para a Economia. 
Dentro da Federação médica existem algumas Ciências Empíricas 
absolutamente fundamentais. 

São conhecimentos necessários para todos os praticantes, 
estudantes ou pesquisadores de Medicina: Anatomia, Fisiologia E 
Patologia. Às vezes são chamados de “três filhas mais velhas da mãe 
Medicina”. 

Elas são fortemente empíricas, envolvem observação direta 
detalhada e descrição. Sustentam muitas das outras subdisciplinas 
médicas.  

Em comparação, o estudo da Anatomia Econômica (estrutura) é 
incompleto. O estudo da Patologia Econômica (doença) é muito 
subdesenvolvido. Isto porque a perspectiva ideológica neoliberal 
afirma as condições patológicas serem raras nos mercados livres.  

Por sua vez, o estudo da Fisiologia Econômica (função) é bem 
desenvolvido, por exemplo, funções de produção, funções de 
demanda e assim por diante em relações diretas causa-e-efeito. Mas 
ele é uma versão de “caixa preta” da Fisiologia Econômica, raramente 
se baseia na Anatomia Econômica. Nesta, a Complexidade ofereceria 
uma visão de múltiplas interações entre os componentes do sistema. 
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A técnica empírica dominante em Economia é a Econometria. 
Usa inferência indireta em vez de descrição direta e, portanto, é 
muito diferente da Anatomia. 

Terceiro, além das ciências fundamentais, várias ciências 
formadas pela fusão de duas disciplinas, por exemplo, Bioquímica, a 
Federação contém uma grande variedade de subdisciplinas híbridas 
complexas. Swann não está sugerindo haver (ou dever se elaborar) 
um equivalente econômico para cada uma delas. 

Mas argumenta: a Economia se beneficiaria enormemente e 
estaria muito melhor posicionada para responder a algumas das 
críticas, levantadas na Parte I, se alguns desses híbridos surgissem 
dentro da federação. Daí surgiu a Econofísica! 

Quarto, uma coisa em comum entre a Medicina e a Economia é 
ambas terem cientistas e profissionais, embora a natureza e o 
número desses profissionais sejam muito diferentes nos dois casos. É 
instrutivo comparar a extensão da interação científica entre cientistas 
e profissionais nas duas disciplinas: essa interação parece ser 
notadamente melhor desenvolvida na Medicina em vez de ser na 
Economia.  

Na Medicina, de fato, existem algumas subdisciplinas, baseadas 
na colaboração entre profissionais e acadêmicos da área médica, mas 
isso parece ser muito menos comum em Economia. Swann esteve 
envolvido em várias dessas colaborações e ficou claro, para ele, elas 
oferecerem oportunidades excepcionais de aprender coisas sem 
poderem ser aprendidas na convencional pesquisa acadêmica. 

Quinto, para usar as palavras de John Donne, nenhuma 
disciplina “é uma ilha”. O esperado de uma disciplina não é 
simplesmente o desejado ser feito pelos estudiosos dessa disciplina. 
Existem expectativas sociais mais amplas sendo discutidas, pelo 
menos informalmente, sob uma forma de contrato social. 

A Medicina parece ter uma compreensão boa, embora não 
perfeita, do contrato social regente dessa disciplina. Mas em 
Economia, o quadro é misto: alguns economistas parecem ser 
sensíveis a este contrato social, enquanto outros parecem ter pouco 
interesse naquilo necessitado pelo mundo mais amplo envolvido em 
atividade econômica. 
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Sexto, a Federação pode, em princípio, oferecer o melhor dos 
dois mundos. Ela permite a corrente dominante da disciplina seguir 
sua abordagem tradicional de pesquisa, enquanto cria novas 
subdisciplinas para fazer as coisas não desejadas de se fazer por esse 
“núcleo duro”, em busca de manter a facilidade mecanicista de seu 
trabalho.  

Alguns pesquisadores médicos e profissionais das principais 
subdisciplinas podem estar céticos sobre algumas das novas 
subdisciplinas. Mas há um teste simples da utilidade dos últimos: eles 
podem fornecer métodos empíricos ou avanços teóricos capazes de 
funcionarem melhor em lugar dos métodos disponíveis no núcleo 
duro? 

No restante deste capítulo, Swann faz mais algumas 
observações sobre esses pontos. 

Muitas Ciências com Disciplinas Federativas 

O primeiro ponto – a ideia de uma disciplina acadêmica ter 
evoluído da ideia clássica de uma disciplina unitária para uma 
federação – não é nova. Na verdade, pode-se rastrear a ideia em 
quase 60 anos, senão mais. 

Uma das primeiras publicações a usar a ideia de uma disciplina 
federativa foi Bucher e Strauss (1961). Eles afirmaram a Medicina 
não ser uma construção única, mas sim “amálgamas soltas de 
segmentos em perseguições de objetivos distintos de maneiras 
diferentes e mais ou menos delicadamente mantidos juntos sob um 
nome comum em um determinado período da história”.  

Swann enfatizaria particularmente a seguinte declaração, 
“perseguir objetivos distintos de maneiras diferentes”. Este caráter 
semiautônomo é, a seu ver, absolutamente essencial. 

Além disso, tal Federação não é inteiramente estável. O caráter 
semiautônomo pode às vezes a colocar sob pressão. Mas ela mantém 
todas as disciplinas unidas porque a independência não é viável. 

Klein (1993, p. 201) também observa, em 1960, “a Física 
também não era mais considerada uma disciplina única, mas uma 
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Federação de Disciplinas, tal como uma 'superdisciplina'”, De fato, o 
conceito de Federação realmente decolou, nos anos 1970, e foi 
amplamente discutido em muitos contextos.  

Kockelmans, (1979, p.162) escreveu: “Pode-se agora perguntar 
se a Física, a Biologia ou a Psicologia ainda podem ser chamadas de 
disciplinas, no sentido tradicional do termo, ou se não seria melhor 
referir-se a essas disciplinas clássicas com expressões como 
superdisciplinas ou disciplinas federativas”. 

Roy (1979, p. 169) argumentou: a Ciência dos Materiais e a 
Química, assim como a Física, se tornaram grandes federações. Klein 
(1993, p. 197) observou o mesmo na Geografia, “(...) um campo 
'inerentemente interdisciplinar', uma ampla disciplina abrangente de 
um número multiplicador de subcampos híbridos da Geografia 
Humana à Climatologia”, e na História (Klein, 1993, p. 197): “uma 
Federação de sobreposição de disciplinas”.  

Harmon e Gross (2007, Capítulo 4, p. 118) dizem o mesmo da 
Biologia (ênfase adicionada): “A Biologia torna-se, não uma única 
disciplina, mas uma Federação de Disciplinas: empreendimentos 
muito diversos da Taxonomia à Fisiologia à Teoria Evolucionária. A 
literatura científica reflete não é a divisão do trabalho dentro de uma 
única empresa, a Ciência, mas uma coalizão frouxa de 
empreendimentos com cada vez menos em comum conceitualmente”. 

Parte da literatura mais recente disse o mesmo da Neurociência 
(Neuron, 2016): “Um ativo do campo da Neurociência sempre foi sua 
diversidade e, de fato, a Neurociência não é um campo, mas uma 
Federação de Disciplinas. Não há dúvida de, em uma rede distribuída 
como a nossa, possa ser mais difícil encontrar alinhamento, 
concordar com objetivos comuns e apoiar uma visão compartilhada 
singular. Mas o outro lado disso é essa diversidade oferecer um solo 
rico para as sementes da inovação e novas ideias crescerem”. 

Nerbonne (2005, p. 25) diz o mesmo sobre 'Computação em 
Ciências Humanas': “Evitamos as questões da cultura digital, 
evitamos enfatizar demais as aplicações pedagógicas dos 
computadores e evitamos visões de revolução científica, incluindo, 
em particular, a revolucionária ideia de a Computação em Ciências 
Humanas ser uma disciplina, preferindo pensar nela como uma 
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Federação de Disciplinas, cujos praticantes acham oportuno colaborar 
por razões de alguns problemas comuns”. 

Enquanto Jackson e Rey (n.d.) disseram algo semelhante sobre 
as Ciências Cognitivas. “Esses desenvolvimentos levaram ao 
surgimento na década de 1970 da federação livre de disciplinas 
chamada 'Ciência Cognitiva'. Reunia pesquisas de, por exemplo, 
Psicologia, Linguística, Ciência da Computação, Neurociência e uma 
série de subáreas da Filosofia, como Lógica, Filosofia da Linguagem e 
Teoria da Ação”. 

Uma das observações mais interessantes sobre o conceito de 
Disciplinas Federativas é esta passagem sobre o estado da 
computação (Whitworth e Ahmad, 2013): “A cada dia, mais pessoas 
usam computadores para fazer mais coisas de várias maneiras, então 
Engenharia, Ciência da Computação, Saúde, Negócios, Psicologia, 
Matemática E Educação competem pela coroa da Computação. (...) 
Os pesquisadores da computação estão espalhados pela paisagem 
acadêmica como as tribos de Israel, alguns na Engenharia, alguns na 
Ciência da Computação, alguns na Saúde, etc. No entanto, somos 
um. A flor da computação é fruto de muitas disciplinas, mas não 
pertence a nenhuma. É uma nova multidisciplinaridade em si. (...) 
Para dar frutos de pesquisa, seus pais devem liberá-la. (...) 
Universidades, ao compartimentarem a pesquisa em computação em 
grupos de disciplinas isoladas, negam seu futuro multidisciplinar. 
Assim como as sociedades modernas federam Estados e Nações, o 
futuro da computação é como uma Federação de Disciplinas.” 

Gaudin (2014, p. 330) refere-se a uma “Federação de 
Disciplinas” no contexto das Ciências Sociais.  

Para concluir, Swann acrescenta algumas palavras sobre a 
Escola de Negócios. Aqui, também encontra-se uma grande 
federação, onde existe um alto grau de autonomia e independência 
na pesquisa.  

Mas uma das coisas a unir essas diversas empresas é o 
imperativo absoluto de deverem cooperar na entrega do programa de 
Mestrado em Administração de Empresas para alunos de MBA. Afinal, 
por pagarem caro, são alguns dos alunos mais exigentes em qualquer 
área da academia. 
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A variedade de subdisciplinas especializadas pode ser avaliada 
na Tabela 12.1. 

Algumas são especialidades em Anatomia e Fisiologia, algumas 
são híbridas de duas disciplinas e alguns híbridas multidisciplinares. 
Alguns lidam com partes específicas do corpo, alguns com doenças 
específicas e alguns com tipos específicos de paciente. Alguns 
doutores se especializam em áreas específicas de trabalho clínico, 
alguns em áreas específicas de cirurgia e alguns em tipos específicos 
de trabalho de diagnóstico. Algumas especialidades aplicam uma 
variedade de técnicas em contextos específicos (por exemplo, clínica 
geral, medicina de emergência), enquanto outras estão preocupadas 
com a chamada de Macromedicina, por exemplo, Saúde Pública. 

Tabela 12.1 Exemplos de áreas especializadas da Medicina em 
Anatomia ou Fisiologia 

Clínica 

Citologia 

Cardiologia 

Histologia 

Farmacologia Clínica 

Microbiologia 

Endocrinologia 

Híbridos de Duas Disciplinas 

Cirurgia 

Bioquímica 

Em geral 

Biomecânica 

Oftálmico 

Biofísica 
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Transplante 

Híbridos multidisciplinares 

Diagnóstico 

Remédio para Vício 

Ciências de Laboratório Clínico 

Neurociência 

Patologia Diagnóstica 

Humanidades Médicas 

Radiologia Diagnóstica 

Parte Específica do Corpo 

Contextual 

Otorrinolaringologia 

Prática geral 

Pediátrico 

Medicina Esportiva 

Urologia 

Remédio Tropical 

Doenças Específicas 

Contextual 

Oncologia 

Medicamento de emergência 

Hematologia 

Tratamento intensivo 

Reumatologia 
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Medicina de Desastres 

Tipo de Paciente 

Macro Medicina 

Pediatria 

Saúde pública 

Geriátrico 

Epidemiologia 

Obstetrícia e Ginecologia 

Medicina preventiva 

Fonte: pesquisa na Wikipedia 

Contrato Social 

Swann passa para outro ponto: o contrato social. No início 
deste capítulo, ele pegou emprestado palavras de John Donne para 
observar nenhuma disciplina “ser uma ilha”. O esperado de uma 
disciplina não é simplesmente o desejado fazer, em seu próprio 
tempo, pelos estudiosos dessa disciplina.  

Existem expectativas sociais mais amplas. são discutidas, pelo 
menos informalmente, em uma forma de contrato social. Quando as 
coisas vão mal na atividade econômica, para citar Donne (1945, p. 
538) novamente: “(...) nunca mande saber por quem os sinos 
dobram; eles dobram por ti.” 

Aqui, novamente, a Economia tem uma lição importante a 
aprender com a Medicina. Acadêmicos e profissionais da Medicina 
parecem ter uma boa, mesmo se não for perfeita, compreensão do 
contrato social regente de sua disciplina.  

Cruess (2006) fornece um resumo muito útil disso: “A relação 
da Medicina com a sociedade foi descrita como um contrato social: 
um contrato ‘como se’ [as if] com obrigações e expectativas por parte 
da sociedade e da Medicina, uma face à outra”. 
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As expectativas da sociedade em relação à Medicina são as 
seguintes (Cruess, 2006): “(…) os serviços do curandeiro [não 
charlatão], competência assegurada, serviço altruísta, moralidade e 
integridade, responsabilidade, transparência, conselho objetivo e 
promoção do bem público”. 

Ele acrescenta: “(…) confiança, autonomia, autorregulação, um 
sistema de saúde orientado por valores e adequadamente financiado, 
participação em políticas públicas, responsabilidade compartilhada 
pela saúde, um monopólio e recompensas financeiras e não 
financeiras.” 

Conclui: “o reconhecimento dessas expectativas é importante 
porque servem de base a uma série de obrigações necessárias à 
manutenção da Medicina como profissão. Confiança mútua e 
demandas razoáveis são exigidas de ambas as partes do contrato.” 

Não há nada capaz de se aproximar desse nível de discussão 
em relação a um contrato social, regente do trabalho dos 
economistas. Em primeiro lugar, simplesmente não é um tópico a 
chamar muita atenção.  

Para uma indicação muito bruta e de “ordem de magnitude”, 
considere os seguintes dados. Uma busca no Google pela frase 
“contrato social para a Medicina” produziu 1.360 resultados, 
enquanto uma busca pela frase “contrato entre a Medicina e a 
Sociedade” produziu 852 resultados. Os números equivalentes para 
as frases “contrato social para a Economia” e “contrato entre a 
Economia e a Sociedade” eram 2 e 3, respectivamente [em 
03/02/2018]. Só. 

Em segundo lugar, o quadro é, na melhor das hipóteses, misto. 
Alguns economistas parecem ser sensíveis a esse contrato social, 
enquanto muitos outros parecem ter pouco interesse naquilo 
desejado pelo mundo mais amplo em relação ao mundinho da 
Economia.  

Swann observou, nos Capítulos 7 e 8, a reação adversa de 
alguns cientistas e engenheiros, e do governo e das empresas, à ideia 
de “a crise financeira não precisa ser um desafio para muitos 
economistas”.  
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No entanto, essa atitude pode ter mudado nos últimos dez 
anos. Desde o crash de 2007-2008, a condição do contrato entre a 
economia e a sociedade tornou-se indiscutivelmente mais premente e 
está exigindo mais atenção. 

Em terceiro lugar, devemos reconhecer, desde o início, o 
conceito de um contrato social único para todos os profissionais da 
Economia ser difícil. É mais correto ser necessário haver vários 
contratos diferentes com os diferentes segmentos da sociedade 
compostos por trabalhadores em atividades econômico-financeiras. 

Com algumas partes da sociedade, o contrato com economistas 
é buscar a verdade sem medo. Com alguns políticos, o contrato 
parece ser: confirme a ideologia deles – ou então fique quieto.  

Como Freeman (2016, p.34) diz, muito perceptivelmente, há 
um problema “no 'contrato social' entre a Sociedade e a Economia, 
não apenas em como os economistas se comportam, mas também 
em como a sociedade espera eles se comportarem e, quase se 
poderia dizer, os incentiva a se comportar.” 

Mais cedo ou mais tarde, os economistas terão de dar mais 
atenção a essas questões. Como observou Keynes, é muito 
importante a sociedade pensar neles como fossem “pessoas 
competentes”. 

Federação de Disciplinas 

Finalmente, Swann passa para o último ponto. Ele disse ser 
muito improvável a Economia dominante querer abraçar o tipo de 
inovações radicais, implícitas em suas observações nas Partes I e II. 
E aí reside a beleza da abordagem federativa.  

Não é necessário o mainstream mudar seu comportamento 
sectário. Na verdade, ele suspeita se suas observações, realizadas no 
Capítulo 9, serem relevantes aqui: essas inovações radicais são 
destruidoras de pressupostas competências para a Economia 
dominante – e não seriam bem-vindas por ela. 

Em vez disso, a abordagem federativa reconhece a Economia 
dominante ser considerada intocável por seus praticantes, embora 
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seja adequadamente correta apenas por alguns usuários e, além 
disso, estar bem adaptada para inovação incremental contínua.  

Infelizmente, para seus adeptos, a Economia convencional é 
considerada problemática por alunos de vanguarda e por acadêmicos 
não convencionais (Capítulo 7), enquanto alguns usuários sentem ela 
não oferecer o necessário – ou simplesmente não acreditarem nela 
(Capítulo 8). Como argumentado no capítulo anterior, a Economia 
dominante não está bem apetrechada à inovação radical. 

Portanto, a abordagem típica usada na Federação é permitir a 
criação de várias subdisciplinas essenciais para preencher as lacunas 
e responder às críticas da Parte I. Algumas delas já existem, em 
forma embrionária, mas precisam ser mais desenvolvidas. Outras não 
existem e precisam ser criadas.  

Para repetir as observações feitas no Capítulo 1, é assim como 
o mundo dos negócios resolvesse esses problemas. Em um setor 
inovador, é comum encontrar uma estrutura de mercado onde se 
incluem algumas empresas já estabelecidas e grandes o suficiente 
para oferecerem produtos e serviços convencionais.  

Mas também possuem uma franja de empresas mais novas e 
inovadoras. Elas visam melhorar algumas das ofertas do mainstream, 
e talvez oferecer algo radicalmente diferente. Isso é totalmente 
saudável. 

Alguns leitores serão críticos e argumentarão este ser apenas 
mais um argumento para o pluralismo. Como este é confuso para 
alunos e usuários, formados na fácil retórica mecanicista e 
equilibrista, ele é combatido a todo custo pelos economistas do 
mainstream e jornalistas neoliberais.  

Swann nunca entendeu esse argumento. Como ele disse no 
último capítulo – e isso é tão importante a ponto de não se desculpar 
por repetir – seus alunos não se confundiram com a proliferação de 
Teorias de Consumo relevantes em contextos bastante diferentes. O 
confuso para eles foi o enigma de por qual razão a maioria dos cursos 
de Economia neoclássica simplesmente ensinam uma única Teoria do 
Consumidor.  



  51

Na realidade, essa não é manifestamente a teoria certa em 
muitos contextos. Por exemplo, em muitos casos, as decisões de 
consumo são dominadas por considerações como o desejo de 
distinção, a pressão do grupo de pares, preocupações ambientais, um 
mínimo de tomada de decisão irracional com base no desejo – e 
assim por diante. 

Se o leitor refletir sobre a Medicina como disciplina e como 
profissão, isso também dissipará essa preocupação indevida com os 
custos do pluralismo. 

Sim, a proliferação de subdisciplinas médicas é um pouco 
confusa para os pacientes, mas afinal o esperado pelo paciente acima 
de tudo é saber, se tiver algum problema de saúde desagradável, ser 
indicado pelo generalista a consultar um especialista com um 
conhecimento imenso sobre o assunto de sua doença específica.  

Um amigo de Swann, um patologista sênior, explicou-lhe a 
seguinte maneira (parafraseando). “Sim, pode haver pessoas em 
outras especialidades médicas sem gostarem de alguns dos métodos 
e abordagens usadas pelos patologistas. Mas, no fim das contas, a 
consideração mais importante é os patologistas poderem detectar 
coisas nas lâminas, as quais outros profissionais médicos 
simplesmente não conseguem ver. Caso os patologistas identifiquem 
coisas perigosas e impossíveis de ser vistas pelos outros médicos, 
eles serão indispensáveis – e a crítica de seus métodos serem 
diferentes daqueles prevalecentes em outra especialidade é 
francamente irrelevante. Nenhum profissional médico sério pode 
duvidar de seu valor dentro da Federação”. 

No Capítulo 17, Swann discute o híbrido com o qual se estuda a 
inovação, onde se especializou. As pessoas ao trabalharem nesse 
híbrido podem ver coisas sobre a inovação simplesmente não vistas 
pelos economistas tradicionais. Na verdade, é precisamente essa a 
razão de os economistas do “não mainstream” usarem uma variedade 
de métodos para ver essas coisas, invisíveis para o mainstream. 

Quando escreveu meu livro anterior, Swann (2006), ainda tinha 
em mente uma vaga esperança de, em algum dia, pudéssemos ver 
reformas na maneira como a Economia dominante faz pesquisas 
empíricas. Em sua autocrítica, reconhece isso ter sido muito 
irrealista. 
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Em qualquer caso, as reformas em uma disciplina madura e 
autocontida como a Economia convencional, teriam de vir de dentro. 
Westbrook (2015) fornece uma análise deliciosa dessa questão 
usando a metáfora de um castelo medieval. 

“Os incumbentes (mainstream) ocupam o castelo, mas há 
rebeldes (não mainstream) nas proximidades. Eles também 
gostariam de estar no castelo”.  

Swann acredita a conclusão de Westbrook (2015) ser bastante 
plausível em concluir: o castelo não será invadido. Em algum ponto, o 
animado comércio intelectual, ocorrendo no recinto de feiras fora das 
ameias, simplesmente será muito lucrativo para o guarda ser capaz 
de suportar suas próprias paredes cinzentas. Eles virão por conta 
própria, deixando a ponte levadiça abaixada, a fortaleza sem defesa. 
No devido tempo, o castelo será reaberto como um hotel boutique, 
pluralista de fato. Swann gosta de sonhar com isso. 

Quem estará disposto a negociar no recinto de feiras fora do 
castelo? Ele acredita: muitos economistas não convencionais 
encontrarão um lar nesse playground. Eles vão encontrar um lar nos 
híbridos de lá, porque eles podem contribuir para a inovação radical, 
necessitada pela atividade econômica, mas cujo mainstream 
realmente não quer abraçar.  

Não criamos um novo lar para refugiados não convencionais 
apenas porque eles precisam de um lar. Criamos um novo lar para 
eles porque suas visões não convencionais contêm percepções 
importantes.  

Se devidamente aproveitadas, podem ajudar a Economia a 
superar alguns dos desafios já hoje com economistas convencionais 
tendo dificuldades em enfrentar. Mas mais enfrentarão no futuro se 
não modernizarem seu Método de Análise Econômica predominante. 

Como a Federação funcionaria na Economia? 

A Federação Econômica conteria todas as disciplinas e campos 
existentes, incluindo todas as áreas existentes da Teoria e 
Econometria convencionais. Também incluiria as várias disciplinas 
relacionadas nas Ciências Sociais e estudos de Negócios. Além disso, 
incluiria várias, e talvez muitas, novas subdisciplinas. 
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Este último poderia ser dividido em dois grupos. O primeiro 
grupo conteria o equivalente econômico das “três filhas mais velhas 
da Mãe Medicina”. Seriam elas, Anatomia Econômica (Capítulo 13), 
Fisiologia Econômica (Capítulo 14) e Patologia Econômica (Capítulo 
15).  

Ela também conteria uma subdisciplina sem uma grande 
presença na Medicina, mas definitivamente necessária na Economia: 
o estudo da Patologia Econômica (Capítulo 16). 

O segundo grupo conteria subdisciplinas não simplesmente 
extraídas da Medicina, mas emergentes de uma necessidade 
premente de resolver certos problemas da corrente dominante, sejam 
lacunas não resolvidas, sejam erros cuja Economia dominante reluta 
em abordar.  

Esses são os híbridos complexos, formados por muitas 
disciplinas acadêmicas (Capítulo 17), além de outros híbridos 
complexos, formados pela colaboração com profissionais (Capítulos 
18). Surgiriam, então, várias outras subdisciplinas, tais como 
Psicologia Econômica (ou Economia Comportamental), Sociologia 
Econômica (ou Economia Intitucionalista), Biologia Econômica (ou 
Economia Evolucionária), Econof ís ica (ou Complexidade 
Transdisciplinar). 

Nesta discussão, Swann passou por cima de um ponto 
essencial. Ele nada disse sobre as dificuldades políticas em fazer a 
transição de uma disciplina unitária para uma disciplina federativa. 
Na verdade, essa é uma questão importante e não trivial, então, vai 
deixá-la de lado por enquanto – e voltar a ela no capítulo final do seu 
livro. 
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Capítulo 3.  
Emulação da Medicina pela Economia 

Anatomia Econômica 

“A anatomia é a base do discurso médico”.  
Hipócrates 

“Sem anatomia, os médicos são como toupeiras. Eles trabalham 
no escuro e seus trabalhos diários são montes de terra.”  

Friedrich Tiedemann 

A premissa por trás deste capítulo é a Economia precisar do 
conhecimento da Anatomia Econômica da mesma forma como a 
Medicina precisa do conhecimento da Anatomia Humana. Esta última 
é talvez a ciência mais básica a sustentar o estudo da Medicina e 
envolve observação e descrição muito detalhadas do corpo.  

A Anatomia Econômica também deve envolver a observação e a 
descrição muito detalhadas dos diferentes componentes da atividade 
econômica. Embora houvesse uma tradição de estudos pioneiros 
desse tipo, antes da revolução econométrica, a Anatomia Econômica 
(nesse sentido) é muito menos comum agora. 

Uma razão importante para essa mudança foi os economistas 
convencionais acreditarem os métodos econométricos serem precisos 
e robustos, o que tornaria a Anatomia Econômica redundante e 
desnecessária. No entanto, o Capítulo 2 mostrou o contrário: essa 
crença é apenas uma ilusão econométrica – e está além da hora de 
reexaminá-la.  

A tradição da Anatomia Econômica precisa ser revivida como a 
primeira inovação radical na Economia Empírica. Ela merece um lugar 
central na nova Federação de subdisciplinas semiautônomas.  

Pode parecer um pouco estranho descrever o renascimento de 
uma velha técnica como “radical”, mas é exatamente essa sua melhor 
qualificação. Voltamos às raízes e recomeçamos. 

A palavra anatomia é de origem grega. É formado por duas 
palavras gregas: ana (“para cima”) e tomy (“cortar”). Como tal, a 
própria palavra se refere à principal técnica de pesquisa usada no 
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estudo inicial dessa ciência: dissecação ou “cortar as partes 
componentes”. 

No entanto, a palavra agora tem um significado muito mais 
amplo. Refere-se ao estudo muito detalhado da estrutura dos corpos 
humanos, animais e outros organismos vivos.  

Enquanto no estudo inicial da Anatomia muito do antes 
conhecido foi de fato aprendido por dissecação, os avanços mais 
recentes no estudo da anatomia vieram de uma variedade de técnicas 
de imagem e tecnologias, como endoscopia, angiografia, raio-X, 
ultrassom e ressonância magnética. Em suma, a Anatomia agora se 
refere ao aprendido sobre a estrutura dos corpos, ao invés do método 
de pesquisa usado. 

Em suma, a Anatomia Humana é essencial como base para 
muitos ramos da Medicina e, da mesma forma, a Anatomia 
Econômica deve ser essencial como base para muitos ramos da 
Economia. Hoje, entretanto, a Anatomia Econômica quase não é 
estudada. 

História do Termo ‘Anatomia Econômica’ 

Se a Anatomia Econômica é um campo muito subdesenvolvido, 
certamente não é por ser uma ideia nova. Ao contrário, os 
economistas falam da ideia de Anatomia Econômica há mais de 300 
anos. 

Um dos primeiros a escrever sobre o conceito de Anatomia 
Econômica foi o primeiro economista, Sir William Petty (1691). Mas a 
primeira contribuição conhecida para a Anatomia Econômica foi a de 
Quesnay (1758) em seu ‘Tableau Économique’, talvez a primeira 
tentativa de descrever a Economia Empírica de uma forma analítica.  

Na verdade, Quesnay, originalmente, se formou em Medicina e 
teve um sucesso considerável nessa profissão. Depois disso, ele 
desviou sua atenção para a Economia e ajudou a financiar seus 
estudos produzindo gravuras anatômicas. Não é de surpreender seu 
pensamento sobre Economia ter sido moldado por seu conhecimento 
de Anatomia. 
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A peça mais conhecida da anatomia econômica, talvez, seja a 
abertura da Riqueza das Nações (Smith, 1776 / 1904a, pp. 6–7), 
onde Smith descreveu a divisão do trabalho na fabricação de 
alfinetes. Esta passagem é tão conhecida que não precisa ser 
repetida.  

Mas a mais importante de todas as contribuições pioneiras para 
a Anatomia Econômica foi a de Babbage (1832). Este trabalho foi um 
subproduto de seus esforços para fazer uma máquina de calcular. 
Babbage (1832, p. 1) explica:  

“O presente volume pode ser considerado como uma das 
consequências resultantes da Máquina Calculadora, cuja 
construção tenho supervisionado por tanto tempo. Tendo sido 
induzido, durante os últimos dez anos, a visitar um número 
considerável de oficinas e fábricas, tanto na Inglaterra como no 
Continente, com o propósito de me esforçar para me 
familiarizar com os vários recursos da arte mecânica, fui 
insensivelmente levado a aplicar a eles aqueles princípios de 
generalização aos quais minhas outras atividades naturalmente 
deram origem.” 

Ele não usou a expressão “Anatomia Econômica” como tal, mas 
os frutos de suas pesquisas foram muito precisamente o descrito 
como Anatomia Econômica com, além disso, algumas análises das 
implicações, consideradas na Fisiologia Econômica. Novamente, 
Babbage (1832, p. 2) explica:  

“Não tentei oferecer uma enumeração completa de todos os 
princípios mecânicos reguladores da aplicação da maquinaria às 
artes e manufaturas, mas me esforcei para apresentar ao leitor 
os quais me impressionaram como os mais importantes, seja 
para compreender as ações das máquinas, seja para permitir à 
memória classificar e organizar os fatos ligados ao seu 
emprego. Ainda menos tentei examinar todas as difíceis 
questões de economia política que estão intimamente ligadas a 
tais investigações.” 

O próprio Babbage dificilmente poderia ser considerado 
“enfadonho, trabalhoso e mecânico”. Ele era um professor lucasiano 
na Universidade de Cambridge, uma das cadeiras de maior prestígio 
em qualquer lugar.  
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Além disso, Babbage claramente não considerava essa pesquisa 
maçante, trabalhosa ou mecânica. Pelo contrário, ele argumentou 
aqueles com o privilégio de desfrutar dos frutos das oficinas de 
manufatura deveriam sentir a obrigação de compreender os princípios 
por trás deles (Babbage; 1832, p. 2). 

Aqueles com posição em um país manufatureiro dificilmente 
podem ser desculpados se forem inteiramente ignorantes dos 
princípios, cujo desenvolvimento produziu sua grandeza. Os 
possuidores de riqueza dificilmente podem ser indiferentes aos 
processos pelos quais, quase ou remotamente, têm sido a fonte fértil 
de suas posses.  

Quem desfrutar do lazer dificilmente encontrará uma atividade 
mais interessante e instrutiva em lugar do exame das oficinas de seu 
próprio país. Elas contêm em si uma rica mina de conhecimento, 
geralmente negligenciada pelas classes mais ricas. 

Embora este trabalho de Charles Babbage tenha sido descrito 
como uma “incursão brilhante e totalmente original na Economia 
Política” (Berg, 1987, p. 166-67), ele raramente é considerado um 
importante contribuinte para o pensamento econômico. Seu trabalho 
foi muito admirado por J.S. Mill e Marx, mas ignorado pela maioria 
dos outros economistas políticos do século XIX, até um renascimento 
do interesse em sua obra a partir da década de 1930.  

Vários outros autores seguiram o exemplo de Babbage com 
estudos descritivos detalhados de indústrias. Um desses autores foi 
Andrew Ure. O objetivo principal de seus estudos era “colocar diante 
de meus leitores uma visão de toda a anatomia do moinho” (Ure, 
1835, pp 33-34, grifo nosso). 

Mesmo quando tais trabalhos não capturarem muita atenção 
dos economistas, a expressão 'Anatomia Econômica' encontrou seu 
uso bastante difundido, por exemplo em Marx, Rostow (1957), 
Shackle (1967), Dobb (1981), Rasmussen e Benson (1994) e Chuah 
et al (2009). Hicks descreveu seu livro, The Social Framework (1971) 
como Anatomia Econômica, em contraste com a Fisiologia Econômica 
de como a economia funciona.  

Além disso, mesmo caso o campo da Anatomia Econômica não 
tenha gerado livros didáticos modernos, o livro Anatomy of Britain 
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(Sampson, 1962) é um exame detalhado da anatomia do poder 
político e das classes dominantes no Reino Unido. É leitura imperdível 
para os interessados. 

Economia Institucional, Descritiva e Ultra Empírica 

Existem outros campos na história do pensamento econômico 
onde, embora não usem o termo Anatomia Econômica, estavam 
tentando alcançar algo semelhante. As três mais conhecidas são 
Economia Institucional, Economia Descritiva e Economia Ultra 
Empírica. 

A Economia Institucional é provavelmente a mais conhecida das 
três. O termo se aplica à tradição do pensamento econômico 
associado a Veblen (1904/1975), Commons (1934), Mitchell (1927), 
Ayres (1944/1962) e outros. Certamente não é um equivalente exato 
da chamada de Anatomia Econômica, mas há uma sobreposição 
significativa entre as duas. 

Ela se preocupa com o papel das instituições na formação do 
comportamento econômico. Como tal, faz um estudo profundamente 
empírico e abrangente dos tipos de detalhes institucionais, os quais 
os economistas neoclássicos tendiam a negligenciar.  

Mas nenhum é um subconjunto do outro. A Anatomia 
Econômica se preocupa com todos os tipos de detalhes empíricos, 
não apenas os detalhes empíricos das instituições, e a Economia 
Institucional não se preocupa apenas com os detalhes empíricos. 
Essa última observação é especialmente relevante para a Nova 
Economia Institucional de Coase, Williamson e North. 

O trabalho dos contribuintes da Economia Descritiva é menos 
conhecido agora, mas mesmo não capturando a imaginação dos 
economistas modernos, é importante porque tenta preencher a 
lacuna identificada por von Neumann e Morgenstern – ver Capítulos 4 
e 5. Exemplos típicos são os estudos de Bly (1893), Williams e Rogers 
(1895), Lehfeldt (1927), entre outros. 

Por fim, Swann menciona o trabalho de empiristas radicais, 
como James (1912). Machlup (1955) chamou-os de economistas 
ultra-empíricos e foi bastante contundente.  
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Isso provocou um conhecido debate com Hutchison (1956) e 
uma resposta de Machlup (1956). O lamentável sobre as observações 
de Machlup é ele ter falado sobre isso como “ser um caso de um ou 
de outro”. Hoje, e especialmente com a perspectiva de uma 
federação, não há razão para que isso seja ‘ou isso ou aquilo”. Em 
uma federação, “ultra-positivistas”, como Machlup, poderiam coexistir 
alegremente com “ultra-empiristas”. 

Alguns leitores podem querer argumentar todas essas três 
escolas de pensamento terem seu lugar na história do pensamento 
econômico, mas seus métodos terem caído em desuso porque algo 
melhor apareceu. Portanto, não devemos lamentá-los e, menos 
ainda, procurar ressuscitá-los. Mas essa contumaz afirmação de 
quem acha “a verdade ser a última edição ou estar na revista 
ranqueada” está errada. 

Como mostra Rutherford (2001), a Economia Institucional 
começou a cair em desgraça quando o trabalho de Burns e Mitchell 
(1946) sobre os Ciclos de Negócios foi submetido a uma crítica 
indevidamente negativa de Koopmans (1947). Ele a descartou como 
“medição sem teoria”.  

É discutível existir algo como “medição sem teoria”, afinal, toda 
medição é informada por alguma teoria.  

Mas o ponto de Koopmans é porque ele gostaria de ver 
economistas fazendo uso ativo dos avanços mais recentes da teoria 
econômica dominante para informar a medição. Dado o otimismo 
eufórico da revolução econométrica da época, era natural um de seus 
maiores defensores dizer esse tipo de asneira. 

No entanto, a visão de Swann sobre tudo isso ainda é moldada 
pelas observações de Von Neumann e Morgenstern (1953) e Wiener 
(1964) citadas nos Capítulos 4 e 5. Para ser conciso, foi prematuro de 
Koopmans insistir em aplicar a teoria para aprimorar a medição, sem 
reconhecer as categorias e os conceitos da Economia ainda serem 
muito vagos para o uso de métodos teóricos exatos.  

Em vez disso, o que era necessário era obter uma observação 
muito mais cuidadosa com um mínimo de teoria. Na verdade, isso 
ainda é verdade. Em vista disso, Swann não acha haver realmente 
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algo de errado com “medição sem teoria” ou medição com um 
mínimo de teoria. 

Na verdade, ainda há muito a ser dito sobre isso. Mostrou, no 
Capítulo 2, como é fácil descobrir suposições teóricas injustificadas 
serem incorporadas às medições. Pessoalmente, Swann acha 
reconfortante saber a 'medição' ser, de fato, medição, e não uma 
coleção de suposições disfarçadas de medição. 

Conclusão de Anatomia Econômica 

Em conclusão, Swann nos lembra por qual razão precisamos da 
Anatomia Econômica. Existem dois pontos a serem lembrados.  

Em primeiro lugar, independente da qualidade comparativa das 
estimativas econométricas e evidências anatômicas, sempre haverá 
necessidade para alguns economistas entenderem os detalhes da 
Anatomia Econômica.  

As citações de Hipócrates e Tiedemann certamente se aplicam à 
Economia também. A Anatomia Econômica deve ser a base do 
discurso econômico.  

Swann não gostaria de ser submetido a uma cirurgia de coração 
aberto por um cirurgião sem ele ter conhecimento anatômico do 
coração, mas simplesmente pensar nisso como uma espécie de “caixa 
preta”, cujas propriedades são estimadas por inferência indireta. Ele 
não gostaria de levar seu carro para manutenção por um mecânico 
sem ter conhecimento da anatomia do motor, mas simplesmente 
pensar nele como uma "caixa preta" capaz de converter combustível 
em rotações por minuto. Por fim, ele não gostaria de trabalhar em 
uma empresa onde o diretor de RH não tivesse conhecimento da 
anatomia da empresa, mas simplesmente trabalhasse a partir de 
alguma função de produção econométrica, baseada em formas 
funcionais flexíveis.  

Às vezes, a observação é tão difícil a ponto de a inferência 
indireta pode ser a única opção. Mas ele acha os econometristas, ao 
deixarem de lado a descrição direta alegando a observação 
raramente ser possível, estarem exagerando maciçamente esse caso. 
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Em segundo lugar, e ainda mais importante, as observações do 
Capítulo 2 tornam a Anatomia Econômica uma necessidade absoluta. 
Os economistas acreditaram por muito tempo os resultados 
econométricos serem, geralmente, os resultados mais precisos e 
robustos disponíveis. Swann mostrou isso ser uma ilusão 
econométrica. 

Por essa razão, precisamos da Anatomia Econômica como uma 
base sólida para modelos econômicos precisos e confiáveis. 

Fisiologia Econômica 

Este é um capítulo muito curto do livro Economics as Anatomy: 
Radical Innovation in Empirical Economics (Edward Elgar, 2019) 
resultante do esforço transdisciplinar de G.M. Peter Swann. Na 
verdade, alguns leitores podem perguntar se este capítulo é 
necessário.  

Ora, a Fisiologia Econômica não tem a ver com função 
econômica, e com certeza, já não temos um grande conhecimento 
sobre o assunto, tanto teórico quanto empírico? Certamente isso é 
verdade, mas, em sua opinião, falta uma coisa essencial. 

Quando os acadêmicos de Medicina falam de Fisiologia, eles se 
referem ao estudo da função com base em uma compreensão 
detalhada da Anatomia. Mas o estudo da função na Economia 
dominante não é, na maior parte, baseado em qualquer estudo de 
Anatomia Econômica.  

Na verdade, não pode ser, pois Swann já disse a Anatomia 
Econômica ser muito subdesenvolvida. De fato, os economistas têm 
um grande número de modelos de função econômica, mas 
geralmente são modelos de “caixa preta”. 

“Caixa preta” é o nome dado a qualquer elemento, máquina ou 
dispositivo de cujo funcionamento não se tem conhecimento por 
acesso direto. É apenas identificado ou caracterizado através da 
verificação da relação existente entre as informações ou estímulos 
chegados a ele (entradas ou inputs) e as respostas de saída 
(outputs). Ignora-se seu processamento de dados. 
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Considere a estimativa econométrica de uma função de 
produção. Isso assume uma forma funcional particular, por exemplo, 
um modelo translog (com função transcendental logarítmica ou 
funções duplamente diferenciáveis), relacionando entradas a saídas e 
calibra os parâmetros usando métodos econométricos padrão. 

Mas os parâmetros dessa função translog não significariam 
nada para um gerente de produção. Leontief (1982, p. 104) observa: 
“Pedir a um gerente de uma siderúrgica ou a um especialista em 
metalurgia informações sobre a magnitude dos seis parâmetros (...) 
não faria sentido”.  

Consequentemente, embora os rótulos anexados a variáveis 
simbólicas e parâmetros das equações teóricas tendam a sugerir eles 
poderem ser identificados com aqueles observáveis no mundo real, 
qualquer tentativa de fazê-lo está fadada ao fracasso. 

Ao estudar a Anatomia Econômica da produção em um 
determinado contexto, poderíamos abrir a “caixa preta” e descrever 
uma forma funcional muito mais detalhada e precisa, mas isso 
raramente é feito por economistas convencionais. 

Alguns leitores convencionais podem responder a razão pela 
qual a Anatomia Econômica não é usada é os modelos de “caixa 
preta” são bons o suficiente para a Economia convencional [mascarar 
e não ser desmascarada]. De fato, Swann duvida de a maioria dos 
economistas convencionais ser capaz de mostrar entusiasmo por abrir 
“caixas pretas” dessa forma, para o estudo da Anatomia Econômica. 
Portanto, o estudo da função econômica com base na anatomia 
econômica será feito em um lugar diferente dessa profissão.  

Existem três razões pelas quais ele acha o estudo da função 
econômica com base na Anatomia Econômica ser tão importante.  

Em primeiro lugar, teve a sorte de ver, em um estágio muito 
inicial da sua carreira de pesquisador, como modelos muito bons 
poderiam ser produzidos dessa forma. Terá um pouco mais a dizer 
sobre isso em um momento adequado.  

Em segundo lugar, à luz do Capítulo 2 deste livro, Swann 
continua bastante cético quanto à qualidade da maioria das 
estimativas econométricas. Os economistas da corrente dominante 
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podem acreditar os modelos da caixa preta serem bons o suficiente 
para a Economia da corrente dominante, mas eles se enganam.  

Em terceiro lugar, as conexões da Anatomia Econômica com a 
Fisiologia Econômica são importantes para um estudo confiável e 
eficaz da Patologia Econômica. Seria tal como já ocorre na Medicina 
(Cheever, 1933, p. 145). 

Para ver como as funções de produção baseadas na Anatomia 
Econômica podem ser boas, considere o estudo clássico de Chenery 
(1949, 1953). Ele fornece uma derivação detalhada das funções de 
produção e custo para a transmissão do gás natural.  

O processo pode ser resumido em duas etapas relativamente 
fáceis de entender:  

• a primeira etapa descreve o trabalho envolvido na compressão 
do gás [estoque], enquanto  

• a segunda etapa descreve o fluxo ao longo de um tubo.  

A análise de Chenery usa princípios de Engenharia bem 
compreendidos, onde existem fórmulas precisas. Ele pode, assim, 
derivar funções precisas de custo e produção. Mostram a extensão da 
substituição entre fatores físicos e demonstram as fortes economias 
de escala operando nesta indústria.  

Em sua pesquisa de Métodos de Economia Empírica (Swann, 
2006), chamou isso de exemplo de “Economia da Engenharia”, 
porque usa princípios de Engenharia para mapear da Anatomia 
Econômica a uma função de produção detalhada, além da função de 
custo. Seria inconcebível chegar a um modelo tão preciso de uma 
função de produção usando econometria e um modelo de “caixa 
preta”. 

De fato, Chenery (1953) enfatiza, neste caso particular, 
simplesmente não ser prático derivar funções de produção e custo 
usando análise econométrica. 

Durante o trabalho de doutorado, Swann teve a sorte de 
estudar outra aplicação muito bem-sucedida da Economia da 
Engenharia, relacionada a uma função de custo para a produção de 
componentes microeletrônicos. Isso é descrito em detalhes em 
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Swann (1986, Capítulo 3) e atualizado em Swann (2006, Capítulo 
15). 

A partir de uma compreensão básica da Física dos 
semicondutores, os detalhes dos processos de Engenharia usados e 
alguma Teoria da Probabilidade, podemos escrever uma descrição 
bastante precisa da relação entre o custo esperado por chip e o 
número de componentes por chip. Esta função pode ser calibrada 
com dados de Engenharia. O registro histórico registra essa função de 
custo demostrar uma precisão notável, mesmo em face de mudanças 
tecnológicas muito rápidas. 

Alguns de seus colegas disseram a Swann: embora esses 
resultados da Economia da Engenharia sejam realmente muito 
impressionantes, eles não podem ser estendidos para fora do domínio 
da produção e da inovação no contexto das indústrias baseadas na 
Ciência e na Engenharia. Ele não concorda.  

Ele considera seu próprio campo (Economia da Inovação) ser 
um dos melhores ambientes para gerar formas funcionais precisas 
com base na Anatomia Econômica. Mas mesmo se os resultados em 
outros domínios fossem em uma ordem de magnitude menos 
precisos, eles ainda poderiam ser muito úteis.  

O simples fato é: simplesmente não sabemos muito sobre o 
escopo para melhorar nossa compreensão das funções econômicas, 
usando insights da Anatomia Econômica, porque poucas pesquisas 
sérias foram feitas. 

Acima de tudo, ao contrário do trabalho econométrico, isso só 
se torna possível quando nos especializamos em um campo estreito 
da Economia Empírica. Para tanto, temos de obter um bom 
conhecimento da Anatomia Econômica desse campo específico. 

No contexto de consumo e demanda, por exemplo, poderíamos 
explorar o potencial de melhorar nossa compreensão das funções de 
demanda e consumo, usando alguns dos insights obtidos a partir de 
narrativas detalhadas do consumidor sobre as motivações e decisões 
de compra. Por exemplo, as narrativas do consumidor podem iluminar 
o caráter multifacetado do comportamento do consumidor.  
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Swann está se referindo às ideias, discutidas acima, de ser 
preciso sobre o comportamento do consumidor não é tanto derivar 
uma forma funcional precisa para uma teoria particular, mas sim 
decidir qual dentre uma miríade de Teorias do Consumidor é a mais 
relevante em um determinado contexto. O trabalho sobre as 
narrativas do consumidor pode certamente lançar luz sobre isso, 
senão questionar. 

Alguns economistas convencionais podem recuar de horror com 
tal sugestão. Certamente, indagarão: este material não é muito 
confuso para ser usado em pesquisas econômicas sérias? 

Swann mostrou a extensão da ilusão econométrica e como ela 
redefine o benchmark. Por mais relutantes os econometristas estejam 
em aceitá-lo, as próprias estimativas econométricas são confusas e, 
se interpretadas corretamente, nos dizem muito pouco, a menos 
façamos algumas suposições muito fortes.  

O benchmark torna-se este: esta técnica alternativa lhe diz algo 
sobre a relação entre y e x, ou não lhe diz absolutamente nada? Se 
disser algo, vale a pena usar. Na experiência de Swann, as narrativas 
do consumidor são certamente melhores em vez do “absolutamente 
nada”. 

Gostaria de se referir a outro exemplo, de sua própria pesquisa. 
Ilustra o tipo de insights possíveis de ser obtidos quando usamos a 
Anatomia Econômica para melhorar nossos modelos de função 
econômica.  

Este é um trabalho sobre a Economia de Padrões, feito em 
colaboração com outros economistas acadêmicos, economistas e 
funcionários de padrões no DTI e BIS do Reino Unido, vários 
profissionais de padrões no Reino Unido e vários outros países da UE, 
bem como as instituições de padrões internacionais e vários 
empresários em indústrias de alta tecnologia. 

O Capítulo 18 discute este trabalho com mais detalhes, pois é 
um bom exemplo do possível de aprender com um grupo de pesquisa 
híbrido [transdisciplinar] complexo, envolvendo acadêmicos, 
funcionários do governo, instituições de padrões e empresários. 
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O objetivo desses estudos era iluminar as maneiras (e há 
muitas maneiras) pelas quais os padrões afetam a economia e em 
qual medida eles contribuem para a expansão do comércio, o 
crescimento da produtividade, o crescimento econômico e a inovação.  

Como ponto culminante deste trabalho, Swann produziu um 
fluxograma (Figura 18.2) para ilustrar como os diferentes tipos e 
propósitos de padrões impactam a economia. 
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Swann afirmou, anteriormente, os modelos econométricos 
serem geralmente modelos de “caixa preta”. No contexto dos 
padrões, os modelos econométricos normalmente relacionam 
contagens de padrões em um determinado setor e em um 
determinado momento, com alguma medida de desempenho nesse 
setor naquele momento.  

O fluxograma, por outro lado, abre a caixa preta e mostra como 
os padrões impactam a economia, isto é, atividade econômica, de 
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muitas maneiras sutis e complexas. Este é o mundo: complexo, 
desordenado e confuso, mas é a coisa real.  

Swann está bastante pronto para admitir este diagrama ser 
muito complexo para ser útil a muitos pesquisadores, mas os 
profissionais (no governo, órgãos de normalização e a comunidade 
empresarial) ficaram muito mais felizes com este fluxograma em 
lugar de alternativa da “caixa preta” dos modelos econométricos, 
porque ilustram realmente o mundo onde trabalham todos os dias. 

Patologia Econômica 

Os médicos se concentram nas doenças humanas; 
aparentemente, o corpo humano saudável tem interesse limitado por 
eles. Quando um paciente consulta um médico, a pergunta do 
médico, expressa ou implícita, é “Qual é o seu problema?”  

Os economistas, por sua vez, geralmente assumem uma 
economia de mercado estar saudável em equilíbrio. Seu postulado é 
“o mercado está sempre certo”. 

Na Medicina, a Patologia é o estudo da doença ou enfermidade. 
Esta é uma das preocupações centrais da Medicina, pois a Patologia é 
uma subdisciplina importante dentro da federação médica.  

Ao contrário dos médicos, os economistas geralmente 
presumem uma economia saudável. Este é um comentário justo 
sobre o diagnóstico de muitos economistas convencionais.  

De fato, se a afirmação não fosse verdadeira, então, 
certamente deveria existir uma subdisciplina chamada Patologia 
Econômica, ou algo semelhante. Seria dedicada ao estudo da 
“doença” na economia.  

Enquanto se pensa nisso, o termo, “Patologia Econômica”, 
embora seja frequentemente usada e tenha um histórico respeitável 
na história do pensamento econômico, não é reconhecido na 
classificação do Journal of Economic Literature. 

Como economista institucional, Paarlberg (1994, p.17) rejeita, 
“o pressuposto de o estado prevalecente da economia ser o de boa 
saúde”.  



  69

Swann toma como exemplo seu próprio campo: a Economia da 
Inovação. Até o ano 2000, ou por aí, ele acreditava a inovação ser 
geralmente uma “coisa boa” para a economia, como deveria ser.  

Mas, desde então, tem se preocupado com o fato de um 
pequeno, mas crescente número de inovações observadas na 
economia mostram sinais de serem patológicas. Elas não 
desempenham a função socialmente valiosa esperada da inovação e 
podem ser mais destrutivas em vez de ser benignas.  

A premissa deste capítulo do livro de Swann, portanto, é, assim 
como a Economia Empírica precisa da Anatomia Econômica e de uma 
Fisiologia Econômica, baseada na anterior, também precisa de um 
estudo da Patologia Econômica. 

Em 2016, na época quando Swann começou a trabalhar neste 
livro, conversou com um médico recém-aposentado. Ele estava 
preocupado com o crescimento da desigualdade econômica e seus 
efeitos na saúde.  

Ele lhe perguntou se havia na Economia o equivalente à 
Patologia na Medicina. A resposta dele tinha de ser: “realmente não 
tem”. O médico ficou surpreso – e com razão.  

No Capítulo 13, Swann destacou: a falta de atenção dada à 
Anatomia Econômica era surpreendente, dado o trabalho dos 
primeiros pioneiros a darem atenção proeminente à Anatomia. Mas a 
falta de atenção dada à Patologia Econômica é ainda mais 
surpreendente, porque há uma história do pensamento econômico 
ainda mais longa dessas preocupações. 

História da Patologia Econômica 

A ideia de Patologia Econômica dificilmente é nova e, de fato, 
pode ser encontrada em alguns dos primeiros pensamentos sobre 
Economia. Há muitos exemplos pitorescos de Patologia Econômica 
possíveis de se citar, mas Swann se limita a seis, escolhidos em 
períodos muito diferentes da história. 

Em pesquisa sobre o pensamento econômico medieval, 
percebeu-se o abuso de pesos e medidas (o equivalente medieval de 
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nossos padrões modernos) e o abuso da moeda eram bastante 
comuns.  

Esta 'doença' era altamente indesejável, porque a integridade 
dos padrões de medição e cunhagem foi reconhecida como de vital 
importância para o bom funcionamento de uma economia. 
Consequentemente, para erradicar esta 'doença' grave, os poderes 
constituídos podem dar sentenças severas aos culpados de tais 
abusos. 

O conceito médico de doença desempenhou um papel 
importante no pensamento do século XVI sobre a economia. Um 
exemplo foi atração exercida pelo consumo extravagante, como 
“comida deliciosa, edifícios luxuosos e roupas suntuosas”, por parte 
da nobreza.  

Isso poderia ser chamado de consumo patológico, porque os 
recursos seriam desviados da produção de bens de primeira 
necessidade para a produção do luxo dos gananciosos. Alguns países 
chegaram a usar leis para controlar esta 'doença', provocada pelo 
consumo suntuário ou conspícuo. 

Quem pensa em Adam Smith, principalmente, como um 
economista defensor do livre mercado, pode esperar a Patologia 
Econômica receber pouca atenção em seu livro Riqueza das Nações. 
Mas pensar assim está errado.  

Na verdade, Smith, em seu livro publicado em 1776, estava 
profundamente preocupado com algumas das condições patológicas 
capazes de resultar da aplicação implacável da divisão do trabalho. 
Diagnosticou o trabalhador, cuja vida inteira é gasta na realização de 
algumas operações simples, das quais os efeitos sejam talvez sempre 
os mesmos, ou quase os mesmos, não ter nenhuma ocasião para 
exercer sua compreensão ou exercitar sua invenção em descobrir 
expedientes para remover dificuldades nunca ocorridas.  

Segundo Smith, o trabalhador naturalmente perde, em 
consequência dessa alienação, o hábito de fazer tal esforço. 
Geralmente, se torna tão estúpido e ignorante quanto uma criatura 
humana pode se tornar.  
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O torpor de sua mente o torna não apenas incapaz de saborear 
ou tomar parte em qualquer conversa racional, mas de conceber 
qualquer sentimento generoso, nobre ou terno e, consequentemente, 
formar qualquer julgamento justo a respeito de muitos, até mesmo 
dos deveres comuns da vida privada. 

De fato, Smith argumentou ser essencial a sociedade fornecer 
educação com financiamento público para aqueles destinados a 
trabalhar nas ocupações mais mundanas e repetitivas. Avant la lettre 
marxista, esta patologia seria a alienação em relação ao produto de 
seu trabalho. Sua cura seria a igualdade de oportunidades no ensino. 

William Cobbett geralmente não é considerado um economista, 
mas seu livro Rural Rides (Cobbett, 1830) é, em essência, um estudo 
de Patologia Econômica. Dizia estar preocupado com o surgimento de 
um “Grande Wen”, isto é, um grande cisto sebáceo. Este era o termo 
usado por ele para designar Londres e seus arredores.  

Cobbett estava preocupado com a forma como o crescimento 
de Londres devorou a riqueza de aldeias distantes e empobreceu seus 
trabalhadores agrícolas. A seu ver, a riqueza de Londres foi adquirida 
“com a penúria das partes do país distantes do vórtice [força 
destruidora] dos fundos”. 

O ataque memorável e mordaz de William Morris (1879) à 
divisão do trabalho e ao capitalismo é um exemplo de uma Patologia 
Sistêmica: “a divisão do trabalho, outrora serva, e agora dona do 
comércio competitivo, revela mais uma vez esse servo ter se tornado 
agora o mestre da civilização.” 

Em seu famoso ensaio, Possibilidades Econômicas para nossos 
Netos, Keynes (1930) afirmava um princípio ser muito importante na 
discussão sobre o conceito de Patologia Econômica. Ele reconhecia 
alguns fenômenos econômicos poderem ser, ao mesmo tempo, 
patológicos, em um sentido, e úteis, para outro propósito:  

“Vejo-nos livres, portanto, para retornar a alguns dos princípios 
mais certos e certos da religião. A virtude tradicional, a qual 
enxerga a avareza como um vício, a cobrança da usura ser uma 
contravenção, e o amor ao dinheiro ser detestável, demonstra 
aqueles cujos caminhos mais verdadeiramente seguem essa 
virtude e sabedoria sã menos pensam no amanhã. Devemos 
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mais uma vez valorizar os fins acima dos meios e preferir o 
bom ao útil. Devemos honrar aqueles capazes de nos ensinar a 
colher bem na hora e no dia, virtuosamente, as pessoas 
encantadoras capazes de desfrutar diretamente das coisas, os 
lírios do campo, os quais não trabalham, nem fiam. Mas 
cuidado! O tempo para tudo isso ainda não é. Por pelo menos 
mais cem anos, devemos fingir, para nós mesmos e para todos, 
o justo ser sujo, pois o sujo é útil e o justo não. A avareza, a 
usura e a precaução devem ser nossos deuses por um pouco 
mais de tempo. Pois somente eles podem nos conduzir do túnel 
da necessidade econômica para a luz do dia.” 

Finalmente, não pensemos, 90 anos depois de Keynes ter 
escrito isso, a Patologia Econômica ser coisa do passado. No mesmo 
dia quando Swann estava trabalhando neste capítulo, três jornais 
britânicos publicaram artigos diagnosticando o modelo econômico da 
Grã-Bretanha estar “quebrado” (Times, 2017; The Guardian, 2017c; 
Financial Times, 2017). 

Condições Patológicas na Economia 

Quando estamos preocupados com inserir a Patologia na 
Economia [disciplina], a abordagem estatística pode muitas vezes ser 
útil. Veja o exemplo da dívida na economia [atividade]. 

De experiências anteriores, especialmente as ocorridas até a 
crise financeira de 2007-08, agora devemos ter uma boa ideia do 
nível no qual a dívida se torna arriscada para a estabilidade da 
macroeconomia. Podemos, portanto, usar o nível de endividamento a 
qualquer momento como referência. 

No entanto, como na Medicina, a abordagem do “dano 
aparente” é muitas vezes necessária, quando estamos preocupados 
com a Patologia na Economia, e onde as medidas estatísticas 
simplesmente não capturam tal condição. Por esse motivo, Swann 
considera a seguir como medir a Patologia na economia. Felizmente, 
isso não é muito difícil. 

Teleologia, da palavra grega télos, com significado de propósito 
ou fim, é o estudo dos objetivos, fins, propósitos e destinos. Os seres 
humanos e outros organismos teriam finalidades e objetivos 
orientadores de seus comportamentos.  
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Objetos parecem ter propósitos colocados pelos humanos para 
eles. As metas e propósitos do ser humano são aparentemente 
inerentes ao estado psicológico dele. Sendo assim, muitos filósofos 
imaginam apenas seres conscientes e suas criações podem ter um 
télos. 

Essa abordagem teleológica pode fazer a transição para a 
Economia com relativa facilidade. Quando estamos preocupados com 
a Patologia na economia, podemos perguntar sobre uma determinada 
atividade, por exemplo, inovação: essa atividade atinge o propósito 
para o qual foi planejada?  

Se não, e se o fracasso em alcançar esse propósito é 
potencialmente perigoso, então, podemos diagnosticar existir uma 
condição patológica. Então, por exemplo, se a inovação não cria 
riqueza ou aumenta a produtividade, mas tem alguns efeitos 
adversos na economia, então podemos afirmar a existência de uma 
condição patológica. 

A listagem abaixo é a tentativa de Swann traduzir a definição 
de uma condição patológica na Medicina em uma definição 
equivalente para Patologia na Economia. 

• Condições Patológicas: uma diminuição da função benéfica de 
uma condição da atividade / entidade ou a falha dessa atividade 
/ entidade em atingir seu objetivo, ambas podem ser 
consideradas por economistas como tendo consequências 
negativas suficientes para ser um fenômeno patológico. 

• Atividade / Entidade: de uma atividade econômica ou de uma 
entidade é esperada ela ter uma função benéfica em certo 
contexto. 

• Função / Propósito: a função benéfica ou o propósito da 
atividade / entidade, nesse contexto, podem ter vários efeitos 
benéficos diferentes para grupos diversos, por exemplo, uma 
inovação tem uns efeitos sobre o inovador e outros efeitos 
sobre os usuários da inovação. 

• Contexto: refere-se a um setor, algum segmento ou certo 
aspecto da economia. 
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• Consequências Negativas: são efeitos capazes de minar a 
função ou a finalidade benéfica da atividade ou da entidade. 

As diferenças dessas primeiras aproximações entre Medicina e 
Economia não são tão grandes. Provavelmente, é menos controverso 
falar sobre o propósito das atividades ou entidades na Economia em 
lugar do dito na Fisiologia. No entanto, há um ponto necessário de 
ser enfatizado. 

No contexto particular da Patologia, diagnosticada pela 
Economia, muitas atividades ou entidades têm finalidades múltiplas. 
Isso levanta a possibilidade de uma entidade econômica poder ser útil 
(para um propósito) e patológica (para outro) – lembre-se da citação 
de Keynes acima. O teste multiuso é a análise não ideológica das 
diversas funções úteis no sistema econômico-financeiro com 
interações de seus subsistemas de pagamentos, gestão do dinheiro e 
alavancagem creditícia. 

Suponha uma determinada entidade tenha vários propósitos, 
mas ela se torna ‘danificada’ e, como resultado, não pode mais 
cumprir alguns de seus propósitos. Então, podemos dizer ela estar 
em uma condição patológica parcial. 

Para desenvolver isso um pouco mais, pegue, por exemplo, o 
campo da Economia da Inovação. O objetivo imediato da empresa 
inovadora em implementar uma inovação é aumentar sua própria 
lucratividade com maiores vendas, participação de mercado ou algum 
outro objetivo.  

Mas, da perspectiva da sociedade e da economia como um 
todo, o propósito mais amplo da inovação no sistema econômico é 
aumentar o bem-estar:  

1. dos clientes consumidores das inovações,  

2. dos funcionários operadores das inovações e  

3. dos cidadãos a se beneficiarem do efeito econômico geral. 

Quando uma inovação pode satisfazer esses dois propósitos, 
devemos estar felizes com ela. Ao contrário, se a inovação for 
distorcida, de modo atender bem apenas ao propósito da empresa, 
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mas não atender bem ao propósito econômico mais amplo, podemos 
descrevê-la como uma condição parcialmente patológica. 

Quando Swann disse antes estar preocupado com o surgimento 
de inovações patológicas nos últimos 18 anos ou mais, esse era o tipo 
de coisa em mente. 

Existem muitos estudos de caso de Patologia Econômica na 
literatura. Por exemplo, Paarlberg (1994) admite coletar estudos de 
caso de Patologia Econômica ser um hobby pessoal. Descreve seis 
casos de particular interesse: 

• a mania das tulipas na Holanda em 1634; 

• a especulação financeira na França durante a inflação de John 
Law, de 1716 a 1720; 

• o Esquema de Pirâmide de Ponzi, na década de 1920, nos 
Estados Unidos; 

• o boom de loteamentos na Flórida em meados da década de 
1920; 

• a Grande Depressão da década de 1930; 

• a alcachofra de Jerusalém ‘ripoff’ no meio-oeste, 1981 a 1983. 

Sem surpresa, muitos estudos de caso estão relacionados aos 
mercados financeiros. Einzig (1968) ofereceu uma análise muito 
detalhada das crises cambiais, valendo-se de uma vida de experiência 
em serviços financeiros. Ele descreve as várias causas da pressão de 
venda em uma bolsa, como especulação e hedge, e seus efeitos.  

Ozgöde (2011) discute a Patologia Econômica das crises 
financeiras. Há também alguns detalhes chocantes sobre o 
tratamento de PME (Pequenas e Médias Empresas) como clientes 
bancários. 

Na verdade, é tentador fornecer uma lista mais longa de casos 
financeiros, mas para os objetivos imediatos deste livro de autoria de 
Swann, sua prioridade não é listar exemplos. Em vez disso, ele 
mostra como a estrutura apresentada antes pode ser usada para 
testar se um exemplo particular é de fato uma condição patológica. 
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Essas, em resumo, são as ideias essenciais do livro Economics 
as Anatomy: Radical Innovation in Empirical Economics (publicado 
por Edward Elgar Publishing Limited em 2019) resultante do esforço 
transdisciplinar de G.M. Peter Swann. 



  77

Capítulo 4.  
Física e Finanças 

Introdução 

O que a Física e as Finanças têm em comum? A resposta curta 
de Volker Ziemann (Department of Physics and Astronomy, Uppsala 
University, Uppsala, Sweden), no livro Physics and Finance (Springer, 
2021), é: ambos lidam com sistemas dinâmicos, portanto, estão 
sujeitos a forças externas aleatórias. 

Na Física, por exemplo, a maior parte do subdomínio da Física 
Estatística trata de sistemas sujeitos a forças aleatórias e descritos 
por distribuições das variáveis de estado. Muitos processos de difusão 
se enquadram neste grupo. 

Em Finanças, a dinâmica das ações ou outras quantidades 
financeiras pode frequentemente ser descrita por um desvio médio 
em direção a valores mais altos, sobreposto por grandes flutuações. 
Esta é a aplicação de processos aleatórios aos sistemas financeiros. 

Essa correspondência foi, é claro, observada anteriormente e 
levou a um grande corpo de literatura, alguns sob o nome de 
Econofísica com livros notáveis citados adiante nas Referências 
Bibliográficas. A semelhança das características gerais torna possível 
usar métodos matemáticos semelhantes para descrever e 
compreender esses sistemas.  

O público-alvo desse livro de autoria de Ziemann seria 
constituído por físicos “maduros”. Estariam ávidos por explorar um 
novo campo de conhecimento prático – e ganhar mais dinheiro no 
mercado financeiro. 

Nesse livro, no entanto, seu autor aborda os alunos no início de 
suas carreiras, normalmente no terceiro ou quarto ano. Usa exemplos 
de Finanças para destacar conceitos conhecidos da Física com a 
intenção de aprofundar sua compreensão da metodologia.  

Frequentemente, justapõe sistemas da Física e sistemas de 
Finanças, pois ambos passam por métodos analíticos muito 
semelhantes, embora em contextos diferentes.  
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Essa abordagem deve ajudar os alunos a ver os métodos de 
seu ensino de Física sob um ângulo diferente, capaz de levar a uma 
maior apreciação. Ver o mesmo método aplicado a problemas em 
contextos bastante diferentes deve aprofundar a compreensão dos 
estudantes. 

Além disso, alguns dos métodos matemáticos, como equações 
diferenciais estocásticas ou integrais de caminho, não fazem parte do 
currículo básico. Apresentar aplicações simples desses métodos em 
dois campos – Física e Finanças –, lado a lado, preencherá a “caixa 
de ferramentas” dos alunos com maneiras adicionais de resolver 
problemas.  

Basicamente, devem abrir seus olhos para todos os métodos 
interessantes ensinados. Estão apenas esperando para serem 
aplicados aos problemas surgidos em seu caminho. 

Antes de se aprofundar no assunto, no entanto, o estudante de 
Física deve se familiarizar com a linguagem e os conceitos usados em 
Finanças, aos quais o segundo capítulo é dedicado. No terceiro 
capítulo, discute como escolher um portfólio de ações ou uma carteira 
de ativos financeiros de forma o risco de perdas ser minimizado.  

Esta é uma aplicação de métodos variacionais com restrições. 
São os mesmos métodos usados para analisar sistemas mecânicos. 
Essa análise é quase estática, uma restrição relaxada no quarto 
capítulo, onde o autor considera os processos estocásticos e sua 
descrição pelas equações de Langevin e Fokker-Planck.  

Este capítulo prepara o terreno para derivar e resolver a 
equação de Black-Scholes e para algumas de suas aplicações nos 
capítulos quinto e sexto. Como os valores das ações são registrados 
ao longo do tempo, eles constituem séries temporais de dados, dos 
quais Volker Ziemann tenta extrair informações, ajustando modelos 
de regressão.  

Esse ajuste de modelos a dados é muito comum na Física. Por 
isso, é o tópico do sétimo e oitavo capítulo, onde explora e ilustra a 
confiabilidade e a robustez do ajuste, bem como previsões para o 
futuro.  
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No cap. 9, Ziemann dá uma olhada nas bolhas e quebras 
financeiras, discutindo primeiro as quebras históricas e suas possíveis 
razões. Isso leva a questionar a base da análise anterior e 
encontramos distribuições de cauda gorda, fractais e o teorema do 
limite central nas tentativas de compreender esses eventos 
frequentemente dramáticos.  

No cap. 10, volta-se a tópicos menos perturbadores e aplica as 
integrais de caminho de Feynman aos sistemas quânticos e 
financeiros e os resolve ao usar métodos de Monte-Carlo. Todos os 
sistemas cobertos até este ponto seguiram alguma dinâmica 
intrínseca.  

No décimo primeiro capítulo, Ziemann desenvolve métodos para 
influenciar e controlar esses sistemas por si mesmo, ajustando 
parâmetros externos a fim de otimizar alguma medida de 
desempenho. Isso lhe dá uma chance de revisar a relação entre as 
mecânicas Lagrangiana e Hamiltoniana e o leva ao assunto da Teoria 
de Controle Ótimo. Aqui, escolhe exemplos da mecânica e modelos 
macroeconômicos simples.  

No capítulo final, enfoca as criptomoedas e explora os conceitos 
subjacentes da Teoria da Informação e criptografia antes de discutir 
duas moedas: Bitcoin e Ethereum. Encerra o capítulo com uma 
discussão sobre a ameaça possível de os computadores quânticos 
representar para os métodos criptográficos.  

MATLAB® é usado em todo o livro para ilustrar vários métodos 
numéricos. Funções úteis são reunidas em um apêndice e estão 
disponíveis como material eletrônico suplementar (ESM) na página do 
livro na web em https: // www. Springer. Com / 9783030636425.  

No fim de cada capítulo, o leitor encontrará uma série de 
exercícios cujas soluções são discutidas no capítulo final. Os 
exemplos associados do MATLAB também estão disponíveis na página 
da web do livro. 

[NT: Após esta apresentação da ordem de exposição 
estabelecida pelo autor, vou pular direto para a parte principal do 
livro, no caso da minha leitura de economista, e revisar os conceitos 
básicos e a linguagem usada em Finanças. Eu me restringirei à 
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tradução dos conceitos de Finanças e à análise do físico sobre bolhas 
e rupturas financeiras.] 

Conceitos de Finanças 

No segundo capítulo, depois de introduzir a volatilidade das 
ações como uma característica central, os conceitos de hedge, venda 
a descoberto e desconto são introduzidos, bem como contratos 
futuros e opções como funções de derivativos das ações subjacentes. 
Antes de discutir os diversos participantes nos mercados decorrentes, 
são abordadas as hipóteses de mercado eficiente e alguns 
pressupostos simplificadores, de forma a viabilizar o tratamento 
teórico. 

Comecemos por nos familiarizar com alguns dos conceitos e 
jargões usados no mundo financeiro. Um dos itens centrais não é 
surpresa para ninguém da Física: estoques. 

Estoques e Outros Bens Comercializáveis 

Ações de sociedades abertas são exemplos de ativos 
subjacentes no cerne da Economia Financeira. Outros ativos [formas 
de manutenção de riqueza] são grandes somas de dinheiro ou 
mesmo mercadorias básicas, como quaisquer commodities com 
mercado secundário organizado – e cotações variáveis.  

Esses ativos são normalmente negociados em bolsa de valores 
com ações ou outras como bolsa de futuros. As grandes estão em 
Frankfurt, Londres, Nova York ou em Chicago, na Mercantile 
Exchange (CME). Essas bolsas geralmente publicam índices 
compostos, como DAX, FTSE ou Dow Jones para rastrear o 
comportamento geral da negociação. 

Uma característica crucial é o valor flutuante desses ativos. 
Depende de muitas e variadas influências, como um concorrente 
apresentando um produto melhor, a empresa perdendo uma ação 
judicial ou uma catástrofe natural como um terremoto ao danificar as 
instalações de produção.  
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Até mesmo as expectativas dos analistas de mercado afetam 
seu valor. Eles tentam descobrir se vale a pena comprar ações ou não 
e, se suas expectativas não forem satisfeitas, os preços das ações 
caem.  

Todos esses e muitos outros fatores contribuem para as 
flutuações dos valores das ações. Essas flutuações são normalmente 
quantificadas por sua variação ou variância relativa.  

Aqui, os colchetes representam a média durante um período 
adequado de tempo, como um mês ou um ano. A variabilidade ou 
volatilidade é comumente associada ao risco e desempenha um papel 
crucial ao lidar com ações.  

Assim, as flutuações aleatórias das quantidades negociáveis são 
percebidas como um risco. E gerenciar riscos é a ocupação 
predominante dos economistas financeiros.  

Eles constroem uma coleção de quantidades negociáveis, ou 
seja, uma carteira de ativos, com o objetivo de minimizar o risco, ou 
de forma equivalente, evitar perda com a variação da carteira. Esse 
equilíbrio de riscos é chamado de hedge. 

Hedging e Shorting 

À primeira vista, adicionar várias variáveis flutuantes resulta 
em uma variável capaz de flutuar ainda mais se comparada a seus 
constituintes. Isso é verdade, a menos caso dois ou mais 
constituintes sejam anticorrelacionados.  

Portanto, precisamos de uma quantidade capaz de aumentar de 
valor, quando um estoque diminui de valor – e vice-versa. Este pode 
ser um ativo com alta demanda, enquanto outro ativo está com baixa 
demanda.  

Como primeiro exemplo, considere investir em ações de um 
bem de consumo, como Apple® Inc., e em ouro. Em tempos de 
agitação global, o valor do ouro aumentará e em tempos de 
tranquilidade as pessoas comprarão mais bens de consumo, o que 
aumenta o valor das ações da Apple.  

Um segundo exemplo, mais prático, se baseia no estoque de 
um fabricante de capas de chuva e guarda-chuvas e no estoque de 



  82

uma fabricante de refrigerantes, como a Pepsi. Em um verão 
chuvoso, o fabricante de capas de chuva prosperará e, em um verão 
ensolarado, o fabricante de refrigerantes. As ações nesses exemplos 
são apenas moderadamente anticorrelacionadas.  

O terceiro exemplo é perfeitamente anticorrelacionado e 
baseia-se na possibilidade de apostar na queda do valor das ações. 
Esse mecanismo é denominado “operar a descoberto” e se baseia no 
fato de o especulador primeiro tomar emprestado (sem custo ou com 
pouco custo) a ação de uma corretora com a promessa de devolvê-la 
posteriormente.  

Ao receber as ações emprestadas, ele as vende imediatamente 
pelo valor de mercado, o preço à vista. Mais tarde, precisa comprar 
de volta as ações pelo valor de mercado antes de devolvê-las ao 
proprietário original.  

Mas se o valor das ações diminuiu nesse período, paga menos 
do recebido inicialmente quando vendeu as ações emprestadas. 
Assim, obtém lucro, dado pela diferença de preço. Este mecanismo 
constitui uma mercadoria derivada e anticorrelacionada com o preço 
das ações subjacentes. 

Observe este procedimento, denominado de shorting, usar um 
ativo subjacente – a ação –, constituir uma ferramenta financeira. Ela 
é capaz de nos permitir atingir um determinado objetivo financeiro, 
no caso, protegendo um risco ou maximizado um lucro.  

Essas ferramentas ou mecanismos são funções dos ativos 
básicos, as ações ou outras mercadorias. Por isso, são chamados de 
derivativos. Eles são as ferramentas da Engenharia Financeira, isto é, 
a mecânica de gerenciamento de riscos. Discutiremos vários deles 
nas seções a seguir. 

Derivativos 

A ferramenta financeira mais direta é um contrato a termo. É 
um acordo entre duas partes e, como tal, é chamado de produto de 
balcão (OTC).  

Em um contrato a termo, duas partes concordam em negociar 
um ativo posteriormente por um preço acordado, possível de ser 
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diferente do preço de hoje. Protege o produtor contra a volatilidade 
do mercado e garante um conhecido, embora potente preço, 
inicialmente mais baixo face ao possível dele atingir.  

Isso torna o planejamento do produtor mais seguro. E o 
comprador do contrato a termo tem a chance de lucrar no caso de o 
mercado entrar em alta – e o último preço de mercado ou à vista for 
mais alto. O preço acordado do contrato a prazo permanece fixo 
durante a vigência do contrato. 

Um relativo ao contrato a termo é um contrato futuro. Ele 
também estipula uma negociação em um momento posterior, mas a 
negociação é feita em uma bolsa, como a CME, ao invés de um 
contrato de duas partes. Enquanto o preço de um contrato a termo é 
fixo, o valor de um contrato futuro varia com o tempo e se aproxima 
do preço à vista conforme o tempo de entrega se aproxima. 

Provavelmente, as ferramentas mais proeminentes da 
Engenharia Financeira são as chamadas opções. São contratos onde 
se registra o proprietário da opção ter o direito de vender ou comprar 
um ativo posteriormente por um preço fixo acordado.  

O proprietário tem a opção de exercer a opção, mas também 
pode desistir. Existem muitos tipos de opções, onde os dois mais 
simples são:  

1. opções de compra: dão ao proprietário o direito de comprar um 
ativo no tempo T ao preço K;  

2. opção de venda: dá ao proprietário o direito de vender a tempo 
T ao preço K.  

Nesse momento, quando a opção atinge o vencimento, K é 
denominado preço de exercício da opção. 

As opções vêm em dois conteúdos principais. As opções 
europeias têm uma data de vencimento fixa e as opções americanas 
têm datas de vencimento flexíveis.  

Os nomes europeu e americano nada têm a ver com 
prevalência geográfica, são usados apenas como rótulos. Portanto, 
europeu significa fixo e americano significa prazo de validade flexível. 
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Vamos considerar um exemplo: eu vendo uma opção de compra 
europeia por um preço c. Ele permitirá ao comprador da opção 
comprar algum ativo ao preço de exercício K de mim no vencimento 
T.  

O comprador da opção, portanto, limita o preço máximo 
comprometido a mais tarde pagar pelo ativo K. Se, no momento T, o 
preço do ativo estiver abaixo do preço de exercício acordado K, 
então, é mais vantajoso para o comprador comprar diretamente ao 
preço de mercado e desistir da opção de compra. Nesse caso, eu, o 
vendedor, tive lucro c.  

Se o preço de mercado estiver acima de K, o comprador 
exercerá a opção e eu, o vendedor terei de fornecer o ativo ao preço 
K e poderei incorrer em prejuízo, a menos caso eu já possua uma 
ação.  

O vendedor da opção de compra recebe algum dinheiro 
adiantado, o preço de compra c da opção. Ele espera o preço de 
mercado cair para ele ficar com o dinheiro.  

Se, por outro lado, o preço de mercado aumentar, o vendedor 
tem de investir c, e potencialmente muito mais para satisfazer a 
opção, quando o comprador a exercer no vencimento. No 
vencimento, o valor da opção de compra é zero, se o preço do ativo 
estiver abaixo do preço de exercício K e é S - K se o preço do ativo 
estiver acima do preço de exercício. 

Então, por qual razão desejo emitir uma opção? Um dos 
motivos é fazer o hedge da aquisição do ativo subjacente, digamos, 
alguma ação.  

Suponha eu comprar uma ação e, ao mesmo tempo, vender 
uma opção de compra.  

• Se o preço da ação aumentar, mas ficar abaixo do preço de 
exercício K, obtenho lucro, mantendo o dinheiro recebido pela 
opção de compra.  

• Se o preço da ação aumentar acima do preço de exercício K, 
devo dar a ação possuída ao comprador da opção.  
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Vou perder, mas pelo menos não mais do possuído de qualquer 
maneira. Equilibrar a quantidade de opções com o ativo adquirido faz 
parte do hedge e depende da avaliação correta da opção, ou seja, 
definir o preço de venda c da opção.  

Observe como possuir uma opção constitui um valor, pois ela 
pode ser usada posteriormente para fazer algo útil, por exemplo, 
para proteger um risco. Portanto, as opções têm um preço.  

Em capítulos posteriores, o autor discutirá como esse preço 
pode ser determinado. Derivativos, como contratos a termo, futuros e 
opções, todos dependem dos ativos subjacentes, mas eles próprios 
constituem valores independentes, portanto podem ser negociados.  

Dessa forma, os derivativos são membros plenos do pool de 
mercado, tendo a propriedade úti l de serem altamente 
correlacionados com as ações subjacentes. E isso os torna 
particularmente adequados para fazer hedging e equilibrar riscos. 

Além das opções, contratos a termo e futuros, existem outros 
derivativos, como swaps e outros derivativos de crédito, opções a 
termo e acumuladores, mas sua discussão está além do escopo deste 
livro. Por sua vez, um ativo central em muitos negócios e, portanto, 
necessário discutir é o dinheiro. 

Dinheiro 

Historicamente, as negociações eram baseadas na troca, 
envolvendo a troca direta de bens ou serviços entre parceiros 
comerciais. Como essa troca é necessariamente baseada em uma 
dupla coincidência de desejos, onde um parceiro comercial deseja o 
tido por outro, para lhe oferecer, muitas vezes é difícil encontrar tal 
parceiro.  

Além disso, muitas vezes é inconveniente, porque no caso de 
algumas mercadorias apenas inteiras podem mudar de mãos, pois 
são indivisíveis, por exemplo, animais vivos. Portanto, os 
predecessores introduziram um meio de troca: dinheiro.  

Inicialmente, prata, ouro ou outras mercadorias raras eram 
usadas e lançadas em unidades padronizadas como moedas. Serviam 
como referência para os negócios.  
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Observe as moedas terem um valor intrínseco, correspondente 
a outros preços relativos. Com o avanço do capitalismo, o comércio 
se expandia, no entanto, a oferta limitada de mercadorias raras 
começou a limitar o comércio. 

Esse problema pode ser contornado se alguma autoridade – 
historicamente um soberano, hoje um Banco Central – prometer 
garantir trocar um pedaço de papel, sem valor em si, por outra coisa, 
por exemplo, lastro em ouro ou outras moedas. Esse papel-moeda, 
baseado na promessa de uma autoridade, é chamado de moeda 
fiduciária, porque é introduzido por decreto como moeda oficial de 
um Estado nacional.  

O valor do papel-moeda está intimamente ligado à nossa 
confiança na autoridade para garantir o dinheiro ser muito difícil de 
se falsificar e qualquer falsificador será processado e punido. Essa 
confiança em uma autoridade central para administrar o fluxo de 
moedas é a base sobre a qual a moeda fiduciária depende. 

Em nível nacional, os Bancos Centrais são as Autoridades 
Monetárias reguladoras da disponibilidade de moeda, definindo a taxa 
de juros na qual os bancos comerciais podem tomar dinheiro 
emprestado do Banco Central, como o Banco Central Europeu na 
Zona do Euro ou o Banco de Reserva Federal dos Estados Unidos. Até 
agosto de 1971, os Estados Unidos e muitos outros países, vinculados 
aos Estados Unidos pelo Acordo de Bretton-Woods, usaram as 
reservas de ouro para respaldar suas moedas.  

Notavelmente, uma grande fração das reservas dos EUA foi 
armazenada em Fort Knox. Desde 1971, o dólar e as moedas dos 
demais membros do acordo de Bretton-Woods são, puramente, 
fiduciários, isto é, baseados na confiança – e o Federal Reserve não 
precisa limitar a quantidade de dinheiro emprestada aos bancos 
comerciais, estimulando ou não o crescimento.  

Esse aumento do fluxo de moeda, entretanto, tem um lado 
negativo segundo a Teoria Quantitativa da Moeda, adotada pelo físico 
mecanicista, optante pela simplória causa-e-efeito convencional. 
Revela desconhecimento de causa, obviamente, de uma Teoria 
Alternativa da Moeda (elaborada na minha Tese de Livre-Docência) ou 
mesmo de uma MMT (Teoria Moderna da Moeda), elaborada por pós-
keynesianos e publicada em inglês.  
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Para a TQM, o aumento da oferta reduz o valor de cada dólar 
em circulação e, assim, aumenta a inflação. Para a TAM e a MMT, a 
inflação aumenta por outras causas – custos, expectativas, 
indexações, dolarizações, etc. – e a elevação de preços diminui o 
poder aquisitivo da moeda. 

Criptomoedas, como Bitcoin, Ethereum ou Litecoin, são moedas 
paralelas, não dependentes de autoridades centrais para garantir sua 
pressuposta integridade, caso os incautos especuladores acreditem 
em alguma delas valorizar ao longo do tempo – e poder ser 
resgatada sua valorização em dólares. Em vez disso, elas mantêm 
uma razão distribuído, um banco de dados onde todas as transações 
são armazenadas.  

Essas transações são assinadas digitalmente, usando 
criptografia forte, e a mineração computacional verifica o valor das 
transações, supostamente, por conta de uma oferta dada e a 
demanda variável. O processo é organizado, para tornar praticamente 
impossível reverter uma transação, e isso torna o banco de dados à 
prova de adulteração e imutável. O físico confia na tecnologia, mas 
não na Autoridade Monetária... 

Como isso é implementado na prática é o tópico do cap. 12. 
Para criptomoedas, a confiança em uma autoridade central é 
substituída pela confiança na integridade do livro-razão. Enquanto os 
parceiros comerciais confiarem nesse mecanismo especulativo, uma 
criptomoeda terá valor, mas essa é uma decisão tomada 
coletivamente por todos os parceiros comerciais em moeda 
clandestina.  

Caso todos os gananciosos pelo enriquecimento fácil pensem os 
bitcoins serem uma ótima ideia, para esse objetivo de mobilidade 
social, servindo ao “nobre propósito”, os bitcoins terão um valor. Esse 
sentimento comum, no entanto, muda com as surpresas negativas e 
faz a taxa de câmbio das criptomoedas flutuar mais se comparada à 
maioria das outras moedas nacionais. 

Desconto e Liquidez 

Ao calcular o preço das opções e outros derivativos, 
comparamos os valores em momentos diferentes, por exemplo, agora 
e no vencimento, o que requer alguma reflexão adicional. Vamos, 
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portanto, calcular quanto dinheiro podemos realmente ganhar 
vendendo um ativo.  

À primeira vista, é apenas a diferença do preço de venda 
imediatamente após o empréstimo das ações e o preço de recompra 
em uma data posterior. Neste ponto, comparamos o dinheiro em 
momentos diferentes, o que faz pouco sentido, porque o dinheiro no 
início pode ser investido em um ativo sem risco, como títulos de 
capitalização ou a London Interbank Oferecido Rate (LIBOR).  

A LIBOR é a taxa pela qual os bancos pedem e emprestam 
dinheiro uns aos outros – e é considerada livre de risco. Se investido 
à taxa LIBOR, o dinheiro inicial cresceria à taxa de juros livre de risco 
por um fator onde assumimos receber juros compostos 
continuamente.  

Em contrapartida, isso implica o dinheiro em um momento 
posterior valer menos em comparação com o anterior, e o fator pelo 
qual ele precisa ser descontado está novamente assumindo juros 
compostos continuamente. Essencialmente, descontar significa “retro 
propagar” um valor para o tempo t com o fator de desconto. 

[Um economista docente explica mais didaticamente: para 
comparar investimentos, é necessário trazer todos os valores ao 
presente. Para fazer isso, desconta-se o custo de oportunidade do 
dinheiro no período futuro, isto é, o ganho alternativo no mercado 
financeiro àquela aplicação, ou seja, a taxa de juro básica.] 

Um dos pressupostos básicos da teoria financeira é sempre 
existir uma instituição oficial capaz de fornece liquidez para evitar 
corridas bancárias. Sempre podemos tomar emprestado quantias 
ilimitadas de dinheiro à taxa de juros livre de risco e sempre 
podemos depositar fundos excedentes à mesma taxa.  

Desta forma, sempre há a chance de aumentar o valor de seus 
ativos ao depositar a prazo no banco com taxa de juro, mas a 
esperança é, para os gananciosos incautos, investir em alguns outros 
ativos especulativos, capazes de proporcionarem uma maior taxa de 
retorno sobre o dinheiro investido, embora com um risco maior. A 
aposta da especulação é obter o maior retorno com o menor risco 
tolerável. 
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Hipótese de Mercado Eficiente 

Outra suposição básica é, em um grande mercado com muitos 
bens negociáveis e muitos agentes comerciais, sempre haverá 
alguém disposto a participar de uma negociação. Posso tentar vender 
a descoberto grandes quantidades de uma ação porque acredito seu 
valor diminuirá, no futuro, mas ainda há alguém “tolo” a acreditar em 
o valor aumentar e comprar todas as ações desejadas de se vender.  

Da mesma forma, presumimos um agricultor estar interessado 
em um preço possivelmente menor, mas garantido para seu 
planejamento estratégico ou “plano de negócio”. Posteriormente à 
plantação e colheita, na entressafra, ele poderá vender seu produto 
somente na safra quando todos os demais concorrentes farão a 
mesma tentativa ao mesmo tempo. A priori, ele espera encontrar um 
parceiro comercial capaz de aceita o outro lado do comércio, isto é, 
comprar sua colheita a um preço predeterminado. 

Como consequência do grande número de agentes de 
negociação ávidos e da existência de oportunidade de investimento à 
taxa livre de risco, o mercado como um todo crescerá à taxa livre de 
risco em média, embora possam ocorrer grandes flutuações. Por qual 
razão?  

Bem, se a taxa média de todo o mercado fosse menor, todos os 
negociantes investiriam dinheiro em títulos sem risco [títulos de 
dívida pública com renda fixa e risco soberano] e ninguém investiria 
em empresas. As empresas precisariam reagir prometendo uma taxa 
mais alta de retorno, embora com algum risco para os investidores.  

Mas alguns investidores correrão o risco, alguns ganharão 
dinheiro e alguns perderão, mas, em média, o ganho geral será na 
taxa livre de risco. Observe o mesmo mecanismo funcionar entre 
outros parceiros comerciais.  

Assim, quando houver um desequilíbrio entre taxa de retorno e 
risco, alguém o explorará e o crescimento médio será restaurado pela 
oferta e demanda. Isso é chamado de Hipótese do Mercado Eficiente, 
ou seja, com base na oferta e a demanda os arbitradores sempre 
explorarão qualquer desequilíbrio – comprar onde está barato e 
vender onde está caro – até ele ser removido.  
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A exploração de um pequeno desequilíbrio comercial sem 
incorrer em risco é chamada de arbitragem. Um exemplo é a 
diferença de preço do ouro nos EUA e no Reino Unido.  

Se ficar maior acima dos custos de manuseio, faz sentido 
comprar ouro onde é mais barato, transportá-lo através do Atlântico e 
vendê-lo com lucro. Isso só funciona até a demanda por ouro for tão 
grande a ponto de o preço do ouro aumentar a um nível onde o 
negócio deixa de ser lucrativo. 

Após essa discussão, deve ficar um pouco mais claro as ações 
flutuarem, aleatoriamente, mas o mercado como um todo mantém 
uma taxa média de crescimento igual à taxa de juros livre de risco. 
Isso já sugere a equação de difusão com um termo de derivativo. 
Essa descoberta pelo autor físico o ocupará nos próximos capítulos. 

Antes de prosseguir, vai resumir brevemente as “regras do 
comércio”, uma série de suposições básicas características dos 
mercados de uma forma um tanto idealizada. Faz isso, 
principalmente, para tornar viável a análise teórica em capítulos 
posteriores. 

Mercados Teóricos 

Os mercados e mecanismos são baseados em premissas 
listadas a seguir. Algumas das regras são bastante genéricas para 
permitir o comércio justo com informações iguais disponíveis a todos 
os participantes e outros são um tanto idealizados a fim de viabilizar 
os métodos analíticos. No entanto, essas regras são amplamente 
válidas mesmo em mercados reais. 

Liquidez: é sempre possível tomar emprestado e emprestar 
dinheiro em quantidades ilimitadas à taxa livre de risco. Sempre é 
possível encontrar um parceiro comercial para comprar e vender a 
descoberto. 

Equilíbrio e sem arbitragem: o mercado está em equilíbrio e 
quaisquer possibilidades de arbitragem são removidas imediatamente 
por uma resposta do mercado como um todo. 
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 Investidores racionais: todos os traders são racionais e tentam 
evitar riscos ou pelo menos maximizar seus ganhos para uma 
determinada quantidade de risco. 

Sem custos de transação: normalmente toda transação 
financeira incorre em alguma taxa a ser paga ao corretor ou banco. 
Este efeito pode ser minimizado ao negociar grandes quantidades e o 
físico a ignorará por simplicidade. 

Sem tributação: a tributação pode afetar as decisões sobre os 
mercados de ações, porque incorrer em uma perda nas ações pode 
ser usado para compensar os ganhos em outros mercados e, assim, 
minimizar os impostos. Ignorará também esse efeito. 

Transparência: todas as informações estão disponíveis para 
todos os traders. Nenhuma “informação interna” [usar insider 
information é crime] está disponível. 

Na realidade, essas regras idealizadas são pelo menos 
aproximadamente válidas mesmo no mundo real, cujos ocupantes 
serão considerados na próxima seção. 

Participantes do Mercado 

Antes de discutir os participantes, precisamos introduzir um 
pouco de linguagem do jargão profissional “financês”, porque ela é 
frequentemente usada no contexto de finanças. Um negociante vende 
um bem e, portanto, não o possui mais, está “vendido” no bem e 
assume a “posição vendida” [aposta na baixa do preço] no comércio. 
Por outro lado, o comprador, agora possuidor do bem, assume a 
“posição comprada” [aposta na alta da cotação]. 

Primeiro, consideramos os hedgers. Eles tentam equilibrar o 
risco de sua carteira e estão principalmente interessados em evitar 
grandes perdas e, ao mesmo tempo, são forçados a aceitar riscos.  

Um exemplo é o tesoureiro de uma empresa de manufatura. Ela 
converte matéria-prima em um produto mais valioso.  

Os riscos aos quais a empresa está exposta são os preços 
variáveis da matéria-prima e, possivelmente, a flutuação das taxas 
de câmbio, caso a matéria-prima deva ser importada do exterior. O 
risco devido ao preço da matéria-prima pode ser amenizado 
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comprando opções ou futuros em paralelo à matéria-prima e, dessa 
forma, reduzir suas oscilações de preço.  

O risco cambial pode ser coberto compensando as vendas do 
produto final no país de origem da matéria-prima. Na verdade, a 
maioria dos traders usa alguma forma de hedge para limitar sua 
exposição a riscos fora de seu domínio de controle.  

Entretanto, o hedge tem um preço. Além de anular riscos, 
também limita os lucros. Mesmo quando um lado do hedge dá uma 
grande recompensa, o outro incorre em prejuízo. 

Um segundo grande grupo de comerciantes são especuladores. 
Na verdade, procuram aumentar sua exposição ao risco [posição em 
aberto] para aumentar sua chance de ter um grande lucro, embora às 
custas de perder muito, caso o mercado se desenvolva de forma 
indesejada e inesperada. 

O terceiro grande grupo são os arbitradores. Eles tentam 
explorar pequenos desequilíbrios nas flutuações do mercado para 
obter um lucro sem risco.  

Um exemplo já foi mencionado acima, nomeadamente preços 
diferentes para um mesmo ativo, por exemplo, ouro, em países 
diferentes. Os árbitros compram no local barato e vendem no local 
caro, aumentando assim a demanda no local barato e nivelando a 
diferença de preço.  

Outro exemplo são os negociantes com objetivo de utilizar 
pequenas diferenças no valor de dois ativos. Eles, normalmente 
rastreiam um ao outro.  

Vamos considerar os preços das ações dos fabricantes de 
refrigerantes Pepsi® e Coca Cola®. Ambos seguem um ao outro de 
forma bastante próxima, porque as influências determinantes são 
muito semelhantes.  

Se, por acaso, aparecer uma pequena discrepância, os 
arbitradores podem ter bastante certeza de mais tarde os preços das 
ações voltarão a convergir. Explorando essas informações, eles 
podem comprar o ativo temporariamente muito barato e vender a 
descoberto o caro.  
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Os árbitros desempenham um papel importante no mercado. 
Eles garantem quaisquer flutuações de desequilíbrio serem reagidas 
e, em consequência, reduzidas. Eles mantêm o mercado em equilíbrio 
em seu equilíbrio. 

Os bancos participam do mercado, especialmente os Bancos 
Centrais. Eles definem as taxas de desconto, pelas quais os bancos 
comerciais podem tomar dinheiro emprestado e isso determina todas 
as outras taxas de juros.  

Frequentemente, as corretoras são filiadas a bancos. Elas são 
consultores financeiros ou corretores de ações, ou seja, auxiliam 
outras pessoas na facilitação de suas negociações. 

As opções são negociadas por formadores de mercado, 
geralmente, bancos, mas podem ser corretores independentes. Elas 
fornecem a liquidez, mencionada acima, ao mercado, pois reagem 
imediatamente às ofertas externas e aos pedidos de compra e, assim, 
garantem as ações e opções de fato poderem ser negociadas.  

Eles garantem as opções de compra e venda, muitas vezes com 
o propósito de adaptação contínua do hedge (ver abaixo). Por isso, 
sempre funcionam. 

As regras de negociação são definidas e aplicadas pelas 
comissões comerciais nacionais. Elas supervisionam as bolsas. Nos 
Estados Unidos, é a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados 
Unidos. Na zona do euro, em 2014, a autoridade de supervisão dos 
grandes bancos foi transferida para o Banco Central Europeu. 

As câmaras de compensação são intermediárias entre os 
negociadores. Eles garantem os contratos entre outros participantes 
do mercado serem honrados.  

Normalmente exigem os negociantes manterem uma conta de 
margem de segurança. Contém fundos suficientes para cobrir 
quaisquer perdas esperadas e previsíveis. 

Depois de discutir os pré-requisitos, podemos agora nos voltar 
para o gerenciamento de riscos e determinar cada qual por carteira 
de modo a equilibrar o apetite por lucro e a aversão à exposição ao 
risco. Essa discussão está intimamente ligada à avaliação das ações, 
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ou seja, a questão do determinante do valor de um determinado 
ativo. 

Em risco sistêmico, por exemplo, pela explosão de uma bolha 
de ativos, todos os ativos estão supervalorizados. Não há arbitragem 
possível e volta ao equilíbrio de acordo com a Hipótese do Mercado 
Eficiente. Também a Teoria do Portfólio de diversificação de riscos 
compensatórios deixa de ser útil. Temos de estudar isso aí... 

Distribuições de Bolhas, Booms e Crashes 

Volker Ziemann, professor e pesquisador do Departamento de 
Física e Astronomia, Uppsala University, na Suécia, depois de 
apresentar bolhas e quedas históricas, no capítulo 9 de seu livro 
Física e Finanças, destila uma série de mecanismos pertinentes por 
trás das quedas do mercado de ações.  

Uma fonte do comportamento às vezes irracional dos 
investidores pode ser atribuída à sua psicologia. Isso motiva uma 
breve discussão da Economia Comportamental.  

O comportamento coletivo de todos os traders determina a 
função de distribuição de probabilidade dos retornos diários do 
mercado de ações. Mostra caudas nitidamente grossas.  

Isso lhe motiva a cobrir Leis de Potência, fractais, passeios 
aleatórios com incrementos extraídos de distribuições de cauda gorda 
e distribuições estáveis de Levy como seu caso limite. Este contexto é 
usado para derivar o Teorema do Limite Central e questionar uma 
suposição subjacente da teoria de Black-Scholes, sendo baseada em 
um processo de Wiener (Gaussiano).  

Após uma breve revisão da teoria dos valores extremos, 
apresenta a teoria de Sornette das divergências de tempo finito, às 
vezes visíveis em séries temporais de mercados de ações. 

Muito da teoria financeira e econômica discutida nos capítulos 
anteriores é baseada na noção de mercados em equilíbrio, um 
conceito anunciado como a Hipótese do Mercado Eficiente. Essa 
hipótese provavelmente é uma boa aproximação da verdade na maior 
parte do tempo, mas de vez em quando os mercados entram em uma 
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fase em onde crescem muito rapidamente – no boom inflam uma 
bolha – e depois contraem ainda mais rapidamente – um crash.  

Quando analisa a evolução histórica do Índice Dow Jones de 
1900 até 2010, em uma escala logarítmica, verifica-se ele subir de 
cerca de 50 em 1900 para cerca de 10.000 em 2010. A curva não é 
suave nem segue um crescimento exponencial.  

Em vez disso, há períodos de subidas acentuadas. Os exemplos 
são o final da década de 1920, meados da década de 1980, a década 
de 1990 e os primeiros anos do novo milênio.  

Durante esses tempos, o mercado estava em uma bolha. 
Posteriormente, desinflou em um crash mais ou menos violento, 
visível como uma queda significativa no índice.  

Quando se observa a variação do dia-a-dia do índice, observa 
os crashes serem acompanhados por aumento da volatilidade ou 
variações diárias de grande flutuação. As quedas são identificadas por 
grandes quedas, em um único dia, como a perda de 30% durante a 
queda de outubro de 1987.  

Esses padrões de bolhas e quedas são difíceis de conciliar com 
a ideia de um mercado em equilíbrio. Para entender melhor esse 
comportamento, discute exemplos históricos de travamentos, 
seguidos por uma apresentação dos prováveis mecanismos 
causadores. Finalmente, passa algum tempo para caracterizar a 
matemática das falhas, objeto de interesse maior dos físicos e menor 
dos economistas. 

Mas, primeiro, revisa algumas das bolhas especulativas 
históricas dos mercados de ações e os crashes subsequentes. A 
história importa para ambos analistas. 

Bolhas e Crashes Históricas 

A primeira grande bolha foi a Tulipamania na Holanda. Durou de 
1634 a 1637.  

Naquela época, a Holanda havia se enriquecido com o comércio 
da empresa da Índia Oriental e se encantou com um produto de luxo 
introduzido do Oriente Médio: as tulipas. A demanda pelas flores 
preciosas se acelerou em 1635 e a perspectiva de preços cada vez 
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mais altos levou a especulações a ponto de as pessoas hipotecarem 
suas casas para investir em tulipas.  

A bolha esvaziou, catastroficamente, no início de 1637, depois 
de um grande comprador de tulipas [Market-maker] ter deixado de 
comprar e mais e mais compradores em potencial se abstiveram de 
comprar, levando a uma queda drástica dos preços e, portanto, da 
riqueza percebida.  

As pessoas perceberam tudo o que tinham eram bulbos de 
tulipas. Haviam perdido a maior parte de seu valor e não podiam 
mais ser usados como garantia para empréstimos. Depois de alguns 
meses, as especulações com tulipas pararam. 

A Bolha do Mississippi durou de 1718 até 1720, quando o 
jogador e teórico financeiro escocês John Law, por meio de uma 
sequência de golpes de sorte (para ele), foi encarregado de criar o 
primeiro Banco Nacional da França, a fim de corrigir as desoladas 
finanças do governo francês. Ele aumentou a quantidade de dinheiro 
disponível – a liquidez – inovando com o “papel-moeda”, sancionado 
pelo rei e garantido ser livremente trocado por ouro.  

Com base no sucesso de seu método para salvar as finanças do 
Estado, ele obteve o monopólio do comércio com os territórios 
ultramarinos recém-adquiridos na América do Norte. Ele começou a 
emitir títulos que prometiam grandes lucros.  

Logo, a especulação com esses títulos disparou e causou uma 
enorme bolha, em parte alimentada pelo fato de Law se encarregar 
de emitir liquidez na forma de papel-moeda. A bolha estourou no 
início de 1720, quando especuladores tentaram realizar seus lucros 
convertendo títulos do Mississippi em ouro. 

Quase simultaneamente, a bolha do mar do Sul se desenvolveu 
na Inglaterra, durante um período próspero, quando a South Sea 
Trading Company obteve o monopólio do comércio com as colônias 
espanholas nas Índias Ocidentais e na América do Sul. A expectativa 
de grandes lucros gerou especulação em suas ações, apesar da 
guerra em curso com a Espanha.  
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Os lucros eram esperados para aparecer assim que a guerra 
terminasse. O sucesso da empresa do Mar do Sul fez surgirem 
imitadores com esquemas de enriquecimento rápido pouco credíveis.  

Essa especulação foi interrompida pelo Parlamento ao emitir o 
“Ato da Bolha”. Exigia todas as joint ventures terem uma carta real.  

Isso eliminou muitos concorrentes e fez as ações da empresa 
do Mar do Sul subirem, enormemente, o que desencadeou uma 
avalanche de vendas para realizar os lucros. Isso, por sua vez, fez a 
bolha implodir, causando uma enorme destruição de riqueza, 
incluindo parte da antes possuída por Isaac Newton. 

Após a turbulência causada pela Primeira Guerra Mundial, os 
anos 1920 são caracterizados pela paz e prosperidade, especialmente 
nos Estados Unidos. Inovações como automóveis, rádios, filmes e 
tráfego aéreo eram parte do motivo.  

Simultaneamente, o aumento do fluxo de pessoas se 
deslocando das áreas rurais para as urbanas melhorou as condições 
econômicas e aumentou o consumo de uma grande fração da 
população. Muitas pessoas tinham dinheiro para gastar e investir na 
bolsa de valores. 

Ela parecia expandir-se sem limites. Era comum pedir dinheiro 
emprestado para investir e usar seu portfólio como garantia, o que 
funciona bem enquanto o mercado de ações subir.  

Em 1929, no entanto, surgiram os primeiros sinais de haver um 
limite para o crescimento e a redução do otimismo e da dúvida 
causaram tentativas generalizadas de obter lucros com as ações. Mas 
os vendedores encontraram poucos compradores, fazendo o valor dos 
estoques de ações cair subitamente.  

Isso desencadeou chamadas de margem dos agiotas, porque as 
ações não cobriam o valor do dinheiro emprestado. Assim, a bolha 
especulativa da década de 1920 terminou no grande crash de 1929, 
levando à Grande Depressão dos anos 1930. 

Na segunda metade da década de 1950, a indústria eletrônica 
emergente após a descoberta do transistor e o início da corrida 
espacial em 1957 causou outra bolha, chamada de “boom Tronics”. 
Como as demais, desinflou ou fracassou em 1962 com um declínio do 
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Dow de cerca de 25% em alguns meses, em vez de em uma queda 
repentina. 

Depois de deixar para trás a Era das Crises do Petróleo, na 
década de 1970, o início da década de 1980 foi caracterizado pela 
economia neoliberal sob o recém-eleito presidente republicano 
Reagan nos Estados Unidos. As políticas fiscais favoreciam fusões de 
empresas, muitas vezes financiadas por empréstimos massivos do 
público, por meio da emissão dos chamados junk bonds. 

Eles prometiam retornos elevados, mas também apresentavam 
um alto risco. A promessa de maior eficiência e maiores lucros 
potenciais causou condições de mercado eufóricas com muitos 
investidores dispostos a arriscar-se.  

De forma a salvaguardar os ganhos e limitar as perdas, foram 
implementadas novas tecnologias, como negociação automatizada e 
seguro de carteira com opções de venda. A bolha cresceu, mas 
começou a oscilar quando as pessoas começaram a ter e realizar logo 
os lucros.  

Então, o seguro automático de carteira entrou em ação, 
levando a um enorme aumento de ordens de venda. No entanto, não 
puderam ser satisfeitas e, eventualmente, a bolha estourou em 
outubro de 1987, levando ao crash da Black Monday de 1987. Ao 
contrário do acontecido, após o crash de 1929, a recuperação do 
crash de 1987 foi rápido: o mercado de ações se recuperou e atingiu 
seu nível anterior em dois anos. 

Assim como a recuperação do crash de 1987 estava em pleno 
andamento, o otimismo prevalecente foi reforçado pela queda do 
Muro de Berlim, o fim da União Soviética e o fim da Guerra Fria. Tudo 
isso levou a um notável período de crescimento durante os anos 
1990s.  

Alimentado em parte pelas novas empresas emergentes de 
Internet e tecnologia, prometendo grandes lucros, o mercado de 
ações cresceu a um ritmo notável, atingindo níveis cada vez maiores 
dos índices de ações. Houve alguns contratempos ao longo do 
caminho, como o calote da dívida externa da Rússia em 1998.  
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Isso acabou com alguns fundos de hedge, mas a tendência 
geral era de alta. Isso continuou até os especuladores começarem a 
ficar cautelosos e as tentativas de vender ações enfrentarem 
dificuldades, levando ao chamado crash das ponto.com em 2000. 

A fim de aliviar os problemas de falta de liquidez após o crash 
das ponto.com, as taxas de juros foram reduzidas significativamente 
nos EUA. Ao mesmo tempo, surgiu um consenso político para 
estimular a compra de residências particulares, mesmo para aquelas 
pobres pessoas antes sem direito a hipotecas.  

Mas o aumento da disponibilidade de hipotecas levou ao 
aumento da demanda por moradias. Isto levou a preços mais altos 
para as residências. Usar as casas recém-adquiridas como garantia 
para a hipoteca era possível, caso os preços das casas aumentassem.  

Por volta de 2007, porém, a demanda por novas moradias 
diminuiu, baixando o valor das moradias. Desse modo, o valor da 
casa não cobria mais as hipotecas.  

Duramente pressionados, os proprietários de casas foram 
obrigados a vender abaixo do preço ou deixar de pagar suas 
hipotecas. A inadimplência aconteceu em grande escala, aniquilando 
vários bancos com títulos securitizados, inicialmente os Lehman 
Brothers. 

Nenhuma das quedas descritas foi causada por desastres 
naturais, mas sim pela especulação sobre o esperado aumento do 
preço dos ativos. Na seção a seguir, o autor físico tenta resumir 
algumas observações sobre os mecanismos subjacentes à sequência 
do crash da bolha. 

Mecanismos de Crash de Bolha 

Aqui, Volker Ziemann destila algumas observações da seção 
anterior, pertencentes às bolhas especulativas e às falhas resultantes. 

A avaliação normal das ações como a soma dos lucros futuros 
descontados não se aplica. Em vez disso, os comerciantes especulam 
sobre o aumento do preço do ativo e esperam o vender a preço mais 
alto em relação a quando o compraram, para obter ganho de capital. 
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As bolhas exigem liquidez para investir. Frequentemente, o 
aumento do valor das ações é usado como garantia para o dinheiro 
emprestado. Isto é chamado de “compra alavancada” ou “comprada 
na margem”. Dinheiro barato e taxas de juros baixas costumam 
acompanhar as bolhas. 

Bolhas especulat ivas e travamentos parecem estar 
inerentemente vinculados. Primeiro, uma confiança infalível em um 
valor de ativo cada vez maior – ao qual Alain Greenspan, presidente 
do Fed, chamou de “exuberância irracional” em 1996, adotado como 
o título do livro de Robert Shiller sobre bolhas – leva a bolha a 
alcançar valores cada vez mais altos.  

Perder a fé no aumento contínuo do valor das ações e começar 
a vender ações precede um crash. Observe, no entanto, às vezes, as 
bolhas desaparecem, gradualmente, em vez de terminar em um 
acidente total súbito. 

Frequentemente, uma nova tecnologia ou um desenvolvimento 
equivalente, como a riqueza esperada das Américas ou dos Mares do 
Sul, impulsiona a bolha. O entusiasmo por novas ações da Internet 
na bolha das ponto.com ou a empolgação com o aumento do valor 
das residências antes de 2008 baseiam-se no mesmo mecanismo. 

As bolhas às vezes seguem em um período terrível, como 
durante uma guerra [ou uma pandemia], e então realmente decolam 
quando o otimismo no futuro reaparece. Pense nos “estrondosos anos 
20”, após a I Guerra Mundial e a Revolução Soviética, antecedentes 
da queda de 1929! 

É notável muitas vezes nenhuma causa exógena específica para 
um acidente ser identificada. Parece resultar de uma instabilidade 
intrínseca do sistema econômico, assemelhando-se a um vapor 
saturado. Ele se precipita, espontaneamente, estimulado por uma 
falta de homogeneidade aleatória. 

É óbvio os conceitos como “otimismo” ou “fé” serem difíceis de 
lidar em uma estrutura física. Eles descrevem estados mentais e são 
mais bem tratados em uma estrutura usando Psicologia ou outra 
Ciência Comportamental. 
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Economia Comportamental 

O campo da Economia Comportamental considera as forças 
motrizes profundamente arraigadas na psique humana e como os 
humanos tomam decisões e valorizam seus resultados. A medida de 
como avaliamos tal resultado é chamada de utilidade.  

Historicamente, os economistas presumiram os agentes de 
comércio se comportarem de maneira racional, hipótese irrealista 
também assumida nos primeiros capítulos desse livro de Volker 
Ziemann. Tais agentes racionais são chamados de Econs de acordo 
com Thaler.  

Os Econs calculam a utilidade ou valor esperado de uma ação 
pelo valor esperado bem definido, onde estão as probabilidades e os 
resultados. Em contraste, a grande maioria da população às vezes se 
comporta de forma não racional. Ela é chamada de Humanos por 
Richard Thaler, também economista comportamental ganhador de 
Prêmio Nobel.  

Os Humanos calculam a utilidade esperada aplicando alguma 
função não linear do ganho. Como exemplo, considere a seguinte 
aposta: 

1. ganhe 80 euros com certeza, ou 

2. ganhe 100 euros com 90% de chance e nada com 10% de 
chance. 

Os Econs escolheriam a segunda aposta, porque o retorno 
esperado é 10 euros mais alto, mas os Humanos escolheriam a 
primeira opção. Estes valorizam a perspectiva de certamente ganhar 
80 euros a mais em vez da perspectiva de realmente não ganhar 
nada com 10% de chance. Aparentemente perto da certeza, o cálculo 
linear dos valores esperados não funciona para nós, Humanos. 

Provavelmente, os cientistas mais influentes, que analisaram a 
psicologia da tomada de decisão, são Amos Tversky e Daniel 
Kahneman [ganhador de Nobel]. Eles descrevem uma teoria de como 
os humanos tomam decisões com base nos resultados possíveis de 
ser esperados, daí o nome Teoria do Prospecto.  
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Seu trabalho é baseado em um grande número de 
experimentos psicológicos, ou apostas, semelhantes ao anterior. Eles 
a avaliaram.  

Encontraram uma série de conceitos-chave capazes de nos 
fazer funcionar como Humanos. Esses conceitos são representados de 
forma concisa, em uma figura, ao mostrar o valor experimentado, ou 
utilidade, em função de ganhos ou perdas em relação ao ponto de 
referência na origem. 

Ponto de referência: nós, Humanos, usamos a situação 
imediatamente antes de uma decisão como referência para julgar os 
ganhos ou perdas decorrentes da decisão. A origem é o ponto de 
referência. Em contraste, Econs não se preocupa com a referência. 
Para eles, apenas o resultado final em uma escala absoluta, como 
riqueza total, conta. 

Entre outros vieses heurísticos, Volker cita os seguintes: 

Ancoragem: estabelecer uma referência númerica antes de 
fazer uma pergunta afetará a resposta. Em muitas situações, por 
exemplo, negociações salariais, pedir muito no início gerará um 
resultado mais alto em vez de um pedido inicial modesto 
normalmente gerar. 

Aversão à perda: experimentos psicológicos mostram as perdas 
doerem cerca de duas a três vezes mais em sentimentos em relação 
ao despertado por um ganho de igual magnitude. Portanto, o ramo 
negativo, ao descrever as perdas, é mais inclinado face ao ramo 
positivo. 

Ponderação não linear: o aumento relativo da utilidade ao 
receber 20 euros em vez de 10 euros é sentido mais positivo em 
lugar de receber 120 em vez de 110 euros. Impacta mais as 
variações relativas ou percentuais em vez das variações absolutas ou 
nominais. 

Uma das razões para o comportamento “humano” são dois 
subsistemas do nosso cérebro. O Sistema 1 está fisicamente 
localizado na parte antiga do cérebro, desenvolvida no início da 
evolução humana. Ele age de forma muito rápida, intuitiva e sem 
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esforço racional, mas é guiado por regras práticas, as chamadas 
heurísticas, e estas às vezes são enganadas.  

O sistema 2 está fisicamente localizado no córtex frontal, uma 
região do cérebro responsável pelo raciocínio analítico. O Sistema 2 é 
lento e seu uso requer muita energia no esforço mental.  

Normalmente, o Sistema 2 supervisiona o Sistema 1, mas se o 
primeiro está ocupado com outras tarefas, o Sistema 1 toma decisões 
de qualquer maneira. Às vezes são estúpidos ou pelo menos abaixo 
do ideal, como Tversky, Kahnemann e outros autores mostraram. 

Como esses mecanismos psicológicos são comuns a todos nós, 
incluindo os especuladores, podemos nos sentir tentados a considerar 
os participantes do mercado como um grande sistema de agentes 
interagentes [ou interativos], semelhante ao considerado pelos físicos 
na Mecânica Estatística.  

A dificuldade é as interações nos sistemas físicos serem 
bastante homogêneas (todas as partículas são as mesmas e têm o 
mesmo potencial de interação), enquanto nos sistemas econômicos 
os comerciantes e especuladores vêm em uma variedade enorme. Os 
potenciais básicos de interação “humana”, no entanto, são um tanto 
restritos pelos mecanismos da Teoria do Prospecto, conforme descrito 
acima. 

Apesar de ser central para o comportamento dos participantes 
do mercado, Volker Ziemann não prosseguirá com a discussão 
psicológica, mas usará alguns métodos emprestados da mecânica 
estatística e dos sistemas dinâmicos para investigar mais a fundo a 
dinâmica dos mercados de ações e, em particular, os crashes. 

Distribuições Fat-Tailed [Cauda Gorda] 

Um lugar natural para começar são as séries temporais dos 
preços das ações e extrair informações sobre as quedas. São eventos 
extremos nas séries temporais.  

Os crashes de 1929 e 1987 foram acompanhados por uma 
grande volatilidade e, em particular, grandes saltos negativos da 
variação diária dos preços. Se o processo estocástico subjacente era 



  104

gaussiano, grandes saltos eram muito mais raros se comparados aos 
realmente observados. 

Em teoria probabilística, o padrão estocástico é aquele cujo 
estado é indeterminado, com origem em eventos aleatórios. Por 
exemplo, o lançar de dados resulta em processo estocástico, pois 
qualquer uma das 6 faces do dado tem iguais probabilidades de ficar 
para cima após o arremesso. 

Em teoria da probabilidade e estatística, um processo gaussiano 
é um modelo estatístico onde as observações ocorrem em um 
domínio contínuo, por exemplo, tempo ou espaço. Em um processo 
gaussiano, cada ponto em algum espaço de entrada contínua está 
associada com uma variável aleatória com distribuição normal. 

Isso é claramente visível em gráfico, quando mostra o 
histograma de todas as mudanças diárias do índice Dow Jones de 
1900 até 2010 em uma escala logarítmica vertical como asteriscos 
azuis. A curva vermelha é uma Gaussiana. Tem o mesmo desvio 
padrão de 1,1% dos pontos de dados brutos.  

Na escala logarítmica, ele aparece como uma parábola 
invertida. Realmente rastreia os pontos de dados muito bem até 
cerca ou cerca de cinco desvios padrão, mas além desse ponto há um 
claro excedente de pontos de dados acima do Gaussiano.  

Além disso, os desvios do lado negativo são um pouco mais 
pronunciados. No lado direito da figura, há os mesmos pontos de 
dados em dupla escala logarítmica, separadamente para desvios 
positivos e negativos, este último simplesmente invertido para o lado 
positivo, assim como o gaussiano.  

Nesta representação, o Gaussiano não se ajusta muito bem aos 
dados. Mas, em grandes desvios horizontais, os dados em 
representação logarítmica dupla parecem ser lineares, o que indica 
uma lei de potência da forma.  

Volker Ziemann se abstém de relatar os coeficientes por causa 
das estatísticas limitadas dos poucos pontos de dados em grandes 
desvios. Em geral, entretanto, as distribuições de lei de potência 
aparecem em muitos contextos.  
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Um exemplo é a distribuição de indivíduos ricos: existem 
poucos indivíduos extremamente ricos, mas muito mais indivíduos de 
riqueza moderada. Traçar um histograma de riqueza versus número 
de indivíduos em uma faixa de riqueza particular em um modelo 
logarítmico duplo revela uma linha reta, indicando a distribuição 
seguir uma lei de potência.  

Isso foi observado pela primeira vez por Vilfredo Pareto, quando 
analisou a distribuição da riqueza na Itália no início do século XX. Na 
década de 1960, Mandelbrot e Fama encontraram distribuições fat-
tail ao analisar os retornos das ações.  

Outras distribuições seguidoras das Leis de Potência são 
terremotos de tamanho moderado ao traçar um histograma do 
número de terremotos versus sua magnitude – a conhecida lei de 
Richter e a lei de Zipf da frequência das palavras nos textos.  

Portanto, há algo especial sobre as Leis de Potência e, portanto, 
Volker Ziemann irá investigá-las mais detalhadamente. 

Leis de Potência 

Quando uma das grandezas medidas (s) depende da outra (t) 
elevada a certa potência (n), os físicos dizem s seguir uma Lei de 
Potência ou Lei de Escala. Na álgebra, esta é uma curva cuja altura 
muda, em proporção à distância horizontal, elevada a certa potência, 
ou seja, multiplicada por si mesma.  

Por qual razão isso deveria nos interessar? Porque as oscilações 
da Bolsa seguem Leis de Potência.  

Não há uma diferença essencial entre o funcionamento de um 
grande evento e o de um pequeno. Portanto, prever um grande 
terremoto ou um colapso do mercado de ações é tão impossível 
quanto prever eventos menores como incêndios. 

Ziemann escreve uma Lei de Potência genérica e ressalta seu 
comportamento provavelmente ser válido apenas para valores de 
multiplicação maiores de algum valor mínimo. Esse é o caso para as 
variações do dia-a-dia do índice Dow Jones ao seguir uma Lei de 
Potência apenas quando se estabelece em valores superiores à média 
anterior.  
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Todas as distribuições discutidas cobrirão a região acima até o 
infinito. Como as divergências só surgem nesta região, ignora-se o 
fato de a normalização e todos os momentos diferem por uma 
constante aditiva, dependendo se levamos em consideração a 
distribuição abaixo ou não. 

A invariância de escala é um conceito muito importante, em 
contexto de crashes, pois implica em não existir escala natural nas 
variações do dia-a-dia ou na volatilidade. Por sua vez, as distribuições 
gaussianas possuem seu desvio padrão como uma escala natural, 
enquanto a potência da distribuição da lei é invariante de escala e 
pode ser responsável por variações muito grandes. 

Nos capítulos anteriores, Ziemann descreveu a evolução 
temporal dos valores das ações por meio de um passeio aleatório 
onde os pequenos incrementos diários com uma distribuição 
gaussiana foram levados à evolução dos valores das ações em 
tempos maiores. Os valores das ações são, portanto, somas de 
números aleatórios.  

Em uma seção posterior, seguirá este tema mais adiante, 
especialmente, o acontecido se os valores aleatórios forem extraídos 
de distribuições diferentes de uma gaussiana, como as distribuições 
de Lei de Potência de Cauda Gorda. Mas, primeiro, vai explorar o 
conceito de invariância de escala um pouco mais no referido ao 
conceito de fractais. 

Fractais 

Fractal é uma figura da geometria não clássica muito 
encontrada na natureza. Nesse objeto suas partes separadas repetem 
os traços do todo completo, ou seja, em qualquer escala. 

A noção de auto similaridade, ou dimensionamento, está 
intimamente relacionada ao conceito de fractais. Eles são objetos 
geométricos possuidores de uma dimensão diferente de um inteiro.  

O conceito se origina de B. Mandelbrot ao se perguntar como o 
comprimento da costa inglesa muda quando varia o tamanho da 
régua, usada para medi-la. Com uma régua grande perdemos todas 
as pequenas baías, enquanto diminuir o tamanho da régua sempre 
aumenta a linha costeira medida.  
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Em contraste, ao medir repetidamente o comprimento de uma 
linha matemática, saberemos ser unidimensional, sempre resultar no 
mesmo comprimento. Diminuir o tamanho da régua não altera o 
comprimento medido, porque os segmentos mais curtos são 
equilibrados por seu número maior. 

Nesse ponto, o físico se descola da realidade das instituições 
financeiras. Enquanto economista, fico, então, por aqui... 
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Apêndice: Venda a Descoberto e Amortização de Endividamento 

Artigo de Fernando Nogueira da Costa  

Venda a descoberto – em inglês, short selling – é uma prática 
financeira de venda de um ativo ou derivativo não possuído, mas sim 
“emprestado” com prazo de devolução (amortização) e rendimentos 
(juros) correspondentes. O especulador baixista espera seu preço 
cair, no vencimento do empréstimo, para então comprá-lo de volta 
mais barato e lucrar na transação com a diferença entre o preço 
vendido e o preço comprado.  

Tal venda pode ser executada com ou sem o aluguel ou 
empréstimo (através de uma corretora de valores) do ativo de um 
terceiro (o credor). Este costuma ser um investidor conservador.  

Opta por transformar, no período, uma renda variável incerta 
em uma renda fixa certa. Troca, caso o ativo eleve seu preço, o 
ganho de capital por uma taxa de juro possivelmente menor, mas 
certa, quando faz o aluguel ou empréstimo de seu ativo. 

É uma operação tradicional, em mercado de ações, com o 
objetivo de lucrar, em perspectiva de baixa, com a queda de preço 
das ações. Essa lógica pode valer para quaisquer outros ativos com 
cotações ou valores de mercado variáveis.  

Com o vencimento ou encerramento da operação, o 
especulador devolve ao investidor, via corretora, as ações “alugadas 
ou emprestadas”.  

O risco dessa operação para o especulador baixista é o preço do 
ativo negociado não cair o suficiente nem para pagar os rendimentos 
em juros, ou pior, elevar sua cotação, gerando prejuízo porque ele 
terá de devolver o ativo na cotação do dia. Somará ao dinheiro da 
venda anterior mais um valor para a amortização obrigatória por 
contrato. 

Do lucro obtido com a venda presente acima do valor da 
compra futura devem ser descontados os custos da operação. Entre 
outros, estão corretagem, impostos, aluguel/empréstimo (do ativo 
para a venda), além de eventuais pagamentos de dividendos ao 
locador, compra de opções (do mesmo ativo) para proteção, etc. 
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Eventual prejuízo do “baixista” não tem limite predefinido. Não 
existe a priori um teto para o preço, mas sim uma estimativa 
baseada na experiência passada. O especulador pode amargar um 
prejuízo inesperado em uma venda a descoberto. 

Amortização é um processo de extinção de uma dívida através 
de pagamentos periódicos do principal, realizados em função de um 
contrato de empréstimo. Cada prestação poderá corresponder à soma 
do reembolso do capital e do pagamento dos juros do saldo devedor, 
sendo dirigido o reembolso de ambos ao credor. Os juros compostos 
são calculados sobre o saldo devedor. 

Taxa de juro é a taxa acordada entre as partes, isto é, o 
mutuante (credor do empréstimo) e o mutuário (devedor). Chamada 
de “custo do dinheiro”, é sempre calculada sobre o saldo devedor, ou 
seja, este é capitalizado com juros compostos.  

Juro representa a remuneração do custo de oportunidade do 
credor ao transferir o uso do seu dinheiro para outro lucrar com ele. 
Essa promessa é jurada... 

O período de carência corresponde ao período a transcorrer até 
o pagamento da primeira amortização. É distinto do prazo de 
utilização, ou seja, o intervalo de tempo durante o qual o empréstimo 
é transferido de o credor para o devedor elevar sua rentabilidade 
sobre o próprio capital com a alavancagem financeira.  

Tem de obter condições financeiras (acúmulo de reservas) para 
a devolução de todo o dinheiro tomado emprestado – e ainda ser 
remunerado com juros periódicos ao longo desse tempo. 

O prazo de amortização é o intervalo de tempo durante o qual 
são pagas as parcelas de amortização correspondentes à devolução 
do principal. A prestação é a soma da amortização acrescida de juros 
e encargos. 

No sistema financeiro nacional, costuma-se usar dois sistemas 
de amortização. Na Tabela Price, chamado de “sistema francês de 
amortização”, a amortização do empréstimo ocorre em prestações 
(ou parcelas) iguais. Os pagamentos são os mesmos, período a 
período.  
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Usa o regime de juros compostos para calcular o valor das 
parcelas de um empréstimo, incluindo uma proporção relativa ao 
pagamento de juros e outra fração referente à amortização do valor 
emprestado. 

Os valores das amortizações obedecem a uma progressão 
geométrica em função do Fator de Rendimento. O montante inicial 
creditado se equipara às descapitalizações das parcelas pagas, em 
cada período, trazidas para a data presente, ou seja, é o valor 
presente líquido (VPL) do financiamento. 

A alternativa costuma ser o Sistema de Amortização Constante 
(SAC). Em suas prestações se incluem os juros e as amortizações 
graduais do valor total do empréstimo. 

Então, no SAC, o valor das prestações é decrescente, porque os 
juros incidentes sobre o saldo devedor em queda diminuem a cada 
prestação. O valor da amortização é calculado ao se dividir o valor do 
principal pelo número de períodos de pagamento ou de parcelas. A 
soma da amortização e dos juros resultam em valor da parcela 
declinante. 

Comumente utilizado em financiamentos imobiliários, a 
principal característica do SAC é amortizar um percentual fixo do 
principal (valor do crédito concedido) desde o início do financiamento. 
Esse percentual de amortização é sempre o mesmo.  

Logo, a parcela de amortização da dívida é maior no início do 
financiamento, mas o saldo devedor vai caindo mais rapidamente em 
comparação com outros sistemas de amortização. 

Por que são relevantes essas informações técnicas sobre a 
Matemática Financeira do crédito? O problema com dívida surge 
quando há incapacidade de a pagar de volta. 

Saber se tomar dívida é positivo ou negativo, em termos 
sociais, depende se o crédito é dirigido à produção geradora de renda 
e empregos ou à especulação com os preços dos ativos existentes – e 
de como a dívida é paga.  

Pessoa Física prudente busca economizar em gasto de consumo 
para fazer investimentos financeiros de modo a se capitalizar para 
comprar à vista em lugar de se endividar. Pessoa Jurídica tem maior 
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chance de conseguir refinanciamentos. Alonga a alavancagem 
financeira até conseguir a amortização. 

Já os executores de políticas públicas para a sociedade 
oferecem risco soberano. É uma dívida assumida ou garantida por um 
ente soberano como o Estado brasileiro ou o Banco Central do Brasil. 
Este é um emissor em última instância de moeda nacional para o 
Tesouro Nacional cumprir todos seus compromissos. 

Há possibilidade de repudiar a dívida dolarizada à Argentina. 
Não há uma Autoridade Monetária supranacional capaz de obrigar o 
cumprimento dos contratos internacionais.  

Mas há ameaça de a perda da reputação nacional dificultar o 
acesso a empréstimos futuros. Os credores buscam aplicar sanções 
ou retaliações ao país inadimplente. 

Se o endividamento público é ou não desejável depende se o 
dinheiro emprestado é usado de modo produtivo para gerar renda 
nacional suficiente (e consequente arrecadação fiscal) para pagar a 
rolagem da dívida. As variáveis relevantes para análise da 
sustentabilidade da dívida pública são o patamar e, principalmente, a 
trajetória da razão dívida/PIB em função da trajetória do 
denominador da fração, isto é, o PIB. 

 A taxa de aumento do PIB, para cada real gasto em uma dada 
política pública, é chamada de multiplicador fiscal. Quanto maior for, 
menos problemático será o impacto fiscal. 

A avaliação adequada do endividamento público não pode 
considerar apenas seu custo orçamentário. Relevante é verificar seu 
impacto sobre o PIB e daí a arrecadação tributária do governo. O 
Tesouro Nacional recebe dividendos de lucros de empresas estatais 
capitalizadas para o fomento ao desenvolvimento socioeconômico. 

Crédito e/ou débito, ao produzir benefícios econômicos 
suficientes para pagar por si mesmo, é a boa alavancagem financeira. 
Se uma política pública como investimento em infraestrutura é 
realizada via endividamento, o governo espera em longo prazo 
receber de volta a receita para pagá-la.  

Mas se a economia entra em um ciclo depressivo por adoção de 
um equivocado ajuste fiscal recessivo, devido à uma nova diretriz 
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neoliberal, as receitas antes esperadas para a amortização da dívida 
não se confirmam. Esse custo necessitará ser “socializado”, isto é, 
suportado pela sociedade como um todo por meio de políticas fiscais 
(e de juros) adequadas, e distribuído ao longo de tempo futuro de 
maneira tolerável.  

O “risco fiscal” de ter um volume significativo de serviço da 
dívida pública depende muito da disposição e da capacidade dos 
formuladores de políticas públicas alavancar novo ciclo de retomada 
do crescimento da renda e do emprego de maneira sustentável em 
longo prazo. 

Se o gasto público ocorrer em investimento produtivo, as 
expectativas pessimistas dos investidores (e especuladores) se 
reverterão para o otimismo de obtenção futura de uma tendência 
firme de aumento dos preços dos ativos com base em fundamentos 
micros e macros setoriais saudáveis. Não será como em eventual 
explosiva bolha de ações com maus fundamentos. 

Em ciclos de endividamento, há uma série de eventos movidos 
por lógica capaz de se repetir em padrões. Cria-se um novo ciclo 
sempre quando o governo pede dinheiro emprestado.  

Investir sem poder pagar de imediato significa gastar mais além 
do arrecadado. Endividamento deve ser encarado como a antecipação 
de esperados rendimentos futuros. O governo não apenas pede 
emprestado de seus credores, mas se compromete no futuro a 
manter um crescimento econômico sustentado para os pagar. 
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Capítulo 5.  
Ciência de Big Data em Finanças 

Introdução 

Irene Aldridge e Marco Avellaneda, no livro “Big Data Science in 
Finance” (Wiley; 2021), afirmam a tecnologia financeira ter 
avançado, continuamente, durante grande parte dos últimos 100 
anos. Em particular, deu salto nos últimos 50 anos.  

Na década de 1980, por exemplo, o problema de 
implementação de tecnologia em empresas financeiras residia 
diretamente no custo proibitivamente alto dos computadores. 
Bloomberg e seus colegas ajudaram a inaugurar o Fintech 1.0, 
criando amplas redes de leasing de computadores capazes de 
impulsionar a distribuição de dados, análises selecionadas e muito 
mais em salas de negociação e pesquisas.  

A próxima oportunidade, o Fintech 2.0, veio na década de 
1990: a Internet liderou o caminho para o comércio eletrônico de 
baixo custo, a globalização das mesas de operações, uma nova 
fronteira para a disseminação de dados e muito mais.  

Hoje, nos encontramos no meio do Fintech 3.0: dados e 
comunicações foram levados para o próximo nível graças ao seu 
volume puro e conectividade 5G. Também a Inteligência Artificial (IA) 
e o Blockchain criam avanços significativos na forma como fazemos 
negócios. 

Para resumir, Fintech 3.0 abrange o A, B, C e D das Finanças 
modernas: 

A: Inteligência Artificial (IA); 

B: Tecnologia Blockchain e suas aplicações; 

C: Conectividade, incluindo 5G; 

D: Dados, incluindo dados alternativos. 

A Ciência da Big Data em Finanças abrange o A e o D do 
Fintech, enquanto se beneficia imensamente do B e C.  
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A intersecção apenas dessas duas áreas, IA e dados, 
compreende o campo da Ciência da Big Data. Quando aplicado às 
Finanças, o campo está repleto de possibilidades. A aprendizagem 
não supervisionada, por exemplo, é capaz de remover o preconceito 
do pesquisador, eliminando a necessidade de especificar uma 
hipótese.  

Conforme discutido no livro clássico How to Lie with Statistics 
(Huff [1954] 1991), na análise estatística ou econométrica 
tradicional, o resultado de um experimento estatístico é tão bom 
quanto é a questão colocada. No ambiente tradicional, o pesquisador 
forma uma hipótese e os dados dizem “sim” ou “não” às ideias do 
pesquisador. A natureza binária da resposta e a amplitude da 
pergunta do pesquisador podem conter todos os tipos de preconceitos 
do pesquisador. 

Conforme mostrado neste livro, por sua vez, o aprendizado não 
supervisionado é livre de hipóteses. Você leu corretamente: na 
aprendizagem não supervisionada, os dados são solicitados a 
produzir eles próprios seus principais impulsionadores. Tal fatoração 
nos permite abstrair preconceitos humanos e destilar a verdadeira 
história dos dados. 

Como exemplo, considere o caso de empréstimos para 
minorias. Não é segredo a maioria dos estatísticos e econometristas 
tradicionais serem homens brancos e, possivelmente, carregarem 
consigo suas tendências específicas de raça e gênero ao longo de 
suas análises.  

Por exemplo, quando olhamos para o agora, infelizmente, 
problema clássico de empréstimos em bairros predominantemente 
negros, os modeladores tradicionais podem levantar hipóteses como: 
“vale a pena investir nosso dinheiro lá?” ou “os tomadores pagarão os 
empréstimos?”  

Assim como outras “questões sim / não”, elas são tendenciosas 
desde o início. A aprendizagem não supervisionada, quando dada 
uma amostra considerável da população, fornecerá, em contraste, um 
conjunto de características individuais dentro da população 
consideradas pelos dados importantes para o empréstimo sem 
arbitragem sim / não ou suposições implícitas. 
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E se as entradas de dados forem tendenciosas? E se as 
entradas forem coletadas de forma a enganar intencionalmente as 
máquinas para fornecer resultados falsos? E se dados essenciais 
estiverem faltando ou, pior, apagados?  

As respostas a essas perguntas geralmente estão na 
quantidade de dados. Como este livro mostra, se sua amostra for 
grande o suficiente, em termos humanos, numerando em milhões de 
pontos de dados, mesmo dados ausentes ou distorcidos 
intencionalmente são rejeitados pelas técnicas de aprendizagem não 
supervisionadas, revelando relações de dados simples livres da 
opinião ou influência de ninguém. 

Enquanto muitos se alegram com o conhecimento de resultados 
imparciais, alguns são compreensivelmente cautelosos quanto ao 
impacto possível de a inteligência artificial ter nos empregos. A IA 
substituirá “humanos? É capaz de eliminar empregos?  

As respostas a essas perguntas podem surpreender. De acordo 
com o Paradoxo de Jevons, quando uma nova tecnologia é 
conveniente e simplifica as tarefas diárias, sua utilização não substitui 
empregos, mas cria muitos novos empregos, todos utilizando esta 
nova invenção.  

Em Finanças, todas as inovações anteriores da Fintech se 
encaixam no projeto:  

• os terminais da Bloomberg abriram caminho para a Era dos 
Quants, treinados para trabalhar com dados estruturados;  

• a Internet atraiu milhões de investidores individuais.  

Da mesma forma, os avanços em IA e a proliferação de todos 
os tipos de dados darão início a uma geração de novos profissionais 
de Finanças. Este livro está oferecendo um guia para as técnicas 
capazes de cumprirem a promessa dessa tecnologia. 

Por qual razão lidar com Big Data? 

É o ano de 2032 e, com um aceno de braço, seu chip embutido 
o autentica para fazer login em seu portal de negociação. Durante 
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anos, os suecos já colocaram chips acima do polegar para ativar suas 
passagens de trem ou armazenar seus registros médicos.  

Privacidade, Big Brother e questões de saúde à parte, o grande 
volume de dados coletados por identidades de tudo, desde salões de 
manicure até o metrô estações é impressionante, mas precisa ser 
analisado em tempo real para fazer inferências competitivas sobre a 
atividade de mercado a surgir de maneira iminente. 

Você acha este ser um cenário improvável? Durante a Segunda 
Guerra Mundial, uma tecnologia de identificação passiva foi 
desenvolvida para deixar mensagens para os compatriotas dentro de 
praticamente qualquer objeto.  

As mensagens foram escritas em papel alumínio, mas eram 
praticamente imperceptíveis para o inimigo. Elas podiam durar para 
sempre, pois não continham bateria ou qualquer outra fonte de 
energia e eram indetectáveis, pois não emitiam calor ou radiação.  

As mensagens eram acessíveis apenas pela frequência de rádio 
específica para a qual foram escritas – um scanner de rádio definido 
para um comprimento de onda específico poderia captar a mensagem 
a alguns metros de distância, sem segurar ou tocar o objeto.  

Hoje, a tecnologia por trás dessas mensagens fez o seu 
caminho para dispositivos de identificação por radiofrequência, RFIDs. 
Eles estão embutidos em praticamente todos os produtos possíveis 
ser comprados por você em qualquer loja.  

Eles são ativados no caixa e na saída, onde scanners gigantes 
examinam você em busca de qualquer mercadoria não paga em sua 
posse. Mais importante ainda, os RFIDs são usados para coletar 
dados sobre suas preferências de compras, hábitos, gostos e estilo de 
vida.  

Eles sabem se você prefere o vermelho ao verde, se você 
compra produtos para bebês e se bebe suco de laranja orgânico. E 
você sabia nove em cada dez compras feitas por você acabam como 
dados transmitidos pela Internet para o gigantesco banco de dados 
privado de alguém como uma fonte potencial de retorno para um 
fundo de hedge? 



  117

Bem-vindo ao mundo do Big Data Finance (BDF), um mundo 
onde todos os dados têm o potencial de acabar em um banco de 
dados de fundos de hedge, gerando retornos extras não 
correlacionados.  

Dados como a demanda agregada por pasta de dente podem 
prever os retornos de curto e longo prazo dos fabricantes de pasta de 
dente, como a Procter & Gamble. Uma forte tendência para 
mercadorias sem glúten pode afetar a forma como os futuros do trigo 
são negociados.  

E as lojas de varejo não estão sozinhas no registro dos hábitos 
de compra do consumidor: a atividade das pessoas em postos de 
gasolina, cabeleireiros e campos de golfe é diligentemente rastreada 
por empresas de cartão de crédito em dados possíveis de acabar em 
um kit de ferramentas de gestor de fundos de hedge para gerar 
retornos extras. Da mesma forma, um aumento na demanda por gás 
pode influenciar os preços do petróleo no curto prazo. 

Passando da atividade do consumidor, entramos no mundo das 
transações business-to-business (B2B), também realizadas pela 
Internet. A quantidade de tijolos encomendados de fornecedores 
específicos nesta primavera pode ser um indicador importante do 
estoque de novas moradias no Nordeste.  

E você está interessado na oferta e demanda do seu 
concorrente? Muitos anos atrás, alguém alugaria um avião particular 
para sobrevoar a fábrica de um concorrente e contar o número de 
caminhões a entrarem e saírem como uma estimativa aproximada da 
atividade.  

Hoje, pode-se comprar imagens de satélite muito mais baratas 
e contar o número de caminhões sem sair do escritório. Oh, espere, 
você também pode escrever um programa de computador para fazer 
exatamente isso. 

Muitas empresas, incluindo organizações financeiras, também 
estão baseadas em dados sem ninguém perceber eles poderem ser 
usados de maneiras muito produtivas. A incapacidade de identificar 
dados internos úteis e aproveitá-los produtivamente pode separar os 
vencedores de amanhã dos perdedores. 
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Quer você goste ou não, o Big Data está influenciando as 
Finanças, e estamos apenas arranhando a superfície. Embora as 
técnicas para lidar com dados sejam numerosas, elas ainda são 
aplicadas a apenas um conjunto limitado de informações disponíveis.  

As possibilidades de gerar retornos e reduzir custos no processo 
são quase ilimitadas. É um oceano de dados e quem tiver a melhor 
bússola pode colher os frutos. 

E o Big Data não para na periferia dos serviços financeiros. A 
quantidade de dados gerados internamente pelas instituições 
financeiras é recorde.  

Por exemplo, pegue dados de troca. Vinte anos atrás, os dados 
de câmbio eram armazenados e distribuídos pelas instituições 
financeiras. 

Eles compreendiam Aberto, Máximo, Baixo, Fechamento e 
Volume Diário para cada contrato futuro de ações e commodities. 
Além disso, os jornais publicavam o rendimento e o preço dos títulos 
do governo e, ocasionalmente, as taxas de fechamento do meio-dia 
ou do dia para as taxas de câmbio. Esses conjuntos de dados agora 
estão amplamente disponíveis gratuitamente em empresas como 
Google e Yahoo. 

As bolsas de hoje registram e distribuem cada ocorrência 
infinitesimal em seus sistemas. Uma chegada de uma ordem de 
limite, um cancelamento de ordem de limite, uma atualização de 
ordem oculta – todas essas instâncias são meticulosamente 
registradas e documentadas em detalhes máximos para posteridade e 
análise.  

O gerador de dados por um dia em apenas uma negociação 
pode medir em terabytes e petabytes. E o número de negócios cresce 
a cada ano.  

Na época quando este livro foi escrito, havia 23 bolsas de 
valores registradas ou listadas na SEC, apenas nos Estados Unidos, 
além de 57 locais de negociação de ações alternativas, incluindo dark 
pools e internalizadores de pedidos. A mais recente adição em bolsa, 
a Silicon Valley-based Long Term Stock Exchange [Bolsa de Valores 
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de Longo Prazo, com base no Vale de Silício], foi aprovada pelos 
reguladores em 10 de maio de 2019. 

Esses dados são enormes e ricos em observações, mas poucos 
gerentes de portfólio, hoje, possuem as habilidades necessárias para 
processar tantas informações. Nesse sentido, eFinancialCareers.com 
relatou, em 6 de abril de 2017, os robôs estarem assumindo os 
empregos tradicionais de gerenciamento de portfólio. Por isso, até 
90.000 das vagas profissionais em fundos de pensão, fundos mútuos 
e fundos de hedge, bem pagas hoje, estão fadadas a ser perdidas na 
próxima década.  

No lado positivo, o mesmo artigo relatou: “espera-se as 
empresas de gestão de investimentos gastarem até US$ 7 bilhões em 
várias fontes de dados, criando empregos de Big Data, voltados para 
a aquisição, processamento e implantação de dados para fins úteis”. 

Espera-se tipos inteiramente novos de profissionais de Big Data 
Finance povoem as empresas de gestão de investimentos. O número 
estimado dessas novas funções é de 80 para cada US$ 3 bilhões de 
capital administrado, de acordo com a eFinancialCareers.  

Os funcionários em consideração compreenderão exploradores 
de dados ou gerentes de dados. O trabalho já é – e continuará a ser 
– buscar as novas fontes de dados capazes de fornecer fontes não 
correlacionadas de receitas para os gerentes de portfólio. 

1. Cientistas de dados: seu trabalho se expandirá para a criação 
de modelos significativos, capazes de capturar os dados em 
consideração e convertê-los em sinais de gerenciamento de 
portfólio. 

2. Especialistas: terão um conhecimento profundo dos dados em 
mãos, por exemplo, qual tonalidade particular dos campos de 
trigo, exibidos nas imagens de satélite, significa para a 
produção da safra e respectivos preços futuros, ou quais 
padrões de microestrutura do mercado indicam sobre a saúde 
de O Mercado. 

Essa tendência não está escrita no céu, mas já foi 
implementada por uma série de empresas de sucesso. Em março de 
2017, por exemplo, a BlackRock virou notícia quando anunciou a 
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intenção de automatizar a maior parte de sua função de 
gerenciamento de portfólio.  

O Two Sigma implanta US $ 45 bilhões, empregando mais de 
1.100 trabalhadores, muitos dos quais com experiência em Ciência de 
Dados. A competição tradicional, dirigida por humanos, está, em 
comparação, recebendo fluxos massivos de recursos e lutando para 
encontrar dados talentosos para preencher o vazio, relata o Wall 
Street Journal. 

Um artigo recente da Vanity Fair, escrito por Bess Levin, 
relatou: quando Steve Cohen, o veterano dos mercados financeiros, 
reabriu seu fundo de hedge em janeiro de 2018, ele seria líder em 
automação. De acordo com a Vanity Fair, o fundo está perseguindo 
um projeto para automatizar a negociação, “usando recomendações 
de analistas como entrada, e o esforço envolve examinar o DNA das 
negociações: o tamanho das posições, o nível de risco e a 
alavancagem.”  

Esta é uma das últimas inovações no mundo de Steve Cohen, 
um gestor de fundos, cuja loja anterior, SAC em Connecticut, era uma 
das de melhor desempenho do setor. E os esforços de Cohen parecem 
já estar dando frutos. Em 31 de dezembro de 2019, o New York Post 
chamou Steve Cohen de “um dos poucos pontos brilhantes no ano 
ruim para os fundos de hedge” por derrotar a maioria dos pares em 
desempenho de fundos. 

O Big Data Finance não está apenas abrindo as portas para um 
grupo seleto de cientistas de dados, mas também para todo um setor. 
Está desenvolvendo novas abordagens para aproveitar esses 
conjuntos de dados e incorporá-los ao gerenciamento de 
investimentos convencional.  

Todas essas mudanças também criam a necessidade de 
advogados, corretores e outros profissionais com experiência em 
dados. Por exemplo, junto com o aumento do volume e do valor dos 
dados, vêm as batalhas legais de dados.  

Conforme relatado por outro artigo do Wall Street Journal, em 
abril de 2017, testemunhou-se uma batalha legal entre a Bolsa de 
Valores de Nova York (NYSE) e empresas como Citigroup, KCG e 
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Goldman Sach. Em questão estava a propriedade dos dados de fluxo 
de pedidos enviados à NYSE. 

As reivindicações da NYSE eram os dados serem inteiramente 
deles, enquanto as empresas ao enviarem os pedidos de seus clientes 
à NYSE discordam dessa postura. Advogados competentes, imersos 
em questões de dados, são necessários para resolver esse enigma. E 
os debates na indústria só vão se tornar mais numerosos e 
complexos à medida do transcurso do desenvolvimento dessa 
indústria de dados. 

Os benefícios do estudo de Big Data Finance não se limitam 
apenas à garantia de emprego. Por eFinancialCareers, os quants 
financeiros estão caindo cada vez mais em desuso, enquanto os 
cientistas de dados e aqueles proficientes em Inteligência Artificial 
estão ganhando até US$ 350.000 por ano depois de saírem da 
escola. 

Cientistas de Big Data são procurados por fundos de hedge, 
bancos e outras empresas de serviços financeiros. O número de 
empresas prestando atenção e buscando recrutar especialistas em 
Big Data está crescendo a cada ano, com fundos de pensão e fundos 
mútuos percebendo a importância cada vez maior de operações 
eficientes de Big Data.  

De acordo com o Business Insider, o banco americano JP 
Morgan sozinho gastou quase US$ 10 bilhões de dólares apenas em 
2016 em novas iniciativas, entre as quais incluem a ciência do Big 
Data. Esta ciência é um componente da maioria das novas iniciativas 
do banco, incluindo a digitalização de ponta a ponta de todos os 
serviços bancários, de investimento digital, comércio eletrônico e 
muito mais.  

A análise de Big Data também é um novo ator sério na gestão 
de patrimônios e bancos de investimento. Talvez a única área onde o 
J.P. Morgan esteja tentando limitar seu alcance de Big Data seja na 
exploração de informações do consumidor no varejo. A possibilidade 
de processos judiciais caros está colocando J.P. Morgan no caminho 
certo de um campeão de proteção de dados de consumidor. 

De acordo com Marty Chafez, Diretor Financeiro da Goldman 
Sachs, a Goldman Sachs também está fazendo reengenharia com 
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uma série de produtos automatizados, cada um acessível aos clientes 
por meio de uma Interface de Programação Automatizada (API). 
Além disso, o Goldman está centralizando todas as suas informações.  

A nova “data lake” interna do Goldman armazenará grandes 
quantidades de dados, incluindo condições de mercado, dados de 
transações, pesquisas de investimento, toda a comunicação por 
telefone e e-mail com os clientes e, o mais importante, dados do 
cliente e preferências de risco. O data lake permitirá o Goldman 
antecipar com precisão qual de seus clientes gostaria de adquirir ou 
descarregar uma determinada fonte de risco em condições de 
mercado específicas e fazer essa negociação de risco acontecer.  

De acordo com Chafez, os negócios habilitados para data lake 
são o futuro do Goldman, potencialmente substituindo milhares de 
empregos na empresa, incluindo a divisão de banco de investimento, 
anteriormente imune a robôs. 

O que obriga empresas como J.P. Morgan e Goldman Sachs a 
investir bilhões em tecnologia financeira e por qual razão agora e não 
antes? A resposta para a pergunta está na evolução da tecnologia.  

Devido às mudanças no cenário tecnológico, estratégias 
financeiras antes impensáveis em todos os setores do setor financeiro 
agora são muito viáveis. Mais importante ainda, devido a uma grande 
demanda de mercado por tecnologia, ela é produzida em massa e 
muito barata. 

Pegue os videogames normais de realidade virtual como 
exemplo. A complexidade da simulação 3-D, auxiliada por múltiplos 
pontos de dados e, cada vez mais, sensores do corpo do jogador, 
requer processamento simultâneo de trilhões de pontos de dados. A 
tecnologia é poderosa, complexa e bem definida, mas também uma 
área ativa de pesquisa em constante aperfeiçoamento. 

Essa pesquisa se presta facilmente à análise de dados 
financeiros modernos de streaming. Não processar os dados o deixa 
parecido com um objeto indefeso no jogo de realidade virtual a 
acontecer ao seu redor. Esta é a realidade virtual da qual você não 
pode escapar.  
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Independentemente de você ser um grande investidor, um 
administrador de fundos de pensão ou um indivíduo com pequenas 
poupanças, perder as últimas inovações financeiras/tecnológicas nos 
mercados o deixa preso em um cenário ruim. 

Por que não voltar à velha maneira de fazer as coisas: 
monitorar com calma os preços diários ou mesmo mensais? Afinal, O 
Mercado não rola apenas para os investidores de longo prazo?  

A resposta é dupla. Primeiro, conforme mostrado neste livro, as 
novas técnicas de máquina são capazes de extrair uma nova 
lucratividade não linear dos mesmos dados diários antigos, colocando 
os pesquisadores tradicionais em desvantagem.  

Em segundo lugar, como mostram os dados do mercado, o 
mercado não mais diminui e flui em torno das decisões de 
investimento de longo prazo. Todos, absolutamente todos, têm uma 
maneira de mudar o curso dos mercados financeiros com uma 
minúscula decisão de negociação. 

A maioria das ordens para comprar e vender títulos hoje vem 
nos menores tamanhos possíveis: 100 ações para ações, quantias 
mínimas semelhantes para futuros e até mesmo para câmbio 
estrangeiro. Os mercados estão mais sensíveis face ao passado 
quanto aos menores desvios do status quo: a chegada de um novo 
pedido pequeno, o cancelamento do pedido, até mesmo uma quebra 
temporária de milissegundos na entrega de dados.  

Todas essas flutuações são processadas em tempo real por um 
bastião de artilharia analítica, conhecido coletivamente como Big Data 
Finance. Como em qualquer escaramuça, aqueles com a última 
munição vencem e aqueles sem ela têm a sorte de serem carregados 
para fora do campo de batalha somente feridos. 

Com os fundos de pensão enfrentando cada vez mais 
deficiências, devido ao mau desempenho e às altas taxas incorridas 
pelos subgerentes escolhidos, muitos investidores individuais 
enfrentam riscos não triviais. Os ingressos dos fundos de pensão de 
novos trabalhadores mais jovens serão suficientes para cobrir as 
responsabilidades dos aposentados? Se não, o que fazer?  
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No ritmo atual de retiradas, muitos aposentados podem ser 
forçados a pular aquelas férias planejadas há muito tempo. Em vez 
disso, devem, sim, investir em uma realidade virtual muito mais 
acessível. 

O objetivo do Big Data não é apenas avaliação dos bancos de 
dados, para uma empresa gerenciar, embora os dados sejam um pré-
requisito. Big Data é um conjunto de ferramentas analíticas voltadas 
para o processamento de grandes conjuntos de dados em alta 
velocidade.  

“Significativo” é uma palavra-chave importante aqui: a análise 
de Big Data é usada para derivar significado dos dados, não apenas 
para embaralhar os dados de um banco de dados para outro. 

As técnicas de Big Data são muito diferentes das finanças 
tradicionais, mas muito complementares, permitindo aos 
pesquisadores estender modelos celebrados a novas vidas e 
aplicativos. Para contrastar a análise quântica tradicional com as 
técnicas de aprendizado de máquina, Breiman (2001) detalha as duas 
“culturas” na modelagem estatística.  

Para chegar a conclusões sobre os relacionamentos nos dados, 
a primeira cultura de modelagem de dados assume os dados serem 
gerados por um processo estocástico específico. A outra cultura de 
modelagem algorítmica permite os modelos algorítmicos 
determinarem os relacionamentos de dados subjacentes e não faz 
nenhuma suposição a priori sobre as distribuições de dados.  

Como o leitor deve ter adivinhado, a primeira cultura está 
inserida em grande parte das Finanças e da Econometria tradicionais. 
A segunda cultura, o aprendizado de máquina, se desenvolveu 
amplamente fora das Finanças e até mesmo das estatísticas. Ele nos 
apresenta ex-ante um campo muito mais diverso de ferramentas para 
resolver problemas de uso de dados. 

As observações de dados coletados são frequentemente 
geradas por uma versão da “caixa preta da natureza” – um processo 
opaco capaz de transformar entradas x em saídas y (consulte a 
Figura 1.1). Todos os profissionais de Finanças, Econometria, 
Estatística e Big Data estão preocupados em encontrar: 
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1. Predição: respostas y a futuras variáveis de entrada x. 

2. Informação: as associações intrínsecas de x e y fornecidas pela 
natureza. 

Embora os dois objetivos dos tradicionalistas da modelagem de 
dados e dos cientistas do aprendizado de máquina sejam os mesmos, 
suas abordagens são drasticamente diferentes, conforme ilustrado na 
Figura 1.2. A modelagem de dados tradicional assume uma função a 
priori da relação entre as entradas x e as saídas y. 

Figura 1.1 Relações naturais de dados: as entradas x 
correspondem às respostas y. 

Figura 1.2 Diferenças na interpretação de dados entre 
modelagem de dados tradicional e ciência de dados por Breiman 
(2001). 

y = f( x, ruído aleatório, parâmetros) 
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Seguindo o ajuste de força bruta dos dados na função 
escolhida, o desempenho do ajuste dos dados é avaliado por meio da 
validação do modelo: um sim-não, usando testes de adequação e 
exame de resíduos. 

A cultura de aprendizado de máquina assume as relações entre 
x e y serem complexas e busca encontrar uma função. Esta é um 
algoritmo operando em x e predizendo y. O desempenho do algoritmo 
é medido pela precisão preditiva da função nos dados não usados na 
estimativa da função, ou seja, o conjunto de dados “fora da amostra”. 

E quanto à Inteligência Artificial (IA), essa besta evocada como 
fosse imagens de ciborgues nos filmes mais famosos de Arnold 
Schwarzenegger? A IA é um subproduto direto da Ciência de Dados.  

A análise estatística ou econométrica tradicional é uma 
abordagem “supervisionada”, exigindo um pesquisador levantar uma 
“hipótese”, perguntando se uma ideia específica é verdadeira ou 
falsa, considerando os dados existentes. O infeliz efeito colateral da 
análise foi a saída só pode ser tão boa quanto a entrada: um 
pesquisador incapaz de sonhar com uma hipótese "fora da caixa” 
ficaria preso em inferências mundanas.  

A abordagem de Big Data “não supervisionada” ultrapassa 
esses limites. Em vez disso, orienta o pesquisador para as 
características e os fatores-chave dos dados.  

Nesse sentido, a abordagem de Big Data não supervisionado 
explica todas as hipóteses possíveis ao pesquisador, sem quaisquer 
noções pré-concebidas. As novas e expandidas fronteiras de 
inferências estão transformando até mesmo os cientistas mais 
entediantes do tipo contadores em superestrelas capazes de ver os 
eventos mais estranhos aparecerem em seus respectivos horizontes.  

A Inteligência Artificial é o resultado do trabalho de cientistas 
de dados ao permitir os dados falarem por si. Daí os resultados e as 
decisões de negócios de “tirar o fôlego”, possíveis de ser trazidas por 
isso.  

Os aplicativos de Big Data, discutidos neste livro, incluem 
previsão rápida de classificação de dívida, fatoração rápida e ideal, e 
outras técnicas possíveis de ajudar gerentes de risco, negociadores 
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de opções, analistas de futuros de commodities, tesoureiros 
corporativos e, é claro, gerentes de portfólio e outros profissionais de 
investimento e corretores. Todos tomam decisões melhores e mais 
rápidas neste mundo em rápida evolução. 

Máquinas bem programadas têm a capacidade de inferir ideias 
e identificar padrões e tendências com ou sem orientação humana. 
Em um cenário muito básico, um caso de investimento para os 
futuros do índice S&P 500 poderia mudar de uma abordagem de 
“acompanhamento de tendência” ou “momentum” para uma 
abordagem “contrária” ou “formadora de mercado”.  

A primeira técnica detecta uma “tendência” e a segue. Funciona 
se grandes investidores estão comprando quantidades substanciais de 
ações, de modo os algoritmos poderem participar conforme os preços 
aumentam ou diminuem.  

A segunda estratégia simplesmente compra quando os outros 
vendem e vende quando os outros compram. Funciona quando o 
mercado é volátil, mas não apresenta nenhuma tendência.  

Uma das expectativas com o uso da Inteligência Artificial e do 
aprendizado de máquina é os robôs de Big Data poderem “aprender” 
como detectar tendências, contra tendências, bem como períodos 
sem tendência. Tentarão fazer negócios lucrativos nas diferentes 
situações, mudando agilmente de uma estratégia para outra, ou 
mesmo ficar posicionado em dinheiro, quando necessário esperar. 

A Ciência do Big Data se refere a inferências computacionais 
sobre o conjunto de dados a ser usado: quanto maiores os volumes 
de dados, melhor. Os maiores conjuntos de dados, possivelmente 
abrangendo todos os dados disponíveis em uma empresa em bancos 
de dados ou repositórios de dados fracamente conectados, são 
conhecidos como data lakes, vastos contêineres cheios de 
informações.  

Os dados podem ser escuros, isto é, coletados, mas 
inexplorados e não utilizados pela empresa. Os dados também podem 
ser estruturados, cabendo perfeitamente em linhas e colunas de uma 
tabela, por exemplo, como dados numéricos.  
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Os dados também podem ser desestruturados, como em algo a 
requerer processamento adicional antes de caber em uma mesa. 
Exemplos de dados não estruturados podem incluir fala humana 
gravada, mensagens de e-mail e semelhantes. 

A principal questão em torno dos dados e, portanto, abordada 
neste livro, é o tamanho dos dados ou dimensionalidade. No caso de 
dados não estruturados, ou seja, não apresentados em tabelas 
organizadas, quantas colunas seriam necessárias para acomodar 
todos os recursos avançados dos dados?  

As análises tradicionais foram construídas para pequeno volume 
de dados, geralmente gerenciáveis com software básico, como o 
Excel. Os aplicativos de Big Data compreendem conjuntos muito 
maiores de dados.  

Seus arquivos são pesados e não podem nem mesmo ser 
abertos em um software semelhante ao Excel. Em vez disso, os 
aplicativos de Big Data requerem seus próprios mecanismos e 
algoritmos de processamento, geralmente escritos em Python. 

Exatamente quais tipos de técnicas as ferramentas de Big Data 
compreendem?  

As redes neurais, discutidas no Capítulo 2, viram um pico de 
interesse em Finanças. Com uso intensivo de computação, mas se 
beneficiando dos custos cada vez menores da computação, as redes 
neurais permitem os pesquisadores selecionarem os fatores mais 
significativos de uma vasta gama de candidatos e estimarem as 
relações não lineares entre eles.  

Os métodos supervisionados e semi-supervisionados, discutidos 
nos Capítulos 3 e 4, respectivamente, fornecem uma variedade de 
técnicas de mineração de dados adicionais. Permitem uma estimativa 
paramétrica e não paramétrica rápida das relações entre as variáveis.  

A discussão de aprendizagem não supervisionada começa no 
Capítulo 5 e continua até o fim do livro, cobrindo a redução de 
dimensionalidade, separando sinais de ruído, otimização de portfólio, 
modelos de fator ideal, agrupamento e indexação de Big Data, 
otimização de dados ausentes, Big Data em modelagem estocástica e 
muito mais. 
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Todas as técnicas neste livro são suportadas por modelos 
teóricos, bem como aplicações práticas e exemplos, todos com 
referências extensas, tornando mais fácil para os pesquisadores 
mergulharem independentemente em qualquer tópico específico. O 
melhor de tudo é todos os capítulos incluírem trechos de código 
Python em seus apêndices e também online no site do livro, 
BigDataFinanceBook.com, tornando mais fácil escolher um modelo de 
Big Data, codificá-lo, testá-lo e colocá-lo em implementação. 

Conteúdo Transdisciplinar do Livro Big Data em Finanças 

Big Data em Finanças [BDF] tem um potencial enorme. Os 
aplicativos abordados neste livro por si só oferecem resultados de 
alto desempenho, quando executados com precisão e cuidado. O 
número de problemas em aberto, entretanto, é vasto e muitos deles 
estão listados neste livro. 

Como este livro ilustra, as aplicações de Big Data se estendem 
a todas as áreas de Finanças, desde negociação até risco de crédito e 
gerenciamento de back office.  

As tecnologias de Big Data ajudam as empresas a quebrar as 
barreiras tradicionais entre departamentos e organizações, 
permitindo-lhes aglomerar os dados de várias fontes, muitas vezes 
sem padronização de dados. Tradicionalmente, era um dos maiores 
obstáculos para o compartilhamento de dados bem-sucedido em 
grandes organizações.  

Conforme descrito no Capítulo 7 do livro BDF, por exemplo, 
mesmo campos de dados ausentes não são mais uma barreira para 
extrair inferências precisas e significativas de todos os dados 
disponíveis. Na verdade, como este livro ilustra, mais dados, não 
dados mais limpos, levam a inferências de melhor qualidade.  

Quantidades maiores de dados permitem as propriedades da 
população surgirem. Isso contrasta com a Econometria tradicional. 
Ela depende da extração de propriedades de dados de amostras 
primitivas e limitadas. Muitas vezes nem mesmo são representativas 
de toda a população. 

Este livro também ilustra técnicas e resultados completamente 
novos para as Finanças e, em muitos casos, totalmente originais. Por 
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exemplo, o estudo de como o ruído e os dados perdidos impactam o 
erro na estimativa do valor próprio, novamente no Capítulo 7, é um 
dos primeiros desse tipo.  

Da mesma forma, muitos aplicativos, incluindo agrupamento 
em commodities e criptomoedas, aprendizado supervisionado em 
dados de alta frequência, aprendizado semi-supervisionado em 
previsões de classificações de analistas e muitos mais, são todos os 
primeiros a serem publicados neste livro. 

Ao todo, este livro BDF adiciona uma série de benefícios para 
pesquisadores quantitativos e aqueles aspirantes a ser analistas 
quânticos e modeladores de Big Data. De uma melhor base em 
modelos supervisionados e semi-supervisionados, para melhorar o 
processamento de grandes conjuntos de dados, para ajustar a 
aprendizagem não supervisionada, este livro apresenta aos leitores 
uma caixa de ferramentas repleta de ideias concretas acionáveis.  

Além disso, trechos de código e recursos adicionais disponíveis 
em https://www.BigDataFinanceBook.com apresentam trechos de 
código prontos para uso. Eles simplificam, agilizam e aceleram a 
implementação dos modelos discutidos neste livro. 
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Apêndice: Fluxo de Caixa e Estoque ou Saldo 

Fluxo de caixa é uma ferramenta de controle da movimentação 
financeira, isto é, as entradas e saídas de recursos financeiros, em 
um período determinado, de uma empresa. Facilita a gestão de uma 
empresa no sentido de saber exatamente qual o valor a pagar com as 
obrigações assumidas, quais os valores a receber e qual será o saldo 
disponível naquele momento. Denomina-se saldo a diferença entre os 
recebimentos e os pagamentos. 

Ao analisar o fluxo de caixa, por um lado, se o saldo for 
negativo significa a empresa ter gastos a mais, neste caso, o gestor 
terá de rever os gastos para conseguir aumentar a entrada de 
dinheiro. Por outro lado, se um saldo for positivo indica a empresa 
estar conseguindo pagar as suas obrigações e ter disponibilidade 
financeira. 

O fluxo de caixa é um recurso fundamental para os gestores 
saberem com precisão qual é a situação financeira da empresa e, 
com base no resultado (saldo lucrativo), decidir os caminhos a seguir. 

O fluxo de caixa pode ser registrado no formato de planilha. 
Muitas planilhas se encontram disponível online. Muitas empresas 
efetuam esse controle financeiro com a ajuda de alguns programas 
informáticos como o Microsoft Office Excel. 

O Fluxo de Caixa Descontado é um método de avaliação usado 
para estimar a atratividade de uma oportunidade de investimento. 
Essa análise usa projeções de Fluxo de Caixa Livre, no futuro, e as 
desconta na maioria das vezes utilizando o custo médio ponderado de 
capital ou o custo de oportunidade, representado pelo juro de 
mercado, para chegar a um valor presente ou atual. É usado para 
avaliar o potencial de um investimento face a outro. 

O Fluxo de Caixa Livre representa o dinheiro possível de ser 
gerado por uma empresa, após separar o dinheiro necessário para 
manter ou expandir sua base de ativos. Ele é importante porque 
permite a empresa buscar oportunidades para aumentar o valor 
recebido pelo acionista como lucros ou dividendos. 

Estoque, em geral, refere-se ao conjunto de mercadorias, 
matérias-primas, produtos acabados ou quase acabados etc., 
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armazenados como propriedade de uma empresa. Saldo, por sua vez, 
é a diferença entre o crédito (valor em conta) e o débito (valor gasto) 
determinante do valor total disponível em uma conta bancária ou 
carteira de ativos. 

Saldo em linguagem comercial popular ficou muito relacionado 
à liquidação, isto é, dar liquidez às mercadorias, geralmente, roupas 
em fim de estação. São colocadas à venda por um preço bem mais 
baixo para não guardar em um estoque custoso sem gerar 
rendimentos. 

O saldo também é a consequência, o efeito, o resultado de 
algo. Por exemplo, pode-se constatar o saldo do acordo ter sido 
positivo. 

Enfim, saldo é a vantagem observada após uma comparação, 
como o saldo de pontos, o valor restante, o valor de sobra, depois de 
quitar uma despesa. Quando o valor de uma dívida foi 
completamente pago, ela fica saldada.  

Podemos analisar a evolução de sistemas complexos, 
emergentes de interações entres seus múltiplos componentes, 
através de variações dos fluxos dinâmicos e de seus saldos ou 
estoques. Para essa contabilização, a data é arbitrariamente definida. 
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Capítulo 6.  
Ciência da Complexidade 

Introdução 

O mundo está mudando constantemente. As interrupções 
ocorrem amiúde. Seus ritmos e frequências estão se acelerando. 
Logo, a percepção do mundo onde vivemos evolui para sofisticação e 
complexidade cada vez maiores. 

Surpreendentemente, enquanto a complexidade está em toda 
parte e permanece intrínseca à Natureza, vários trabalhos levaram a 
uma curiosa descoberta: a redução do nível de complexidade não é 
uma vantagem em termos de diversidade. Isso leva à criação de 
soluções de coevolução, por exemplo para o desenvolvimento de 
novos processos de negócio e sistemas de informação. 

A complexidade faz parte dos tempos. Devido às não 
linearidades e loops de feedback [ciclos de comentários], ela fornece 
robustez e, ao mesmo tempo, adaptabilidade aos sistemas. Ao 
contrário, quando é muito baixa, acarreta problemas em termos de 
conduta ou estabilidade de resultados. Esses podem até ser “mortais” 
e atrapalhar a própria evolução dos sistemas da Natureza. 

A Ciência da Complexidade está apenas em fase de 
desenvolvimento e entendemos, cientificamente, apenas um pequeno 
potencial dela. Portanto, seria pretensioso querer dominar todas as 
possibilidades de sua teoria transdisciplinar e seus fundamentos. Esta 
ciência permitiu novos conceitos emergirem – e serem aplicados.  

Pierre Massotte e Patrick Corsi, coautores do livro Complex 
Decision-Making in Economy and Finance (ISTE Ltd and John Wiley & 
Sons, Inc. 2020) foram confrontados com essa realidade, na IBM 
Europa, todas as vezes quando seu Grupo de Tecnologias Avançadas 
– o ATG Competency Center – teve de lidar com questões 
relacionadas ao gerenciamento e controle de sistemas complexos.  

Na ausência de fundamentos teóricos, a part ir da 
experimentação e do pragmatismo, eles construíram sua “Filosofia” 
sobre a complexidade. Além disso, a École de Mines d’Alès no sul da 
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França lhes permitiu desenvolver e controlar melhor certos aspectos 
da complexidade e consolidar essas experiências industriais. 

Este livro, intitulado Tomada de Decisões Complexas em 
Economia e Finanças, discute alguns princípios e metodologias 
projetados para melhor compreender e controlar, ou mesmo 
manipular, esses novos conceitos. A transição de “simples” a 
“complexo” aplica-se à maioria dos fenômenos naturais, porque eles 
são governados pelas mesmas leis fundamentais, do infinitamente 
pequeno ao infinitamente grande – o cosmos – e quaisquer domínios 
de atividade considerados. Aqui reside um Princípio de 
Universalidade.  

Os resultados já são de longo alcance. As abordagens 
desenvolvidas, usando conceitos transdisciplinares, podem ser 
implementadas na maioria dos processos ou sistemas complexos 
encontrados no mundo socioeconômico. Hoje, junto com a 
contribuição das Tecnologias da Informação, ambos permitem 
apresentar soluções eficazes para problemas por vezes conhecidos há 
muito tempo. 

Exemplo de Governança de um Sistema  

No nível do comportamento do sistema, uma das principais 
consequências existentes em nossos sistemas econômico-financeiros 
é sua imprevisibilidade. Considerando a aplicabilidade geral do fato, 
as repercussões são abundantes tanto no campo social quanto no 
político.  

A título de exemplo, o padrão de construção da União Europeia 
vive atualmente um período de teste repleto de rupturas, momentos 
caóticos, períodos de crise e, no fim, uma situação a qual dificilmente 
vemos aonde vai levar. 

Massotte e Corsi começam sua explanação com este exemplo 
conhecido: a construção da Europa. Para constar, ela envolve a 
integração dos países por meio de vínculos técnicos e industriais mais 
estreitos, maior interdependência econômica e uma tentativa de 
gerar uma superestrutura política capaz de englobar os Estados 
membros.  
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Trata-se, pois, de um novo nível de complexidade do sistema 
denominado União Europeia ou UE, almejado pelas elites econômicas, 
mas possível conduzir a cenários extremos.  

Aqui estão três pontos gerais:  

1)  Qualquer sistema deve ser analisado em sua totalidade. 
Exemplo: não podemos tornar um sistema econômico mais 
complexo isolando-nos das realidades políticas e sem o bom 
senso pragmático vinculado às restrições culturais e sociais de 
nosso meio ambiente. 

2)  Em qualquer processo de complexificação, a falta de meta-
regras (regras sobre regras), de projetos unificadores 
(objetivos) e de sincronização pode resultar na perda de 
coerência e homogeneidade. Como resultado, novas 
organizações não podem surgir. 

3)  Em qualquer processo de complexificação, uma agregação 
excessiva de entidades, associadas a interações fracas, leva a 
um sistema “suave” ou bastante estável, ou seja, à falta de 
flexibilidade, onde a convergência para uma meta é difícil. No 
exemplo acima, a UE não pode então ser constituída ou 
unificada com base em prioridades e questões nacionais. 

Estes pontos levam os coautores a considerar o contexto, ou 
seja, a motivação ou objetivo para a criação da UE. Nos estágios 
iniciais do processo de desenvolvimento da Guerra Fria, primeiro foi 
necessário criar um contrapeso à ameaça da União Soviética e 
construir uma presença militar e econômica significativa.  

Ao longo do caminho, a UE ganhou influência e, por exemplo, a 
moeda única euro foi introduzida. Este sistema monetário europeu 
tornou-se um elemento competitivo dentro do próprio Ocidente e, 
como o antigo elemento unificador contra a ameaça soviética deixou 
de existir, em 1991, novos países continuaram a ser integrados na 
União como Estados-Membros e muitos mais a nível de candidatos.  

A questão então passou a ser: quais novos objetivos e 
estratégias correspondentes permitirão mudar as trajetórias? Na 
verdade, existe alguma rota predefinida? 
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Como em qualquer processo de complexificação, surge a 
questão do tamanho ideal procurado e das interações. Para explicar a 
natureza do sistema complexo constituído pela UE, devemos primeiro 
fazer algumas transições semânticas:  

1. as interações estão vinculadas à identidade buscada,  

2. o tamanho do sistema está vinculado à noção de fronteiras;  

3. a estrutura da rede é representada pelas noções de 
dominância, coordenação ou hegemonia.  

Assim, em termos de fronteiras, a delimitação da área é difícil e 
não pode ser apenas geográfica, ou seja, física. É evidentemente 
histórica, mas também política e cultural! 

A situação resulta em uma emergência complexa, com 
conceitos e valores concorrentes muito diferentes. Tudo isso leva a 
uma estrutura muito confusa e difusa. Só pode “convergir” com 
dificuldade.  

O caso da Turquia é interessante porque existem acordos de 
cooperação com a Europa desde 1963. Naquela época, havia menção 
à vocação europeia da Turquia, correspondente a loops de feedback 
positivo e fenômenos do tipo SIC (Sensibilidade às Condições 
Iniciais).  

No entanto, até o momento, todo o sistema europeu, assim 
definido, não foi levado em consideração. Por alguns motivos? Como 
hipocrisia, interesse eleitoral ou interesse econômico? Outros?  

Daí uma grande ruptura foi introduzida no sistema. Este 
“desastre” irá, portanto, induzir, através do efeito das interações, um 
salto para uma área de captação da qual não conhecemos a fonte! 

Em termos de identidade, definir a natureza, o tipo e a 
intensidade das ligações entre as entidades membros, isto é, os 
países, é uma tarefa incerta. Novamente, não sabemos aonde isso 
nos levará.  

Por exemplo, a Europa deve ser uma potência? O que é um 
poder a transpor fronteiras nacionais e qual é a visão para o sistema 
global a ser desenvolvido? Para onde quer convergir? 
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Está em modo igualitário (ponto a ponto) ou em uma 
abordagem confederativa como futuramente se tornar os Estados 
Unidos da Europa? É possível existir um processo complexo de 
tomada de decisões em economia e finanças tal como existe, por 
exemplo, na Suíça? Quer impor um sistema hierárquico, onde cada 
membro se considera igualitário dentro do novo grupo? Quer uma 
Europa comum, tanto econômica, quanto social, ou militar? Todo 
cidadão está disposto a abrir mão de vantagens e influência 
adquiridas localmente para operar em um modo cooperativo “puro”? 

Em nível estrutural, na UE de, digamos, 27 membros, é por 
vezes proposta a criação de um núcleo duro, capaz de conduza e 
atuar como catalisador. Mas não têm todos os membros da rede 
poderes, relações de influência, bem como poderes de bloqueio 
equivalentes?  

Por um lado, em qualquer rede programável, os fenômenos de 
propagação e difusão de uma “onda” determinística (hegemonia) 
tendem a impor tanto a harmonização, quanto os fenômenos 
periódicos de caos determinístico. A evolução de tal sistema para 
uma solução de equilíbrio aprimorada permanece, portanto, uma 
ideia “simplista”, porque os loops de feedback são muito intensos e 
localizados.  

Por outro lado, em termos de controle, a organização de uma 
rede em grupos de células de comunicação especializadas, cada uma 
atuando como uma “força motriz”, em um campo bem definido, está 
mais de acordo com os próprios Princípios de Estabilidade.  

Na verdade, equivale a estruturar uma rede em modo 
igualitário com núcleos distribuídos e distribuir loops de feedback 
positivo e negativo. Neste livro, aqui resumido, é encontrada uma 
abordagem muito mais pragmática, simples e eficaz, embora não seja 
totalmente adequada para mentes racionais e lógicas padrão. 

Este resumo, baseado em um exemplo notório em escala, 
mostra como é importante definir uma visão, uma estratégia e os 
objetivos para guiar a evolução de um sistema, para tirar o máximo 
proveito de suas mudanças e orientá-lo para as expectativas de todos 
os stakeholders (no caso europeu, os cidadãos) em um determinado 
ambiente. Esta é a condição para aproximar a política e o bem 
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comum e para antecipar e responder aos grandes problemas políticos 
e de governança enfrentados hoje pelas nossas sociedades. 

Complexidade e Globalidade 

Hoje, muitos observadores analisam a necessidade de ação 
urgente e global quando confrontados com eventos. O termo urgência 
costuma ser sinônimo de importante, mas isso é um grande mal-
entendido metodológico: urgência e importância são duas noções 
distintas e devem ser tratadas separadamente, ou seja, não 
correlacionadas.  

Quanto à dimensão global de uma série de eventos, aqui estão 
as grandes novidades. Questões ambientais, questões de 
governança, novos desafios econômico-financeiros, por exemplo, 
dificilmente poderão sofrer qualquer outra abordagem, a menos 
sejam elas distorcidas: o futuro será global ou haverá involução?  

Este também será o futuro de empresa. A evolução da espécie 
humana, e, portanto, de suas criações e adaptações, não será 
determinante de uma maior ascensão para ambos? 

Complexidade e globalidade: esta dupla é a razão de ser deste 
livro, a fim de traçar futuros viáveis, graças e com base na recente 
contribuição da Ciência da Complexidade. Este livro é apenas uma 
nova tentativa, embora seja o resultado de extensa pesquisa e 
experiência de campo, conduzida nos últimos 20 anos, em 
organizações visionárias e dentro de seus projetos. 

Fatores Causadores de Complexidade 

Em nossa sociedade, uma série de fatores leva a uma 
complexidade cada vez maior. Eles estão ligados a certas alavancas, 
como globalização, demografia, perfis e expectativas do consumidor, 
recursos naturais, meio ambiente, regulamentações e protestos 
militantes.  

Atualmente, quando analisamos um sistema socioeconômico, 
ainda não sabemos para qual destino ele irá convergir: 

• Rumo a um mundo de retalhos? 
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• Em direção a uma comunidade complexa de masmorras e 
fortalezas? 

• Rumo a um mundo de comunidades com fronteiras abertas? 

Na realidade, é uma questão de entropia. Ela, estando em toda 
parte, é o segundo princípio da termodinâmica, governante de nosso 
ambiente.  

O meio-ambiente estipula a entropia, geralmente, associada ao 
conceito de desordem, aleatoriedade ou falta de estrutura e 
organização, ela está aumentando continuamente. Assim, não 
podemos prever qual será o futuro, seja em termos de moléculas, 
organismos vivos, nossa consciência, evolução dos negócios, etc.  

No entanto, sabemos existirem alguns limites, porque, por 
exemplo, buracos negros no universo já possuem uma grande 
quantidade de entropia. Além disso, por analogia, no mundo dos 
negócios também existem ambientes escuros ou informações escuras 
capazes de modificar parte das fontes de entropia, podendo então 
retardar o surgimento e a ocorrência de um caos determinístico e 
imprevisível. 

Praticamente, em cada cenário, as consequências são múltiplas 
e podem dizer respeito à integridade dos países, ao desenvolvimento 
do terrorismo ou de guerras, à insegurança industrial e dos sistemas 
de informação, à aceleração da investigação e desenvolvimento, etc. 
Mas não podemos saber com antecedência a importância desses 
impactos.  

Ao contrário, neste processo de complexidade, é possível 
controlar a evolução de alguns fatores como: 

1. o número de parâmetros a serem considerados; 

2. a passagem gradual de uma sociedade da informação para uma 
sociedade do conhecimento e, no futuro, para uma sociedade 
baseada na consciência e nas relações; 

3. o modelo organizacional.  

A fluidez de uma sociedade baseada na partilha de informação, 
conhecimento e know-how exige o trabalho em rede dos vários 
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atores de um mesmo modelo econômico, de uma mesma comunidade 
de interesses. Ele se torna o motor do crescimento. 

O aumento da complexidade pode ser observado nesses 
sistemas socioeconômicos, onde a globalização continua sendo uma 
tendência geral. O setor de telecomunicações está no centro da 
necessidade de compartilhamento de conhecimento e experiência, e 
seu backbone [espinha dorsal] é a Internet e a web. No caminho, o 
modelo Peer-to-Peer [Pessoa-a-Pessoa] é o catalisador preferido. 

Quanto à cadeia de abastecimento, opera em modos cada vez 
mais abertos, internacionais e transnacionais e inclui mais parceiros 
de rede, portanto, mais complexidade. Em todas essas situações, é o 
usuário, ao se colocar no centro dos sistemas, aquele capaz de 
induzir, de forma relativamente autônoma, as inter-relações entre o 
conjunto de usuários. 

Em nossas sociedades desenvolvidas, o impacto das populações 
de usuários, conectados na complexidade, tornou-se fundamental. 
Seu efeito acumulado induz como resultante um comportamento 
caótico e turbulento.  

Um exemplo simples, o padrão de compressão e transmissão de 
áudio MP3, tendo sido adotado, fora do mercado, por massas de 
usuários autônomos, levou ao advento de um estilo de vida coletivo 
e/ou compartilhado, adaptado a essas mesmas massas, em menos de 
uma década. Turbulências não faltaram, principalmente quanto às 
instituições possuidoras do conteúdo de áudio ou responsáveis pela 
distribuição: elas foram ameaçadas de sumiço pelos novos modos de 
compartilhamento e expressão. 

A sociedade do conhecimento vem destacando a semântica da 
inter-relação desses agentes autônomos. Seu marketing é agora 
capaz de compreender a turbulência do mercado, em particular o seu 
surgimento, modelos de crescimento, dissolução, ecologia 
competitiva, esquemas de cooperação (parcerias e alianças 
personalizadas), modelos de substituição de tecnologia e sua extinção 
– e assim por diante.  

O MP3 foi exemplar como batalha, em um modelo de negócios 
oligopolizado, para outros jogadores entrarem no jogo, com base na 
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mudança do par fornecedor / distribuidor de logística tradicional para 
o polo do par “influenciador” / consumidor.  

O primeiro modelo pontua a existência de fornecedores e 
usuários ao se opor eles. O segundo modelo, em vez disso, enfatiza a 
capacidade de prescrever, portanto influenciar, por meio de uma rede 
de influência, e isso transcende a dualidade anterior.  

O influenciador é credenciado pela rede porque o consumidor 
passa a ser uma fonte de criação. Os valores criados são muito 
diversos: dizem respeito ao conhecimento, à economia (valores e 
riquezas permitem concretizar atos de criação e inovação), à 
tecnologia (exigente mais tecnologia), etc.  

No caso do conhecimento, por exemplo, valor é criado a partir 
de informações e dados disponíveis. Como o consumidor-cliente está 
no centro do sistema, ele é, da mesma forma, uma fonte de 
complexidade para o sistema resultante. 

Carência ou Penalização Atual 

O que falta hoje para o gerenciamento adequado de sistemas 
complexos? 

Certamente, nem fatores culturais nem ferramentas ainda 
existem. Aqui está uma lista de alguns dos fatores e barreiras 
necessários de ser abordados por gerentes, consultores e educadores 
em geral: 

1.  Uma maneira adequada de pensar. Ainda existe uma 
dificuldade intrínseca e nativa, bem difundida entre a espécie 
humana, para considerar a complexidade. Ela está acostumado 
a pensar localmente tanto quanto a agir localmente! 

2.  Uma cultura. O conhecimento e a experiência adquiridos pela 
humanidade nos permitem desenvolver certas faculdades da 
mente, como senso crítico, gosto, julgamento e discernimento. 
Não podemos escapar das garras construtivistas da cultura. Ela 
toca as próprias raízes do nosso sistema nervoso, percepção e 
interpretação do mundo. Escapa ao nosso controle, expõe 
nossa consciência e, finalmente, atua em nosso comportamento 



  143

humano e sociológico pelo medo, oposição, adesão à mudança, 
etc. 

3.  Dimensionamento. Embora a noção de tamanho não seja em si 
um fator relevante ou determinante, quando se fala em 
complexidade, o desafio continua a ser escalar, aumentar ou 
reduzir o tamanho dos sistemas, preservando a dinâmica das 
inter-relações entre os elementos do sistema. Esta é a transição 
para o desafio de escala. Ainda são poucos os estudos e os 
resultados para uma abordagem de dimensionamento pela 
Engenharia, de maneira apreciativa e confiável, principalmente 
nos campos da sociedade e das políticas públicas. 

4.  Outros tipos de inteligência, conforme especificado adiante. 

5.  Algumas limitações tecnológicas. Uma série de questões e 
problemas permanecem sem solução, devido à falta de 
ferramentas e abordagens para resolvê-los em um tempo 
computável. Estes incluem: previsão de desastres com base em 
baixo “ruído”, controle de incerteza, controle preciso de 
sistemas caóticos, etc.  

Outro nível de limitações, uma de aprendizagem (ou 
aprendizagem profunda), outra referente à noção de emoção, em 
todos os tempos, é não sabermos como integrar o bom senso em 
nosso suporte às decisões em sistemas.  

Da mesma forma, no nível de solução de problemas, os 
computadores são frequentemente chamados, mas sem saber:  

1. se são aplicáveis a sistemas dinâmicos não lineares (NLDSs),  

2. se eles têm soluções e, em caso afirmativo,  

3. se são acessíveis para cálculo ou raciocínio – e em quanto 
tempo.  

Por fim, no nível do comportamento e evolução do nível cultural 
da população em geral, Pierre Massotte e Patrick Corsi analisam as 
características intervenientes nos processos de tomada de decisão. 
Essas características, como altruísmo, competição (competição depois 
cooperação) ou coopetição (cooperação depois competição), são 
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importantes, mas, em termos de convergência, não podem prever se 
esta ou aquela solução é a mais adequada. 

Em seguida, os coautores analisam diretrizes e caminhos a 
seguir. 

Gestão Estratégica de Risco 

Vários acontecimentos deste século (como os atentados de 
setembro de 2001, a crise financeira de 2008, a crise da pandemia 
em 2020-2021, etc.) alteraram consideravelmente o contexto, mas 
também a percepção daquilo costumeiramente denominado de 
“risco”. No quadro de referência deste livro, o risco se traduz em 
perdas físicas ou humanas e maior vulnerabilidade às mudanças 
econômicas, tecnológicas e sociais globais.  

Vivemos em um mundo complexo e cheio de incertezas. Daí 
duas perguntas surgem logo.  

1. Qual consciência temos dos riscos potenciais?  

2. Qual é o impacto do baixo ruído, em um sistema complexo, 
cujas consequências agregadas serão incalculáveis? 

Estamos sujeitos a uma imensa variedade de riscos 
operacionais e interrupções locais. Afetam toda a nossa rede de 
interação.  

Nesse nível de abordagem sistêmica, muito esforço e dinheiro 
estão sendo gastos para manter os diversos sistemas em seu estado 
atual, para reduzir os riscos potenciais e o risco de uma espiral 
descendente. Mas essa abordagem é relevante?  

Ao relembrar as preocupações da economia, eles se 
preocupam, principalmente, com o aumento do âmbito transnacional 
das empresas, o volume de negócios, o crescimento econômico, a 
redução de custos, o aumento das quotas de mercado nos países 
mais desenvolvidos ou para os quais se desloca o maior poder de 
compra e, por fim, um melhor acesso a novos conhecimentos. Da 
mesma forma, a pressão competitiva está forçando as empresas a 
irem além de sua estrutura nacional para exportar ou produzir 
localmente em outro lugar. 
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Esses fenômenos combinados complicarão os processos para 
refiná-los e otimizá-los. Paralelamente, as operações estão sendo 
internacionalizadas.  

Nesse caso, aumentam os riscos conhecidos e desconhecidos. 
Por exemplo: 

1. a terceirização implica em melhoria de produtividade, redução 
de custos, bem como maiores custos logísticos (custos de 
atrasos, custos de riscos relacionados à falta de estoque, etc.); 

2. a criação de subsidiárias no exterior acarreta custos de 
transição mais elevados, bem como maior dificuldade de 
controle da estratégia e das operações; 

3. as empresas não-financeiras não hesitam mais em realocar 
uma parte crescente em uma Cadeia Global de Valor. 

A terceirização é baseada em redes muitas vezes frágeis: 
estamos em um modo instável e imprevisível, maiores custos 
organizacionais, etc. 

Alguns economistas observam a noção de custo ou 
produtividade por si só não ser mais suficiente. Certamente, os 
custos de manufatura e tecnológicos foram reduzidos, mas a 
mudança de contexto e cultura leva a um aumento no custo social. 

Assim, como os estudos geralmente não são realizados de 
forma abrangente, é difícil mensurar o impacto das mudanças e da 
nova complexidade de nossos sistemas. Em qual direção devemos ir?  

Percebendo você não conseguir entender tudo, você tem de 
mudar seu paradigma e focar em dois pontos: 

1.  Gestão Estratégica de Riscos. Sem entrar em detalhes, este 
método implica ser necessário identificar processos de alto 
valor agregado, infraestruturas chave e avaliar sua 
vulnerabilidade. 

2.  Oportunidade estratégica. O mundo é caracterizado por 
mudanças rápidas, é volátil: os clientes mudam, assim como 
suas aspirações, gostos, preferências, desejos e necessidades.  
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O adiamento da escolha não é permitida porque as lacunas 
entre os países estão aumentando e, se alguma empresa não 
responder a novas necessidades e desafios, será ultrapassada por 
seus concorrentes. É, portanto, uma questão de aproveitar 
oportunidades e “condicionar” a si mesmo neste sentido. 

Papel da Inteligência 

No turbilhão da complexidade dos sistemas, estão envolvidas as 
interações e a autonomia dos agentes. Ajudam a criar novas ordens.  

Frequentemente, somos confrontados com a consistência 
desses pedidos quanto às expectativas dos gerentes, consumidores, 
clientes ou proprietários do sistema. O único problema aqui está 
relacionado ao fato de levarmos em consideração apenas a 
inteligência analítica – e a modelamos e integramos aos programas já 
desenvolvidos.  

Como já mencionado, melhorias foram feitas com a inclusão de 
conhecimento de “senso comum”, mas isso está longe de ser 
suficiente. Na verdade, esta forma de inteligência é muito sistemática 
e não pode por si só explicar a profunda (in)satisfação de um 
indivíduo, a adequação de uma solução, um sucesso social, 
profissional ou sentimental, etc. 

Na verdade, em nosso cérebro, a inteligência é considerada 
uma habilidade ou aptidão para gerenciar algumas funções do ser 
humano. 

Assim, o ser humano possui nove tipos diferentes de 
inteligência, inclusive a lógica-matemática, mencionada antes.  

Agora, Massotte e Corsi destacam as nove:  

1)  musical-rítmico (harmonia, ritmo, equilíbrios, etc.);  

2)  visual-espacial (organização, geometria, hierarquia, arquitetura, 
etc.);  

3)  verbal-linguístico (manipulação de palavras e linguagens, 
conceitos e semânticas); 

4)  lógico-matemático (modelagem, cognição, raciocínio, etc.); 
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5)  corpo-cinestésico (controle do movimento, das expressões 
físicas e das ações);  

6)  interpessoal (inteligência emocional, psicológica);  

7)  intrapessoal (empatia, capacidade de compreensão de si 
mesmo; forças globais e sociais, interações e fraquezas ao 
nosso redor);  

8)  naturalista (ecologia e receptividade sustentável, incluindo 
compreensão ética e holística do mundo); 

9)  inteligência existencial (relacionada à consciência e resiliência: 
espiritual, moral, deontologia, ética, etc., relacionada ao 
conceito de inclusividade e construções supramentais). 

Todos esses tipos de inteligências levam a considerar os 
chamados “dispositivos inteligentes”, muitas vezes baseados em 
programas de inteligência artificial. Este livro não trata da 
Inteligência Artificial em si, pois a IA é apenas uma tecnologia 
capacitadora, feita para implementar e automatizar os diferentes 
conceitos e habilidades relativos à inteligência. 

O exemplo a seguir apresentará a inteligência emocional 
(interpessoal) e a social (intrapessoal).  

De fato, é necessário levar em consideração uma forma de 
inteligência chamada Inteligência Emocional. Permite-nos reconhecer, 
interpretar, processar e gerir as emoções, conceito essencial para 
modelar e compreender as relações entre razão e paixão, bem como 
para o desenvolvimento das relações sociais.  

Como etapas essenciais, para um processo de tomada de 
decisão, emoção, reflexão e razão são indissociáveis e muitas vezes 
tem sido demonstrado as decisões tomadas “friamente”, de forma 
“objetiva” e na ausência de emoção, às vezes acabam sendo 
tendenciosas em relação ao objetivo perseguido.  

Em qualquer processo de tomada de decisão, é importante ser 
capaz de detectar os sentimentos profundos dos parceiros, 
discriminá-los e antecipar eventos ou consequências de ações a 
serem tomadas de acordo com sua sensibilidade, caráter e estado 
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psicológico. Isso condiciona a aceitação potencial do parceiro e a 
adesão à escolha final ou proposta de decisão. 

Com Inteligência Analítica, gerenciamos as informações 
trazendo conhecimento e know-how, permanecendo no campo 
objetivo. Com a Inteligência Emocional, preferimos administrar 
emoções e sentimentos, colocando em jogo as noções de realização e 
reconhecimento: entramos no campo subjetivo. 

Finalmente, e por uma questão de integridade, é necessário 
mencionar a Inteligência Social. Ela é a capacidade de perceber as 
motivações e comportamentos internos de alguém em particular, bem 
como os dos outros – e agir de acordo com essa empatia.  

Isso deve nos ajudar a ser o escolhido por todos para ser o 
sociável. Também nos permite, em grupo ou rede, ter acesso a 
agentes onde todos estão em harmonia.  

Inteligência Social é a capacidade de um indivíduo ou grupo de 
indivíduos trabalhar em grupo, compartilhar valores e se integrar em 
um projeto comum. É um critério indispensável e um pré-requisito 
para o discutido anteriormente, a saber, a cooperação, da qual 
emerge a Inteligência Coletiva.  

Muito trabalho ainda precisa ser feito para levar todos esses 
conceitos em consideração nos atuais sistemas de apoio à decisão. 

Papel das Instituições Públicas 

Esta seção define um novo papel e missão para instituições 
públicas e administrações. 

Desde a Revolução Industrial, as instituições e administrações 
sofreram abusos da tecnologia e, muito mais recentemente, da 
liberação em massa do poder do consumidor. É importante eles 
recuperarem sua verdadeira missão, provavelmente para preservar a 
integridade de todos os tipos de redes.  

Na verdade, a Lei de Rede, chamada de “netiqueta” [rede + 
etiqueta social] e os protocolos de troca são todos pontos focais para 
as administrações do século XXI. Até o século passado, uma 
administração preocupava-se principalmente com as atividades 
relacionadas com a passagem de ação humana: a lei do sangue 
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(transmissão de heranças, etc.), do solo (gestão das fronteiras e do 
espaço ao nível dos indivíduos, bens comerciais, etc.) e do tempo 
(ciclos administrativos, etc.).  

Agora, ele deve se reestruturar para integrar os avanços e os 
desafios enfrentados por nossa sociedade da informação. Esses novos 
pontos focais são deixados relativamente vagos, apenas para ver o 
uso privado às vezes feito de modelos e práticas de interesse geral.  

Por exemplo, uma empresa registra uma patente para um 
modelo geral de negócios, um tipo de transferência de tecnologia, 
uma boa prática. Todos são elementos da sociedade do conhecimento 
e provavelmente se beneficiariam com a infiltração no domínio 
público para promover o surgimento da escala, assim, libertando e 
multiplicando o valor econômico do todo.  

Pode-se ver esses elementos de mudança e evolução serem 
apenas ligeiramente influenciados por mudanças políticas no poder. 

Isso permite reposicionar o papel da administração: deve ser o 
elo dinâmico entre o indivíduo e a sociedade. Esta é uma sociedade 
onde o indivíduo possa vivenciar sua relação espontânea e dinâmica 
com os demais indivíduos. 

Essa relação é aqui chamada de participação, porque o 
consumidor percebe o aumento do nível de participação como um 
valor global. Do ponto de vista do indivíduo, o poder está em 
compartilhar, seguindo o famoso slogan de Ed Feigenbaum (professor 
da Universidade de Stanford e fundador da Teknowledge no início dos 
anos 1980): “conhecimento é poder”.  

O papel de uma administração é preparar e viabilizar toda a 
economia. No entanto, tal orientação, às vezes chamada de “negócio 
da totalidade”, pode sofrer muitas interrupções (retiradas econômicas 
e comerciais, barreiras alfandegárias, preservação de interesses 
locais, etc.). Elas podem dificultar a disponibilidade, disseminação e 
exploração do conhecimento. 

Novamente, nos deparamos com um problema complexo, no 
sentido ser vital garantir o funcionamento eficaz e eficiente de um 
sistema social global. A questão é: como podemos nos beneficiar da 
evolução tecnológica geral para resolver problemas sociais?  
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No entanto, o avanço da ciência e a garantia do crescimento 
econômico não podem ser “impulsionados” e administrados apenas 
pelos formuladores de políticas. Tal evolução deve corresponder às 
necessidades dos usuários finais e ser planejada por eles de acordo 
com sua demanda.  

Com efeito, são os indivíduos compartilhadores da visão das 
necessidades concretas da empresa capazes de sancionarem o valor 
econômico de um projeto inovador de acordo com o “benefício” visto 
dele derivar. Financiam, direta ou indiretamente, o desenvolvimento 
do progresso científico, além de assumirem o risco tecnológico e 
econômico de Pesquisa e Desenvolvimento.  

Uma administração só pode desempenhar um papel catalítico – 
e não um papel de administrador – quando as fontes de progresso 
não podem ser alteradas! Pense nos subsídios do programa público 
de P&D, por exemplo. 

Massotte e Corsi não acreditam o século 21 ser, em longo 
prazo, outra coisa senão ecológico, no sentido original da palavra. 
Esta palavra reconhece a inter-relação como um fator duplo de 
entidades (indivíduos, objetos, etc.) e agrega um valor expandido a 
ela. Assim, consideram útil abrir o caminho para uma engenharia 
desta “ecologia”, através dos signos da Engenharia ea Ciência da 
Complexidade. 

Esperam este livro estimular a reflexão e ativar o trabalho 
correspondente. Com sua importância, esse trabalho também se 
tornou urgente para nossa sociedade. 

Estrutura do Livro “Decisões Complexas em Economia e 
Finanças” 

Este livro pretende, ao descrever a experiência anterior dos 
coautores, fornecer uma tecnologia para maximizar o retorno sobre o 
investimento, em termos de tempo, dinheiro, reputação, etc. 

Durante seu ciclo de vida, as organizações, desde a matéria aos 
organismos vivos, empresas, até o nosso cérebro e as construções 
mentais, estão evoluindo juntas e sempre crescendo. Elas são 
inevitavelmente confrontadas com o “problema da complexidade”.  
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Na verdade, para crescer, elas abrangem cada vez mais 
complexidade na forma como os negócios são conduzidos 
atualmente: eles incluem cada vez mais funcionalidades, interações, 
mecanismos de controle, etc. Assim, de acordo com a teoria de 
Gödel, os sistemas estão associados à falha em gerenciar essa 
complexidade, criando assim vastas incertezas, comportamento 
inesperado (caótico) e risco descontrolado.  

[Os Teoremas da Incompletude de Gödel são dois teoremas de 
lógica matemática. Estabelecem limitações inerentes a quase todos 
os sistemas axiomáticos, exceto aos mais triviais. Os teoremas, 
provados por Kurt Gödel, em 1931, são importantes tanto para a 
Lógica Matemática quanto para a Filosofia da Matemática. 

O Primeiro Teorema da Incompletude afirma nenhum sistema 
consistente de axiomas, cujos teoremas podem ser listados por um 
“procedimento efetivo” (por exemplo, um programa de computador 
possível de ser qualquer tipo de algoritmo), é capaz de provar todas 
as verdades sobre as relações dos números naturais (aritmética). 
Para qualquer um desses sistemas, sempre haverá afirmações 
verdadeiras sobre os números naturais, mas não possíveis de ser 
provadas dentro do sistema.  

O Segundo Teorema da Incompletude, uma extensão do 
primeiro, mostra tal sistema não demonstrar sua própria 
consistência.] 

A Teoria da Complexidade se refere a habi l idades 
multidisciplinares [e transdisciplinares] nas Ciências Naturais, 
Matemáticas e Sociais. 

A primeira parte do livro (“Lidando com a Complexidade”) – 
resumida no próximo capítulo – se destina a abordar de boa vontade 
as situações de engenharia e reengenharia encontradas no mundo de 
hoje. Visa compreender e esclarecer a visão e os princípios da 
Complexidade, com o alinhamento das pessoas e seu papel na 
resolução ou integração da complexidade sem ofuscar fatos, dados e 
objetivos, entre outros fatores.  

A segunda parte do livro (“Lidando com o Risco”) – resumida no 
capítulo seguinte – abre a discussão sobre a análise de risco, a 
antecipação de novos riscos relativos a ambientes e organizações 
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complexas, as suas condições de funcionamento, em particular os 
domínios financeiro e energético. Juntas, as duas partes se 
complementam, fornecendo alimento para o pensamento analítico e 
equilíbrio para a ação do leitor sobre Economia Empírica e Big Data. 
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Capítulo 7.  
Lidando com Complexidade de Sistemas 

Introdução 

Este capítulo descreve alguns novos conceitos e mecanismos 
básicos aplicáveis a sistemas e organizações industriais. As 
propriedades resultantes são necessárias para analisá-los e fornecer-
lhes, desde a fase de projeto, a adaptabilidade e a reatividade 
exigidas pelos novos desafios encontrados no mundo econômico de 
hoje. 

Neste capítulo do livro Complex Decision-Making in Economy 
and Finance, Pierre Massotte e Patrick Corsi irão se referir a “sistema” 
como qualquer conjunto de elementos coordenados para atingir um 
objetivo. Por “indústria” entendem todas as atividades econômicas 
produtoras de bens materiais ou serviços por meio da transformação 
ou implementação de valor agregado em componentes básicos ou 
matérias-primas.  

Assim, um centro de desenvolvimento de software, um sistema 
de produção, uma oficina de manufatura, uma agência de viagens, 
etc. são sistemas industriais. O estudo e a análise de um sistema 
industrial complexo baseiam-se na sua modelagem. 

Historicamente, primeiro, mantivemos o aspecto quantitativo 
dos sistemas estudados e, mais recentemente, o aspecto qualitativo, 
por exemplo, por meio de sistemas baseados em conhecimento. A 
noção de complexidade da qual acabamos de tomar conhecimento foi 
processada por técnicas de Inteligência Artificial, mas a abordagem 
manteve-se baseada no fato de podermos formular matematicamente 
um problema usando parâmetros, variáveis e algoritmos.  

Este “princípio de Galileu” assume o sistema ser previsível e 
não haver ambiguidade. O estado de um sistema em um determinado 
momento é considerado capaz de determinar seu estado em qualquer 
momento subsequente.  

Portanto, isso é puramente uma questão de determinismo. Mais 
precisamente, os coautores chamarão de determinismo a teoria 
segundo a qual as leis causais governam todas as coisas no universo. 
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[O conceito de nexo causal não é jurídico. Decorre das leis 
naturais. É o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a 
conduta e o resultado. O nexo de causalidade une a conduta do 
agente ao dano ou ao benefício.] 

Qualquer evento pode então ser considerado como efeito de 
eventos anteriores e como causa de eventos subsequentes. Os 
estados naturais sucessivos seguem um ao outro como se por 
necessidade.  

Laplace, um forte defensor da mecânica newtoniana, formulou 
a Teoria do Determinismo Universal. Essa teoria foi considerada uma 
“hipótese religiosa” por muito tempo.  

Assim, sabendo a qualquer momento a posição e velocidade de 
cada partícula no céu, é então possível saber o futuro do universo. 
Esta afirmação é teórica, porque não se pode fazer previsões de um 
estado presente, devido às instabilidades capazes de amplificarem 
erros ou variações mínimas em um sistema. 

Essa abordagem determinística sempre permaneceu em vigor 
quando a Física passou por sua segunda revolução com a publicação 
da teoria de Albert Einstein sobre a “Teoria da Relatividade Especial” 
em 1905. A estrutura do “espaço-tempo” foi então introduzida e 
mostrou qualquer evento, para ser descrito, deve estar relacionado a 
um continuum espaço-temporal quadridimensional.  

A noção de espaço-tempo é então a única possível de ser 
descrita como absoluta. No entanto, a abordagem intelectual 
permaneceu a mesma. 

Esses esforços na busca da verdade sempre favoreceram a 
corrente seguida pelos teóricos, e cada vez mais fenômenos foram 
descritos, explicados e interpretados. Os avanços possibilitaram um 
imenso progresso científico e um melhor controle do meio ambiente.  

Ao aplicar tais princípios em áreas específicas da Engenharia 
Industrial, como planejamento ou programação, poderíamos dizer: 
“se sabemos a posição, condição e processo de fabricação de cada 
produto em um sistema de produção, é então possível determinar 
com precisão a situação e condição desse sistema no futuro, bem 
como como ele irá evoluir”.  
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Obviamente, isso requer um conhecimento profundo e 
rudimentar de dados técnicos, como nomenclaturas e faixas, uma 
descrição técnica e histórico de produtos e processos, etc. 

No entanto, considerando sistemas com multiprodutos e 
multiprocessos, envolvendo centenas de operações e referências, não 
podemos calcular ou prever um evento específico em um momento 
futuro.  

O mesmo é verdade para o comportamento dinâmico deste 
sistema: isto ocorre, simplesmente, devido à aplicação dos princípios 
da incerteza, conforme definidos por Heisenberg, e aos fenômenos de 
amplificação não linear, relacionados ao sistema em estudo.  

Além disso, nossas teorias científicas são cada vez mais 
elaboradas, e as fórmulas e demonstrações matemáticas cada vez 
mais complicadas, para podermos identificar as dificuldades cada vez 
mais imperceptíveis, crescentes e ocultas nos fenômenos. 

Em outro nível, a mudança nas necessidades industriais hoje 
impõe requisitos mais rigorosos para levar em conta restrições 
técnicas (desmontagem, reaproveitamento de componentes), sociais 
(customização de produtos), ecológicas e econômicas (poluição, 
economia de energia). Essas restrições são agrupadas sob o nome de 
NMPP (New Manufacturing Production Paradigm) e sua consideração 
em futuros sistemas de gestão industrial levanta problemas de 
adaptação em termos de abordagens, técnicas e métodos.  

A transformação de uma disc ipl ina é atr ibuída ao 
desenvolvimento de uma nova técnica ou ao uso de uma nova técnica 
até então ignorada. Na verdade, nunca se trata de desenvolver uma 
nova técnica: é a natureza dos resultados obtidos, os quais 
prevalecem, capaz de nos permitir, em comparação com outras 
abordagens, implementar ou revelar novas propriedades. 

A seguir, Massotte e Corsi enfocarão mais especificamente, 
após defini-la, a complexidade comportamental de um sistema e 
explorarão a noção de caos determinístico. Sua natureza é fractal e 
verão como explorar suas propriedades em sistemas industriais 
complexos. 
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O objetivo final, ou seja, a finalidade de um sistema complexo é 
o ganho. Significa ele tentar atingir, coletivamente, um objetivo geral.  

Portanto, continuam aqui no tópico de intenções, mas não em 
compromissos firmes e racionais, mas em estratégias “seguras” para 
alcançar um ótimo geral. Na verdade, em uma rede programável, 
compreendendo muitos elementos em interação e comportamento 
complexo, somos confrontados com atratores estranhos. 

Não podemos prever com antecedência o atrator onde estamos, 
em qual ponto preciso do ciclo nos encontramos e em qual horizonte 
preciso teremos convergido. Elementos metodológicos precisam ser 
definidos para identificar quais conjuntos de objetivos podem ser 
alcançados. 

Podemos nos inspirar nas abordagens usadas no jogo de damas 
ou xadrez, por exemplo. Nesse caso e de acordo com um contexto, 
cada parceiro, ao jogar, escolhe uma tática e explora os movimentos 
o máximo possível. Ele ou ela tenta antecipar as reações do 
oponente, avalia-as e decide sobre o movimento menos ruim ou 
melhor possível.  

Ao fazer isso, o jogador otimiza uma função econômica ao 
longo de um determinado horizonte de tempo. Ao contrário, para 
acelerar o processo e de acordo com as experiências anteriores, ele 
será levado a realizar ações reflexas. São o resultado de estratégias 
repetitivas vencedoras e terão sido objeto de aprendizagens 
sucessivas.  

Neste exemplo simples, relacionado a um jogo específico, há 
uma abordagem interessante emergindo: 

1. é um sistema onde os agentes são inteligentes, ou seja, com 
comportamento capaz de emular, em parte, o do cérebro 
humano, autônomos, capazes de se comunicar ou trocar 
informações com parceiros ou agentes, com os quais se 
encontrem em situação de competição ou cooperação – daí a 
noção de objetivos conflitantes; 

2. é uma situação e um modo de operação encontrados, em maior 
ou menor grau, em qualquer sistema distribuído e qualquer 
seja o campo considerado, por exemplo, podemos citar 
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problemas de tomada de decisão na indústria, a evolução do 
sistema imunológico em uma célula, os fenômenos de 
adaptação metabólica em um ser vivo, a flexibilidade do 
comportamento de uma população de indivíduos no contexto do 
ser humano e Ciências Sociais, etc.; 

3. compreender como os objetivos e comportamentos globais 
podem emergir é um fator chave na orientação da evolução de 
sistemas complexos nos níveis estrutural, organizacional e 
operacional, a fim de avançar passo a passo em direção a um 
objetivo predefinido. 

Muitos outros exemplos existem na Química, Economia, 
Metabolismo, Sistema Imunológico, etc. No entanto, técnicas de 
comunicação entre agentes, baseadas na Teoria dos Jogos, permitem 
definir estratégias muito elaboradas, cujas evoluções e resultados são 
impossíveis de adivinhar.  

Na verdade, vários elementos específicos para um sistema 
complexo entram em jogo: 

1. existem muitas interações em um determinado bairro; 

2. cada elemento modifica não apenas o seu próprio estado, mas 
também o de seus vizinhos próximos, de acordo com regras 
com horizonte de baixa visibilidade; 

3. os objetivos são locais, mas é comum que se sobreponham aos 
da vizinhança e entrem em conflito com outros; 

4. cada elemento tenta melhorar uma série de suas próprias 
propriedades e reduzir as menos valiosas ou eficazes em 
relação a um determinado critério. 

A partir desses exemplos, pode-se facilmente deduzir as 
estratégias e táticas comumente usadas na produção ou na 
engenharia industrial não serem aplicáveis aqui. Na verdade, os 
sistemas em foco, atualmente, não são decomponíveis e nem são 
lineares. 

Além disso, por causa de todo o feedback difuso existente, é 
impossível partir de um objetivo global, ligado à qualidade ou ao 
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desempenho, e aplicá-lo aos subsistemas e, finalmente, aos agentes. 
Estes são os componentes elementares do sistema. 

Para isso, e a fim de deduzir como proceder na prática, os 
coautores se referem ao trabalho de Sontag em Teoria Matemática do 
Controle. Este trabalho descreve como fazer ajustes locais nos 
parâmetros do sistema para atingir certos objetivos. 

No entanto, uma abordagem diferente na Teoria do Controle, 
baseada no trabalho de Horowitz, consiste em projetar laços de 
feedback e links, de forma eles permitirem o sistema evoluir dentro 
de faixas de tolerância predefinidas. 

Finalmente, as estratégias desenvolvidas pela IBM como parte 
do projeto Deep Blue, na década de 1990, para melhorar os 
processos de tomada de decisão, por exemplo, na famosa aplicação 
para jogos de xadrez, são notáveis no sentido de combinarem os 
conceitos mencionados com técnicas de aprendizagem. 

Qual é a abordagem de Engenharia desenvolvida aqui? 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma visão moderna 
e global do projeto e do gerenciamento de sistemas complexos. Em 
termos de Engenharia, o problema pode ser abordado de duas 
maneiras alternativas diferentes: 

1. partir do sistema de produção como ele é e adaptamos o 
sistema de gestão da produção para gerenciá-lo da melhor 
maneira possível. Novos métodos de gestão são então 
definidos, um IDSS (Sistema Interativo de Apoio à Decisão) 
diferente é desenhado e o processo de tomada de decisão do 
tomador de decisão é modificado, etc., a fim de tentar controlar 
os efeitos desta complexidade e manter o controle sobre o 
sistema de produção. Continua-se confinado à Engenharia de 
Métodos ou Engenharia do Sistema de Gerenciamento da 
Manufatura; 

2. o próprio sistema de produção é modificado, ou seja, sua 
estrutura, organização e possivelmente sua arquitetura. Em 
seguida, passa-se para um campo radicalmente diferente: o de 
design de processos ou Engenharia de processos de 
manufatura. 
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Para cada caso estudado, os coautores examinam as ações a 
serem tomadas para projetar e desenvolver esses sistemas 
complexos e também discutem as abordagens a serem 
implementadas para torná-los simples: simplicidade como em 
situações de não complexidade. 

Propriedades Básicas de Sistemas Complexos  

No campo do estudo de Sistemas Complexos, e de um ponto de 
vista funcional, a compreensão da Natureza e dos organismos vivos é 
fundamental, pois se implementa várias visões em camadas. Para os 
distintos níveis de realidade há: 

1. visão molecular, correspondente ao nível microscópico e 
incluindo as funções e ações abrangidas pelos agentes; 

2. visão celular, correspondente ao nível mesoscópico e 
envolvendo essencialmente interações; 

3. visão macroscópica, envolvente de uma agregação, por vezes 
um entrelaçamento, mais ou menos estruturado, dos elementos 
anteriores. 

Da mesma forma, descobertas recentes sobre a complexidade 
das sociedades celulares mostram a diferenciação ou especialização 
celular surgir de pequenas assimetrias na cascata de mensagens 
enviadas e recebidas por células ou agentes inicialmente idênticos. É 
amplificado por atividades intercelulares e leva a diferentes 
configurações ou atribuições. Algumas funções são ativadas e 
desenvolvidas no nível do agente, e outras são bloqueadas, inibidas e 
reprimidas. 

Em um sistema industrial como um todo, é lógico considerar 
uma organização celular semelhante à encontrada em sistemas vivos. 
Assim, um sistema de produção é composto por um conjunto de 
agentes, ou células, cada um com seu comportamento.  

Nessa estrutura e organização das funções do sistema, embora 
as operações sejam definidas a priori, em nível global, cada agente é 
tem certa autonomia. Cada agente realiza suas próprias tarefas e 
possui seus próprios modos de operação em um espaço de evolução 
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predefinido, ou seja, campo de soluções elegíveis, ainda chamadas de 
“protótipos”. 

Cada agente, por sua vez, é também um sistema complexo 
possível de estar sujeito, em determinadas condições, ao caos 
determinístico ou a comportamentos imprevisíveis. Em tais sistemas, 
a dificuldade resulta da implementação de agentes e interações entre 
vários agentes, cujas funções são diferentes, mas complementares.  

Em termos de modelo e sempre se referindo a abordagens 
celulares, a atividade do sistema é baseada na troca de mensagens 
de um agente. As mensagens são associadas a um endereço (para 
permitir sua disseminação e distribuição controlada) e interceptadas 
por outros agentes e então interpretadas e executadas. 

Deve-se notar, o que ainda não é uma generalidade em nossos 
sistemas industriais e não é levado em consideração nos modelos 
utilizados, as funções aqui em questão são passíveis de modificações 
controladas. Por exemplo, podem haver múltiplas atribuições de 
equipamentos ou agentes aos mesmos.  

Trocam-se as tarefas, movem a atividade de um agente para 
outro (migração), fazem diferenciação ou especialização de tarefa, 
esperam a adaptação de um agente a contextos de mudança, e em 
caso de inibição de tarefa providenciam a remoção de agente. Além 
disso, a ordem na qual essas atividades ou inatividades são 
programadas reflete o nível de maturidade de uma organização.  

Em termos de funcionalidades e organização, encontramos as 
características encontradas em sociedades cada vez mais sofisticadas 
e complexas. Na verdade, a dificuldade aumenta quando se trata de 
gerenciar, dependendo do contexto, problemas de atribuição e 
diferenciação (variedade de formas), migração, adaptação 
(modificação de função) e, por fim, “suicídio”. 

Massotte e Corsi percebem a importância das interações no 
comportamento social. Sempre ao comparar a supostos modelos de 
sistemas vivos, a abordagem industrial atual é baseada na 
abordagem molecular.  

Ela tenta explicar o comportamento de um sistema por sofrer 
ele ação direta de uma função. Modelos são então desenvolvidos para 
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estudar a propagação de efeitos, sua sincronização, etc., então o 
esforço se concentra na diversidade de respostas funcionais em um 
sistema.  

No entanto, não são as funções desempenhadas pelos vários 
elementos ou agentes e a sua programação as geradoras, produtoras 
ou determinantes de um bem ou serviço, mas sim as interações 
existentes entre esses agentes. Na verdade, o controle social de uma 
atividade (ou inatividade) condena os agentes envolvidos em um 
sistema à interdependência e coexistência.  

Isso implica na implementação de uma alternativa de utilizar 
agentes especializados (funções distribuídas), realizar funções 
complementares de produção e controle, seguindo estruturas 
empilhadas (arquitetura de células aninhadas), correspondentes, elas 
mesmas, a sequências hierárquicas de operações (organização 
funcional específica para um determinado nível), com controle e 
etapas de regulamentação. Seu comportamento em tal sistema de 
comunicação é ditado pela situação e condição dos agentes vizinhos. 

Como Massotte e Corsi acabam de discutir, é necessário aqui 
destacar a natureza fractal da organização ou seus efeitos. Nestes 
grupos, existe uma estrutura de empilhamento com múltiplos níveis: 
operação, equipamento, célula, oficina, fábrica, etc. no sentido de 
manufatura integrada por computador.  

Esta estrutura fractal está equipada com auto similaridade ou 
invariância de escala. Os mesmos mecanismos básicos podem ser 
usados nesses diferentes níveis, e o ponto operacional (configuração 
do sistema) é apenas uma variedade (um atrator) do sistema, ele 
próprio baseado em um pequeno número de condições iniciais ou 
suposições simplificadoras. O problema aqui é como essa propriedade 
se reflete no nível estrutural superior. 

A partir das observações acima, uma série de condições 
favoráveis são, no entanto, satisfeitas para a presença de caos (fator 
de diversidade), estudado com base na modelagem em células 
básicas simples e propriedades associadas, para existir em 
montagens mais elaboradas. 
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Isso também lhes leva a falar sobre a crescente complexidade 
dos sistemas, assunto da seção seguinte, o que nos permitirá deduzir 
novas abordagens de controle e gestão. 

Complexidade dos Sistemas 

É necessário compreender como sistemas cada vez mais 
sofisticados podem ser disponibilizados enquanto evoluem e como 
são estruturados e organizados. Esses fatos ou os princípios básicos 
de complexificação podem ser identificados por várias razões. 

Em sistemas autônomos convencionais, a dinâmica da evolução 
é regulada pelas oito mudanças arquetípicas, agrupadas aqui duas a 
duas: 

1. no nível da interação: a relação entre os elementos da rede 
poderá exprimir-se de forma mais ou menos forte e identificará 
agregações de elementos ou desagregação. Daí a noção de 
estrutura surgirá por meio das operações de “divisão” e 
“combinação”; 

2. no nível de controle do elemento: seja um sistema centralizado 
ou não, uma rede ou não, o controle pode ser supervisionado 
ou controlado por um elemento de coordenação. Daí teremos 
elementos caracterizados por “autonomia” ou "dependência"; 

3. no nível de atividade: as funções ou programas fornecidos por 
cada elemento serão expressos ou inibidos dependendo do 
ambiente. Como lugares ativos, localizados em um genoma no 
campo da proteômica, teremos dois estados: “vida” e “morte”; 

4. na natureza do nível do programa: o elemento ou célula terá de 
se adaptar ao seu ambiente ou pode permanecer genérico. 
Existe “especificação” (especialização) ou “generalização”. 

Os dois primeiros critérios desempenham um papel na 
estrutura, arquitetura ou mesmo na configuração do conjunto 
superior assim alcançado. Os dois últimos critérios correspondem à 
noção de função e permitem organizar e garantir o papel funcional da 
agregação a um nível superior.  
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Por exemplo, e de forma simplificada, a síntese de 
macromoléculas está sujeita ao processo de complexificação de uma 
categoria, de acordo com uma dada estratégia, como elementos 
externos “a serem absorvidos”, conjunto de objetos e links “a serem 
deletados”, etc. Isso explica o aparecimento de objetos mais 
complexos durante o desenvolvimento de um sistema, durante seu 
“crescimento” e, posteriormente, durante sua evolução.  

No entanto, esta complexificação é realizada de acordo com um 
conjunto de condicionalismos: meios econômicos com os menores 
custos materiais, temporais, informáticos e energéticos. 

O processo de complexificação pode ser repetido, e 
complexificações sucessivas levam ao aparecimento de uma 
hierarquia ou heterarquia, formando um conjunto mais complexo. A 
construção, ou crescimento evolutivo da montagem complexa, é feita 
em etapas e pode ser aplicada à evolução do universo, bem como ao 
desenvolvimento de sistemas biológicos ou sociais.  

No caso de um sistema neural, sujeito a um estímulo simples, 
neurônios de aprendizagem serão ativados. A atividade de 
reconhecimento (ou convergência) resultante permitirá a 
classificação. 

De forma mais geral, o desenvolvimento de um corpo complexo 
é feito com células ou elementos diferenciados pertencentes a 
categorias muito específicas do ambiente. 

Isso pode mudar com o tempo, devido a problema de aquisição 
e intuição. Na biologia, os níveis sucessivos encontrados serão 
capazes de garantir um conjunto cada vez mais elaborado de funções 
globais até a constituição de objetos mentais de ordem superior e 
processos cognitivos. 

Na seção sobre a propriedade de suavização de características 
caóticas, Massotte e Corsi se propõem a fazer a ligação entre o 
determinismo laplaciano, segundo o qual “nada de novo pode 
acontecer a menos já esteja contido nas condições iniciais”, e o caos 
determinístico. Este estipula sistemas muito simples darem origem a 
trajetórias muito complicadas e evoluções imprevisíveis.  
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No caso em questão, o problema é se um fenômeno caótico ou 
turbulento, em um nível microscópico, gera um estado coerente e 
estável em um nível superior. 

Para explicar esse fato, os coautores lembram o trabalho de E. 
Lorenz. Ele destacou o fenômeno da sensibilidade exponencial em 
relação às condições iniciais: o tamanho das perturbações dobra a 
cada vez quando o tempo gasto aumenta em uma determinada 
unidade. 

Assim, dois pontos inicialmente vizinhos em um diagrama de 
fase têm trajetórias capazes de se separarem rapidamente. Eles 
divergem e seu comportamento ao longo do tempo é diferente.  

Da mesma forma, o movimento de uma bola de gude em uma 
superfície de curva negativa é exponencialmente instável. Portanto, é 
impossível calcular a trajetória da bola depois de um tempo muito 
curto.  

Este problema pode ser encontrado tanto no jogo de bilhar 
quanto no modelo de fluido perfeito: o problema da instabilidade 
hidrodinâmica se reduz ao cálculo de uma curvatura.  

Esse problema é também o do SIC (Sensibilidade às Condições 
Iniciais). Ele nos levou a repensar o mundo em termos de “caos 
determinístico” ou “caos fractal”, com o famoso exemplo do Efeito 
Borboleta ilustrativo da complexidade dos sistemas com suas noções 
de imprevisibilidade. 

Mas qual é o problema aqui? Ao modelar um sistema simples, 
novos fenômenos estatísticos podem surgir ao mudar a escala, por 
exemplo, de nível micro para meso, e mover de um pequeno para um 
maior número de graus de liberdade, geralmente, não levados em 
consideração.  

Para ilustrar esse problema com a experiência de Boltzmann: 

1. se estudarmos o movimento de um gás composto por poucas 
moléculas, em um invólucro elástico fechado, poderemos 
equacionar o sistema; porém, devido às colisões elásticas, nos 
juntamos ao problema descrito anteriormente e não podemos 
prever as trajetórias de cada molécula em longo prazo, 
portanto a evolução geral do sistema; 
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2. pelo contrário, se nos concentrarmos em variáveis globais e 
“integradas”, como o valor médio da densidade do gás ou o 
valor médio da pressão do gás, sabemos essas variáveis serem 
calculáveis, ou seja, são determinadas estatisticamente, e 
sabemos como prever a pressão, por exemplo, permanecer 
uniforme em todo o recinto e aumentar neste ou naquele valor 
de acordo com a temperatura. 

Assim, entre os níveis microscópico e macroscópico, as mesmas 
variáveis não são utilizadas. No primeiro caso, são as coordenadas de 
uma trajetória. No outro caso, são variáveis globais observáveis.  

Geralmente, não sabemos como mover do nível microscópico 
ao macroscópico, embora as ligações sejam fortes e subjacentes. 
Cada nível de realidade tem sua própria geometria, por exemplo, 
geometria clássica ou geometria fractal. 

Assim, em um sistema industrial, quando pedimos para 
determinar, com base em objetivos e comportamentos locais, os 
objetivos e comportamentos globais de um sistema, às vezes 
respondemos, por falta de experiência: “É um sistema complexo: Eu 
não sei como fazer, vamos ter de pensar sobre isso!” 

Da mesma forma, em uma escala muito pequena, um agente 
se comportará de maneira caótica. Causa turbulência local na 
vizinhança imediata e, então, em grande escala e ordens e estruturas 
coerentes surgirão. Mas quais? 

Em vez de aumentar o número de graus de liberdade, tornando 
impossível modelar um sistema complexo, dois níveis de descrição do 
movimento ou evolução do sistema devem ser considerados.  

No caso do fluxo de um fluido, sabemos como calcular para um 
elemento do fluido em movimento, para passar ao nível de detalhe do 
caos turbulento ao redemoinho, mas atualmente não podemos ir 
além deste nível de agregação. Mesmo com Computadores IBM em 
140 Teraflops, continuamos limitados e devemos, aqui novamente, 
proceder de forma diferente.  

O nível macroscópico ignora os detalhes e estes geram mais 
ruído em lugar de informações relevantes neste nível. Modelos 



  166

globais, estatísticos ou estocásticos típicos, serão usados, sabendo o 
nível de desordem ser caracterizado pela entropia do sistema.  

Essa entropia é tanto mais alta quanto mais estáveis são os 
estados microscópicos. Procuraremos os estados macroscópicos 
estáveis mais prováveis: estes são os correspondentes à entropia 
máxima.  

Também nesta situação poderemos determinar os parâmetros e 
as variáveis de funcionamento do sistema, portanto os seus 
objetivos. Isso nos traz de volta ao problema do gás de Boltzmann. 

O estudo da sensibilidade às condições iniciais em sistemas 
simples e o caos fractal local resultante é uma fonte de auto-
organização em um nível superior. Portanto, daí há emergência de 
forma às vezes coerente, graças aos fenômenos de sincronização. 

No entanto, no nível mais alto, o crescimento da energia de 
perturbação em uma estrutura coerente é mais frequentemente 
linear, porque responde às leis gerais da Estatística: Lei Normal, Lei 
dos Grandes Números, etc. Mais raramente e em casos extremos, 
como em alta tecnologia ou geofísica, etc., são utilizadas distribuições 
hiperbólicas ou exponenciais, portanto, Leis de Potência.  

A afirmação deixa de ser mais válida porque o sistema pode 
mudar de um estado para outro. Por exemplo, para caso crítico, 
bifurcação ou desastre, mas este não é o caso tratado de imediato 
por Massotte e Corsi. 

Em resumo, quando a evolução de um sistema ou sua 
divergência é linear, o erro de previsão não duplica a cada unidade de 
tempo: é proporcional a uma constante e a previsão de longo prazo 
torna-se muito possível. Isso é importante porque, no caso de 
conjuntos constituídos por um grande número de elementos ou 
possuindo um grande número de graus de liberdade, será possível 
fazer previsões “macroscópicas” variáveis e em médias estatísticas 
representativas do sistema. Assim, a noção de imprevisibilidade é 
bastante relativa. 
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Contribuição do Caos e da Auto-Organização 

Os desafios e problemas colocados pela evolução das 
economias e da indústria exigem a implementação de novas 
metáforas e novos modelos organizacionais. Os sistemas mais 
reativos só podem evoluir e mudar se tiverem propriedades de auto-
organização. 

Os sistemas adaptativos abertos são os mais promissores 
porque se baseiam no aprimoramento constante dos princípios de 
otimização e evolução encontrados na Natureza. Por exemplo: 

1. um sistema natural vivo está equipado com autonomia. A 
inteligência é distribuída e o controle, ao invés de centralizado 
(abordagem “de cima para baixo”), será realizado de baixo para 
cima (abordagem “de baixo para cima”); 

2. um sistema evolui e se adapta por meio da diversidade, ou 
seja, por meio de transformações, interrupções, perturbações e 
assim por diante. É uma noção fortemente ligada à de caos; 

3. os sistemas mais adaptáveis são aqueles encontrados, 
naturalmente, em situações instáveis e em constante busca de 
equilíbrio; 

4. a noção de inteligência coletiva é baseada na emergência de 
ordens e auto-organização – e este é um mecanismo-chave. 

Deve-se lembrar: a auto-organização pode ser vista como um 
corolário do caos. 

O problema é, portanto, como explorá-lo e implementá-lo. Por 
analogia e com referência a esse trabalho, um sistema de produção 
deve ser gerenciado por meio de dispositivos capazes de utilizarem 
regras simples e/ou meta-conhecimento.  

Normalmente, a abordagem prática consiste em um inventário 
exaustivo das várias restrições e ações associadas e, em seguida, 
explorá-las usando várias técnicas de otimização: programação linear, 
sistemas dedutivos, heurísticas, etc.  

Na verdade, os sistemas industriais, como qualquer grupo 
social ou organismo vivo, não são governados por uma função 
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complicada ou por uma lista de programas seguidores uma sequência 
específica. Em uma linha de montagem de semicondutor com 140 
operações, as decisões de gerenciamento de produção poderiam ser 
descritas por apenas 15 regras. 

No entanto, o comportamento de tais sistemas é imprevisível e 
não reproduzível. Devemos codificar as regras a serem aplicadas, 
definir organizações ou configurações, recursos a serem 
implementados, mas não focar em descrever como realizar as 
tarefas. 

Da mesma forma, meta-regras serão definidas para descrever 
um objetivo geral, bem como o espaço de funcionamento ou 
liberdade. Um sistema de produção será então um espaço aberto, 
com agentes e entidades autônomas capazes de realizar tarefas 
livremente de acordo com um conjunto de restrições predefinidas. 

Nesse espaço, a noção de caos determinístico pode se 
expressar e trazer diversidade. Isso é ainda mais verdadeiro porque é 
um espaço confinado e sob essas condições uma auto-organização 
evolutiva pode ser estabelecida.  

Assim, a auto-organização consiste em delegar e multiplicar 
responsabilidades, desmembrando tarefas e realizando-as 
simultaneamente em diferentes níveis. A noção de imprevisibilidade 
assume, então, todo o seu significado, mas não é por acaso.  

O sistema industrial em questão é submetido a fenômenos de 
recomposição permanente, diferenciação, redundância de operações, 
inibição, etc. A própria forma de realizar uma tarefa pode evoluir, 
mas, isso é importante, há “irreversibilidade”: as reações do sistema 
vão ser sempre diferente e isso põe em causa o conteúdo das 
encomendas. Também se altera de acordo com a situação e a 
natureza dos agentes. 

Essas poucas noções levam a Massotte e Corsi definir um 
sistema de gerenciamento de produção de dois níveis: 

1. o nível microscópico: corresponde ao nível operacional de um 
sistema de produção. Inclui algoritmos de controle no nível da 
célula e permite otimizações locais, agendamento e 
sequenciamento no nível do equipamento. Ele também gerencia 
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a execução de todas as tarefas elementares. A este nível 
também serão definidas as regras de funcionamento interno da 
célula autônoma e a natureza das ligações a se estabelecer com 
vizinhos próximos – e estarão na origem de uma ordem ou 
configuração emergente; 

2. o nível macroscópico: inclui estratégias gerais, bem como 
objetivos globais e meta-regras. Serão determinados os limites 
de funcionamento e desempenho do sistema e de cada célula, 
bem como os tipos de ligações a serem estabelecidas entre as 
células. Também irá definir como a rede irá operar e suas 
capacidades de troca, com base nos requisitos da demanda, 
bem como nas especificações do produto, restrições e modelos. 
Isso permite manter a unidade de ação e a coerência de todo o 
sistema produtivo. 

Como podemos ver, o nível mesoscópico às vezes aparece em 
sistemas convencionais de gerenciamento de produção e desaparece 
em alguns ERP (Enterprise Resources Planning) ou sistemas 
integrados. Não é mais necessário, pois o nível microscópico é 
reforçado por mais possibilidades de autonomia e auto-organização.  

O esquema de controle usual é, portanto, simplificado. 
Categorias inteiras de problemas não são mais tratadas, pois cabe ao 
sistema resolvê-las de acordo com sua dinâmica interna.  

Não fa la remos ma is de um s i s tema de produção 
hierarquicamente organizado e gerenciado, mas de uma rede 
autônoma. No entanto, os princípios e conceitos de redes totalmente 
distribuídas e autônomas ainda não foram aplicados.  

Como resultado, o desenvolvimento de sistemas de 
gerenciamento e controle predeterminados, planejados e fixos está 
sendo desafiado. Isso também explica por qual razão a obsolescência 
de abordagens e sistemas “ad hoc” convencionais sempre será rápida 
e os ERPs terão de evoluir. 

Para aproveitar melhor as características de um sistema de 
produção, ou seja, para explorar mais eficazmente sua flexibilidade, é 
necessário aproveitar novas propriedades vinculadas à própria 
estrutura do sistema, suas interações, etc.  
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Em vez de adotar estratégias de planejamento, nós 
exploraremos as propriedades de sistemas multiagentes. Nesse 
sentido, implementaremos, portanto, novas configurações (lógicas, 
virtuais ou físicas) de células autônomas e comunicantes, com 
di ferentes estados in ic ia is , capazes de in ic iar tarefas, 
simultaneamente, em cooperação ou com espírito de emulação, como 
pode ser encontrado nas sociedades humanas. 

Também levanta a questão da relevância das ferramentas e 
abordagens atuais relativas, por exemplo, à gestão da cadeia de 
abastecimento.  

De fato, enquanto os critérios levados em consideração nesses 
sistemas consistem em priorizar, primeiro, a demanda, depois, a 
otimização do processo e, finalmente, a gestão do fluxo físico, a nova 
abordagem, não desenvolvida aqui pelos coautores, deve primeiro 
focar no fluxo físico, então, na demanda e, finalmente, na otimização 
do sistema.  

As prioridades são, portanto, invertidas. É a esse preço o 
cobrado para as noções de caos fractal e auto-organização serem 
integradas aos sistemas industriais. 

Conclui-se o salto a ser dado durante essas mudanças de 
racionalidade deve ser considerado desde a fase de projeto e 
desenvolvimento de um processo. Finalmente, como podemos ver, 
saltos intelectuais, tecnológicos e organizacionais sempre terão de 
ser integrado e assimilado nos sistemas em consideração. 

Esta seção do livro de Massotte e Corsi sobre o estudo de 
sistemas complexos mostrou como a maioria dos sistemas industriais 
pode estar sujeita ao caos determinístico. Isso se deve 
principalmente a ciclos de feedback nos fluxos de produtos e 
informações.  

Eles são onipresentes. Eles acentuam os efeitos mesmo de 
funções simples desde o início, introduzem atrasos em todo o sistema 
em consideração e efeitos difíceis de combinar e estudar como um 
todo. 
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O caos está fortemente ligado às noções de fractal e auto-
organização, cujas propriedades associadas são essenciais para a 
implementação de novos paradigmas. 

Como foi sugerido, antes de prosseguir para este estágio, a 
presença de caos deve ser detectada e verificada com boa 
confiabilidade. A experiência sugere devermos ser cautelosos: a 
abordagem matemática destaca o comportamento caótico, baseado 
em modelos, mas dadas as dificuldades de coleta e medição, nem 
sempre temos um conjunto de dados suficiente e confiável para 
verificar esses resultados.  

As conclusões devem, portanto, ser sempre validadas com 
antecedência. Porém, podemos dizer, na maioria dos casos, a 
probabilidade de caos é alta. Só recentemente, no caso da produção 
(montagem e teste) de módulos eletrônicos (chamados TCM na IBM), 
pode se evidenciar quase com certeza (probabilidade 1 não existe), 
um comportamento caótico. 

Em outro nível, o contexto acabado de estudar é 
transdisciplinar e requer conhecimentos de Biologia, Matemática, 
Física, bem como Ciências Cognitivas e Sociais. Sob tais condições, 
parece as abordagens convencionais e ferramentas para analisar, 
gerenciar e dirigir sistemas industriais serem inadequadas porque: 

1. o princípio da decomposição funcional não é aplicável aqui; 

2. as formas de pensar são compartimentadas; 

3. as ferramentas convencionais de modelagem e simulação não 
podem ser aplicadas porque tais sistemas são imprevisíveis, 
difíceis de controlar e possuem características específicas, etc.; 

4. finalmente, a noção de “comportamento” dinâmico é essencial 
porque condiciona as noções de adaptação e realocação 
dinâmica de novos meios, métodos e técnicas. 

Dadas essas características, os sistemas industriais não podem 
reagir a certos estímulos e controles de acordo com padrões 
predefinidos – e não podemos reagir à complexidade com mais 
complexidade porque nos envolveríamos em uma espiral sem fim. 
Mais especificamente, alguns esquemas recentemente destacados 
nas Ciências da Vida devem ser considerados porque os mecanismos 
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utilizados, frutos de uma longa evolução, fornecem algumas 
respostas ao problema geral da flexibilidade e reatividade dos 
sistemas industriais. 

É interessante notar a sequência destacada por biólogos para 
ilustrar a evolução das sociedades celulares: começa com a noção de 
diversidade na origem da convergência de uma célula ou agente para 
um atrator. Isso torna possível colocar em jogo a noção de 
complementaridade, depois de interdependência e, por fim, de 
complexidade.  

Em termos de funcionalidades e necessidades, isto corresponde 
a uma especialização de agentes (ativação ou inibição de funções 
específicas), o surgimento de novas propriedades, em nível global. 
Para explorá-las, é necessária a implementação de uma organização 
funcional (e por tipo fractal interligado). 

Pelo contrário, com base no fato de apenas alguns mecanismos 
simples estarem na origem de tal abordagem, quanto mais complexo 
o sistema, mais simples deve permanecer o sistema de controle.  

Isso desafia fundamentalmente os conceitos CIM. Se forem mal 
aplicados, levam a sistemas cujos fluxos de informações são muito 
restritos e centralizados, enquanto devemos contar com sistemas 
mais livres, autônomos e mais distribuídos, sistemas com interações 
fortes. 

Para repetir e esclarecer o exposto anteriormente em sistemas 
industriais sujeitos ao caos determinístico, o sistema dificilmente é 
controlado externamente. Deve, portanto, ter propriedades de auto-
organização, para se adaptar a novas situações, permanecendo 
dentro de uma estrutura de liberdade. 

Conceitos de Sociabilidade e Emergência da Ordem 

Em um contexto didático, a sociabilidade (esta palavra data do 
século XVII) refere-se à capacidade de um sistema de se associar e 
reunir uma série de entidades semelhantes e fazê-las viver de 
maneira agradável e harmoniosa em todos os momentos. Por 
extensão, a sociabilidade expressa o caráter de um grupo de seres 
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vivos capazes de promoverem as relações humanas, particularmente 
as relações intelectuais ou sociais.  

Um fundador da sociobiologia explica em seu livro a maioria dos 
componentes comportamentais dos organismos vivos e, claro, a 
conduta de grupos humanos ou sociais como as formigas, tem uma 
predestinação genética. Assim, a sociabilidade de grupos de seres 
vivos está estaticamente embutida nos genes e se torna parte 
integrante de sua natureza. 

No entanto, a sociabilidade pode ser vista como a manifestação 
de um processo dinâmico e de pertencimento de uma entidade a um 
grupo maior e, portanto, a um corpo social, pois existem influências 
mútuas. Isso transforma profundamente seu próprio funcionamento e 
comportamento. As propriedades emergentes deste grupo vivo são 
de considerável poder. 

De fato: 

• cada entidade envolvida na vida de um grupo processa uma 
quantidade variável de informação e a quantidade de 
informação processada em paralelo por todo o grupo é 
considerável; 

• um ser vivo (ou agente) pertencente a um sistema social 
processa menos informação por si mesmo em lugar de um ser 
ou agente solitário. Eles operam em uma limitada “vizinhança” 
e estão sujeitas a restrições e objetivos locais. Eles trabalham 
muito astutamente em seu ambiente local; 

• como parte de um todo, um agente vivo contribui para o 
processamento de informações mais complexas e trabalha, sem 
desejar fazê-lo a priori, para a emergência de um 
comportamento global. O sistema então atua como uma única 
organização; 

• em um grupo de indivíduos, a comunicação modifica, portanto, 
a atividade de cada entidade sob qualquer forma. Permite a 
troca de status, necessidades e ordens de ações. Isso garante 
as necessidades de todo o sistema sejam atendidas com mais 
precisão e consistência em vez de cada entidade tentar avaliar 
a demanda geral por conta própria. Porém, a demanda 
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agregada pode ser medida pelo seu valor justo e assimilada por 
todos os agentes do sistema? 

• em um corpo social, constituindo um sistema único e coerente, 
os papéis de cada indivíduo se tornarão mais precisos com o 
tempo e se tornarão muito especializados, mas muito 
dependentes do todo, isto é, ele mesmo é a consequência da 
ação coletiva; 

• o conhecimento dos melhores detalhes operacionais e ações, no 
nível de um indivíduo, não nos permite compreender e prever a 
evolução do sistema como um todo. 

A evolução de um sistema complexo obedece a um objetivo 
global e, portanto, será organizado para melhor atender aos seus 
objetivos em um determinado contexto e ambiente. Essa emergência 
de ordem corresponde a um atrator e pode-se dizer, de outra forma, 
a sociabilidade do sistema ser considerada um atrator sociobiológico. 

Assim como a noção de “interação” é mais importante em lugar 
de “função” no nível de um agente, o surgimento de um estado ou 
ordem estável tem precedência sobre a noção de ordem 
predeterminada. No primeiro caso, são eventos imprevisíveis e, no 
outro caso, são sistemas calculáveis e previsíveis. 

Assim, o conceito de emergência é parte fundamental da 
Ciência da Complexidade e caracteriza os sistemas adaptativos 
complexos. Este conceito de emergência e organização progressiva e 
coerente das partes de um sistema interconectado é baseado em 
duas abordagens diferentes para a evolução dos sistemas, os 
platônicos e os aristotélicos: 

1. para os seguidores de Aristóteles, a abordagem é muito 
mecanicista e determinista. Os organismos vivos, como os 
sistemas interconectados, são “máquinas” cujo comportamento 
é explicado apenas pelas leis da química, da física e da 
mecânica. Nessa abordagem, classificaremos também aquela 
preconizada por Descartes e pelos deterministas e 
reducionistas. Embora muitos fenômenos relacionados a 
sistemas complexos pudessem ser explicados desta forma, os 
aristotélicos tinham de admitir haver diferenças fundamentais 
entre objetos inanimados e organismos vivos: a organização 
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física da matéria torna possível dar aos organismos vivos 
propriedades não possuídas pelas coisas inanimadas; 

2. para os seguidores de Platão, a abordagem é mais aberta, 
vitalista e filosófica. Embora os componentes do sistema 
complexo obedeçam às leis da Física, uma força vital anima a 
matéria-prima e a maioria das propriedades que emergem 
desses organismos escapam à análise científica. Assim, Niels 
Bohr af irmou: “O conhecimento das característ icas 
fundamentais no funcionamento dos organismos vivos não é 
suficiente para explicar completamente os fenômenos 
biológicos”. 

No entanto, nas Ciências da Vida, os proponentes de cada 
teoria se opõem à natureza constitutiva e emergente dos fenômenos 
relacionados aos sistemas complexos. Na verdade, graças à biologia 
molecular, o DNA dos organismos vivos é observado em seus 
menores detalhes, os genes também são isolados e locais atraentes 
são identificados.  

No entanto, não somos ainda capaz de explicar, por meio das 
leis conhecidas, como as propriedades globais emergem de sistemas 
tão complexos. Da mesma forma, ao nos concentrarmos nos 
fenômenos de organização e auto-organização dos organismos, ainda 
somos incapazes de explicar alguns pontos: 

• A seleção natural é a única causa organizacional desses 
sistemas complexos? 

• Tem impacto direto nos mecanismos organizacionais do sistema 
interconectado? 

• No campo dos organismos vivos, o gene tem influência na 
organização intrínseca dos organismos? 

• A configuração de um sistema complexo está direta e 
fortemente correlacionada à propriedade global emergente e 
vice-versa? 

No entanto, embora pontos obscuros permaneçam, todos 
concordam, nos fenômenos de auto-organização, se sistemas 
dinâmicos complexos e sistemas vivos permitem o surgimento de 
padrões estruturais ou formas estáveis, isso é o resultado dos 
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mesmos mecanismos. Assim, os modelos evolutivos desenvolvidos 
pelos cientistas são importantes para explicar como as ordens se 
desenvolvem na Natureza e em nossos sistemas industriais.  

Esses modelos são fundamentais para entender o significado de 
uma organização, como um sistema complexo se expressa e como as 
ordens globais são organizadas, ou para simular o impacto de uma 
configuração estrutural nas ordens e propriedades emergentes. No 
entanto, eles não nos permitem de forma alguma compreender e 
explicar o significado profundo da propriedade emergente, o 
significado da vida, por exemplo, mas sim compreender e 
desmistificar a teoria da auto-organização. 

Gênese e Evolução de Sistemas Complexos 

Duas possibilidades são consideradas sobre como surge a 
ordem, na gênese das formas biológicas ou complexas e na teoria da 
ordem e da evolução. 

O darwinismo se concentra na organização de um corpo social, 
na arquitetura de um sistema interconectado, na estrutura de um 
organismo vivo ou mesmo na configuração de um produto ou 
processo. Ela estipula qualquer sistema estar sujeito a distúrbios, 
distúrbios locais ou mutações aleatórias ou de orientação ambiental 
(estímulos externos).  

A reação e adaptação desses novos sistemas serão em um 
sentido totalmente imprevisível, pois são sensíveis às condições 
iniciais (propriedade do SIC). A seleção natural fará o resto, e apenas 
as configurações, formas ou ordens mais apropriadas serão mantidas 
ou sobreviverão. 

De acordo com os físicos, todos os sistemas ao nosso redor 
estão sujeitos ao segundo princípio da termodinâmica. Estipula a 
entropia dos sistemas aumentar – e eles tenderem à desordem.  

Esta abordagem nem sempre corresponde à realidade, pois 
sistemas com caos determinístico são alternadamente sujeitos a 
fases de aparente desordem e, em seguida, a fases de ordem (saltos 
quânticos limitados a alguns estados estáveis), conforme o parâmetro 
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de controle aumenta. Assim, no estudo de sistemas complexos, 
algumas teorias físicas têm maior dificuldade de serem aplicadas. 

Isso nos mostra existirem várias maneiras transdisciplinares de 
entender e visualizar a evolução de um sistema complexo, mas nada 
deve ser negligenciado. Na verdade, as noções de auto-organização, 
seleção e evolução, descritas antes, são complementares e 
conclusivas – isso fazemos na vida cotidiana. 

Em um sistema industrial, em uma planta de produção, é 
comum organizar reuniões de trabalho todas as manhãs para 
organizar as atividades da equipe. Da mesma forma, há reuniões 
para projetar e desenvolver soluções.  

Em algum momento, as pessoas trocam possibilidades de 
mudar o programa de produção, escolhendo o programa menos ruim 
e reconfigurando um sistema de produção para alocar recursos de 
forma diferente, propondo “ideias malucas” sobre um produto para 
atender a uma nova demanda, etc. Essas sessões de brainstorming 
criativo seguiram por períodos de incubação e novos brainstorming, 
etc., iniciará mudanças e elementos de soluções. Em suma, a 
desordem é criada. 

Em uma segunda fase, as modificações e soluções 
implementadas levarão o sistema a encenar um determinado 
comportamento: qualquer estímulo a ele aplicado é traduzido em 
uma ação ou reação específica do sistema. Isso levará à geração de 
uma forma ou à convergência do sistema para uma nova ordem 
chamada de atrator. 

Esta fonte de auto-organização é quase universal. O sistema se 
organiza de forma autônoma. Está sujeito a toda uma série de ações 
e interações propagadas na rede e, após um certo número de etapas, 
vai se estabilizando gradualmente em um estado estável. 

Por fim, esta situação para a qual convergimos levará a uma 
consolidação do sistema com estruturas, um fortalecimento de alguns 
de seus componentes, como funções intrínsecas no nível dos agentes 
ou interações. Esta fase de capitalização ou adaptação incluirá 
atividades como ajuste de configuração, aprendizagem, formalização 
de certos mecanismos, aquisição de know-how, etc.  
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Assim, o segundo princípio da termodinâmica não é suficiente 
se for aplicado isoladamente. Muitos sistemas complexos tendem 
para a ordem e não para a desordem.  

Quando um sistema é estável, uma ação pode mudá-lo, 
desestabilizá-lo e transformá-lo em desordem, mas na verdade tal 
sistema é colocado em uma nova trajetória convergente para uma 
nova ordem. Na indústria, essa fase é chamada de fase de 
estruturação ou auto-organização. Assim, tudo começa e termina 
com a organização. 

A dificuldade, portanto, é saber como uma ordem se estabelece 
em uma estrutura complexa. Tudo depende, é claro, do 
comportamento dos sistemas dinâmicos não lineares.  

Duas teorias são então evocadas: 

1. Teoria da Catástrofe: foi desenvolvida pelo matemático francês 
René Thom. Na década de 1960, Thom mostrou como alguns 
sistemas não lineares podiam passar “catastroficamente” de um 
estado para outro. Na verdade, é um salto na trajetória. No 
entanto, essa abordagem muito atraente é muito limitada. Na 
verdade, na prática, os modelos matemáticos desenvolvidos 
eram muito “reduzidos” e nunca poderiam ser aplicados na 
prática. Esta é uma excelente abordagem qualitativa para nos 
permitir imaginar e descrever alguns comportamentos 
complexos, mas não os prever. Consequentemente, tem um 
interesse industrial limitado. 

2. Teoria do Caos Determinística: está de fato muito intimamente 
ligada e consistente com a teoria da catástrofe. Ela o 
complementa com muito maior sucesso. 

De fato, na indústria, na Física ou na Biologia, a descrição do 
comportamento de uma célula elementar ou agente pode muitas 
vezes depender de pouquíssimos parâmetros capazes de levarem a 
modelos bastante próximos da realidade e, neste caso, é possível ter 
muito técnica mais precisa.  

Isso nos permitiu a Massotte e Corsi mostrar, nas linhas de 
fabricação de semicondutores da IBM Factory, em Corbeil-Essonnes, 
como e quando o caos determinístico poderia aparecer. Na década de 
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1980, foram capazes de desenvolver métodos inovadores de gestão 
da produção para controlar melhor seu comportamento, 
especialmente em uma área de baixo caos. 

Como e onde surgem as estruturas? 

A Teoria da Complexidade tem uma certa universalidade pelo 
fato de, na Natureza, estarmos rodeados por sistemas complexos 
com funções e interações não lineares. Tais sistemas têm a 
propriedade de evoluir de forma divergente, mas em um espaço 
limitado.  

Por exemplo, o número de estados possíveis de um sistema 
caótico atingir pode ou não ser limitado, mas os valores extremos 
estão em um espaço limitado. Da mesma forma, uma estrutura 
fractal tem uma dimensão representada por um número real, mas 
isso está dentro de certos limites. Por exemplo, um quase-volume 
tem uma dimensão real entre os números inteiros 2 e 3. 

Em todos os sistemas complexos, existe uma dinâmica 
intrínseca poderosa. O objetivo é migrar um sistema para a fronteira 
do caos para virá-lo de cabeça para baixo e adquirir novas 
propriedades, que também chamamos de pedidos.  

De fato, esses sistemas evoluem de acordo com uma dinâmica 
interna de forma imprevisível (porque não podem ser calculados) e 
convergem para uma estrutura global emergente. Essas 
considerações, portanto, levam os coautores a definir o seguinte 
esquema de princípio no qual duas abordagens totalmente diferentes 
para o gerenciamento de sistemas complexos estão incluídas. 
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Figura 2.1. Duas abordagens para a gestão de sistemas complexos 

Estas são, na verdade, duas visões do mundo e duas formas de 
compreendê-lo. 

Na primeira, no lado esquerdo da figura, encontramos o ponto 
de vista vitalista. Eles é representativo da abordagem convencional 
para o processamento de sistemas complexos.  

Um processo é analisado de forma global e exaustiva. Aplicando 
o princípio da decomposição, as tarefas principais, ou globais, são 
divididas em tarefas mais elementares e assim por diante.  

O processo é, portanto, modelado por meio de uma sequência 
de funções de transformação. É um modelo de evolução estático: ao 
aplicar um estímulo, observamos e medimos os resultados.  

Quando os parâmetros de controle corretos são ajustados, após 
uma série de iterações ou cálculos, o sistema real pode então ser 
ajustado. Estamos na velha concepção de um estado de equilíbrio 
dominado pelo conceito de ação-reação e previsibilidade.  

Nessa abordagem estática e de cima para baixo, geralmente 
aproveitamos a oportunidade para simplificar o chamado sistema 
“complexo” ou seu processo. Então, torna-se possível automatizá-lo 
usando computadores.  
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Para resolver um problema, muitas funções devem ser 
executadas em paralelo. A dificuldade está apenas relacionada com o 
desempenho dos meios de cálculo, e sempre será possível, com 
tempo e investimento adequados, encontrar a solução certa. 

Na segunda, o lado direito da figura representa o ponto de vista 
dos mecanicistas e conexionistas. Esta é uma abordagem dinâmica 
baseada na interação, que chamaremos de abordagem ascendente.  

Com base nos princípios descritos antes, trata-se de gerar uma 
função global ou de criar uma estrutura ou configuração a partir das 
interações existentes na rede interconectada. Isso torna possível 
obter um sistema complexo (no sentido de comportamento) a partir 
de uma grande simplicidade subjacente (em termos de funções 
elementares e interações).  

A implementação de tais conceitos avançados ainda levanta 
muitos problemas relacionados hoje em dia, não para o desempenho 
dos meios de cálculo, mas para o desempenho geral da ordem 
emergente (coerente com um objetivo geral).  

Isso requer uma análise de três pontos: 

1. a exploração de instabilidades e baixo caos para alcançar a 
flexibilidade e capacidade de resposta ideais, 

2. a definição de novos métodos associados para o gerenciamento 
de sistemas complexos, a fim de melhor controlá-los, 

3. o desenvolvimento de novas abordagens e ferramentas de 
simulação para validar planos de ação a serem aplicados a 
sistemas complexos. 

Na prática, seria um erro aplicar apenas uma das abordagens 
descritas acima. Eles se complementam e destacam um ciclo de 
feedback a operar de forma precisa e contínua.  

O diagrama acima tomado como um todo (lados direito e 
esquerdo) forma um todo estrutural dinâmico: um à esquerda, sendo 
reducionista, a diversidade do sistema é reduzida ao definir 
estratégias e táticas (planos de ação ótimos), enquanto um à direita, 
concernente a novos formulários, onde configurações e pedidos são 
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gerados. A dinâmica é, portanto, intrínseca e vem da evolução 
interna do todo. 

Condições de Implementação da Auto-Organização  

Para estudar o mecanismo de auto-organização, Massotte e 
Corsi consideram sistemas cuja finalidade não é conhecida a priori. 
Mais especificamente, a noção de acaso é integrada ao sistema e a 
interrupção faz parte das restrições do sistema.  

O princípio básico é os agentes, ou elementos do sistema, não 
se auto-organizarem para garantir um determinado resultado ser 
alcançado, mas apenas para se adaptar a distúrbios externos e 
facilitar a realização de um objetivo geral no nível de todo o sistema.  

Os elementos componentes do sistema perseguem um objetivo 
individual, não global. A cooperação entre esses elementos fornece 
um resultado geral possível de ser julgado por um observador de fora 
do sistema e conhecedor das razões pelas quais o sistema foi 
projetado. Isso leva ao desenvolvimento de sistemas robustos, 
adaptativos e tolerantes. 

Antes de analisar as propriedades relacionadas à auto-
organização, é necessário relembrar noções relacionadas à sua 
utilidade. 

A auto-organização é uma habilidade necessária em aplicações 
onde você deseja ter alta capacidade de resposta, alta tolerância a 
falhas (por exemplo, falha de computador ou máquina), consideração 
de uma interrupção ou um estímulo quando o sistema é muito 
complexo. 

O objetivo da auto-organização é permitir a evolução dinâmica 
de um sistema existente, dependendo do contexto, de forma a 
garantir a sua viabilidade. Permite as entidades componentes do 
sistema se adaptarem ao seu ambiente, seja por especialização de 
funções (aprendizagem), seja por modificação da topologia do grupo 
e as interações correspondentes. Isso dá origem a um novo modelo 
organizacional. 
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Uma estrutura, concretamente, corresponde ao estado estável 
de um sistema, ou seja, uma organização particular. A auto-
organização permite a transição, de forma autônoma e reativa, de 
uma estrutura estável para outra. A estabilidade da estrutura de um 
sistema depende de quanto tempo ele permanece estável, apesar das 
interrupções tenderem a desestabilizá-lo. 

A auto-organização às vezes destaca fenômenos de 
convergência para estruturas particulares. Nesse sentido, utiliza os 
conceitos de atratores e bacias de atração, conforme definidos na 
Teoria do Caos.  

Isso pode ser ilustrado da seguinte forma: uma organização 
social é altamente dependente da natureza do problema a ser 
resolvido. Ela é contextual.  

Uma organização pode ser adequada para resolver um 
problema, mas pode ser inadequada para outro. Um sistema se 
adapta se, diante de uma situação não prevista pelo projetista da 
aplicação final, ele não se bloqueia, mas reage podendo modificar 
suas funções e estrutura por sua própria iniciativa para alcançar o 
desejado propósito.  

Nesse contexto, precisamos de sistemas adaptáveis e com 
capacidade de aprendizagem. O sistema pode mudar seu 
comportamento em resposta às mudanças em seu ambiente sem 
trazer consequências duradouras.  

Um sistema multi-agente aprende se modifica seu protocolo ao 
longo do tempo, bem como se cada agente neste sistema pode 
modificar suas habilidades, crenças e atitudes sociais de acordo com 
o momento atual e experiência passada. 

O sistema aprende a se organizar de acordo com a experiência 
do passado. Permite chegar mais rapidamente ao ótimo. Este é a 
melhor organização para responder ao problema em questão. 
Pertence aqui à classe de sistemas chamados de “reativos”. 

As redes programáveis têm funções de comunicação entre os 
nós de processamento da rede real. Essas redes têm uma evolução 
de modo a tender a aproximá-las de um estado estável por meio de 
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iterações sucessivas. Isso é relaxamento dinâmico. Depende de uma 
função de energia, diminuindo em direção a um mínimo local.  

O sistema evolui em uma bacia de atração e converge para um 
atrator cuja trajetória depende do contexto e de seu ambiente. Esta 
analogia com a Física Estatística (algoritmo genético, com seu caso 
particular, entre outros, o recozimento simulado) permite recuperar 
certos resultados e resolver muitos problemas de alocação e 
otimização. 

Em um sistema de produção distribuído, não nos deparamos 
com um problema de escalonamento, mas com um problema de 
configuração e reconfiguração de meios e recursos. O objetivo é, 
portanto, destacar as propriedades de auto-organização de modo a 
mostrar como elas convergem para estados ou ordens estáveis e 
atraentes em uma dada fase e espaço de estados.  

Assim, os sistemas de produção distribuídos, sujeitos a 
condições disruptivas ou movidos para estados vizinhos, convergirão 
para o mesmo estado estável. Isso permite serem feitas 
classificações, por exemplo, a reconfiguração automática de um 
sistema de produção (alocação de recursos e meios) de acordo com 
um contexto. 

O mesmo acontece na logística, com a possibilidade de se 
organizar uma ronda de distribuição em termos de meios de 
transporte, onde a optimização do percurso também exige estas 
técnicas. 

No domínio da Tecnologia da Informação, os sistemas 
informáticos podem ser reorganizados de forma dinâmica para lidar 
com problemas possíveis de evoluir ao longo do tempo sem a 
intervenção de um operador externo. Tal sistema poderia ser 
adaptado ao contexto atual e, portanto, a possíveis interrupções, por 
meio do aprendizado supervisionado, não supervisionado, reforçado, 
etc. 

Concluindo, um sistema com capacidade de auto-organização 
apresenta vários estados de equilíbrio, ou seja, organizações 
particulares. Cada organização particular é caracterizada por um 
conjunto de diferentes condições iniciais.  
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Elas, quando verificadas, convergem o sistema para uma 
organização estável correspondente. Na maioria das vezes, o sistema 
de auto-organização está entre um ou outro de seus estados de 
equilíbrio no fim de um ciclo de tempo possível de ser determinado.  

Ele se move de um estado organizacional para outro sob a 
pressão desorganizadora de seu ambiente. O sistema pode se 
adaptar às mudanças de circunstâncias, modificando as estruturas de 
interação entre seus componentes. Assim, tem o potencial de atingir 
alguma consistência em ambientes com um alto grau de incerteza ou 
mudança. 

Abordagem de Design para um Sistema Complexo 

O nível de design deve ser sempre a preocupação inicial dos 
profissionais. Os seguintes elementos metodológicos são exigidos 
para o projeto de um Sistema Complexo. 

A título de exemplo genérico, uma empresa como um todo pode 
ser considerada um Sistema Complexo, pois interage com seus 
fornecedores, clientes, o contexto econômico-financeiro, os acionistas 
e as necessidades da sociedade. Embora os princípios desenvolvidos 
nos capítulos anteriores se apliquem diretamente, no entanto, deve-
se prestar atenção aos seguintes pontos múltiplos e regras básicas, 
apresentados por Pierre Massotte e Patrick Corsi. 

A fim de fazer um progresso significativo, abordagens 
transdisciplinares devem ser implementadas. Não se deve descartar 
soluções de transposição já existentes em outros campos como as 
Ciências da Vida ou as Ciências Econômicas e Sociais. 

A noção de comportamento imprevisível deve ser levada em 
consideração e integrada na capacidade de reação do sistema. Isto 
implica em um entendimento diferente da questão da adaptação.  

Aqui, a noção de pós-dicção será usada tanto quanto possível. 
Ainda assim, em termos de previsão, será substituído pela detecção 
de baixo ruído, porque eventos menores podem ter grande influência 
e impacto na evolução do sistema, e pela antecipação intuitiva de 
eventos futuros. 
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Considerando as interações do sistema com seu ambiente, sua 
identificação e controle são essenciais. Isso requer uma abordagem 
global e a dinâmica do sistema se tornar uma prioridade muito acima 
da realização de qualquer função operacional em um contexto estável 
ou laminar. 

Os problemas a serem resolvidos não são decomponíveis e não 
há necessidade de modelagem de sistema complicada. Por outro lado, 
uma análise de fatores agregados diferentes das variáveis detalhadas 
do sistema (representativas do comportamento dinâmico e 
relacionadas à organização ou configuração) é necessária e será 
baseada em regras de senso comum. Esta análise usará algoritmos 
simplificados: a noção de tendência e estimativas aproximadas e 
rápidas são um fator chave para o sucesso. 

Em qualquer Sistema Complexo, a tomada de decisão é difícil 
porque requer “real” expertise e multicritério. O plano de ação deve, 
portanto, ser claro e aprovado por todas as partes interessadas. Isto 
implica um sistema de validação e uma abordagem cooperativa eficaz 
e eficiente. 

A gestão de riscos é novamente um elemento essencial para o 
sucesso. Terá como base as incertezas as quais afetam todo o 
sistema, seja pelo fato de: 

1. estarmos em um ambiente indutivo e não dedutivo; 

2. as situações emocionais e impulsivas prevalecerem sobre a 
calma e a razão; ou 

3. as sensibilidades dos dirigentes estarem mais orientadas para a 
defensiva em vez de ser para a ofensiva e os aspectos sociais e 
societários prevalecentes ou não sobre os econômicos ou 
financeiros. 

A organização da empresa deve ser baseada em critérios de 
autonomia, modularidade e adaptabilidade, conforme encontrados na 
Teoria da Rede, face às multidões polarizadas. 

A evolução de um Sistema Complexo, como já vimos, é sempre 
feita em três etapas da seguinte forma: 
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1. um estágio de desordem, causado por uma interrupção, 
singularidade ou desastre às vezes aleatório e resultante em 
caos determinístico, fase quando é necessário identificar os 
fatores amplificadores do sistema; 

2. uma etapa de combinação e auto-organização, levando o 
sistema a um estado de equilíbrio ou configuração; 

3. uma fase de desenvolvimento, adaptação e evolução contínua. 

Criação e inovação são fatores importantes na criação de novos 
valores, novas riquezas e novos produtos. Eles também se baseiam 
no caos (em termos de pensamento) e devem ser capazes de se 
expressar. Portanto, o lugar importante deve ser dado a iniciativas 
pessoais, ao mesmo tempo quando as contém dentro de um quadro 
gerencial pré-definido. 

Taticamente, e tendo em conta os riscos mencionados, a 
abordagem é feita de forma global, mas a implementação será parcial 
e depois gradualmente alargada, usando o lema do TBRS: Think Big, 
Realize Small. Em cada etapa, passa-se para as fases de validação e 
correção para se encontrar, finalmente, em uma boa “trajetória” 
como um lembrete: um sistema complexo não é controlável a priori! 

Se o projeto de um sistema complexo deve abranger esses 
muitos critérios, restrições e abordagens cautelosas, é porque vive-se 
em um mundo de imprevisibilidade, incerteza e risco não possível de 
se controlar diretamente. Passa-se por rupturas e deve-se lidar com 
elas como sistemas caóticos, adaptando-se da melhor maneira 
possível e da forma mais reativa possível. É necessário imaginar 
soluções para os problemas sistêmicos, cujas abordagens 
convencionais não são capazes de fornecer. 

Modelagem de Sistema Complexo com Agentes Ativos 

O quarto capítulo do livro sobre a Complexa Tomada de Decisão 
em Economia e Finanças, Pierre Massotte e Patrick Corsi enfocam a 
necessidade de usar modelagem e definir qual tipo de modelagem 
usar para cada pergunta. 
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O ambiente industrial, social e econômico está continuamente 
sujeito a revoluções tecnológicas. Em particular: 

• a primeira revolução se deu pela “mecanização”, há pouco mais 
de um século, e trouxe ganhos significativos de qualidade à 
sociedade; 

• a segunda revolução relacionou-se com a “eletrificação” das 
empresas, permitindo operar todas as máquinas mecânicas em 
melhores condições e levando a ganhos de produtividade; 

• então, veio a terceira revolução com a “eletrônica”, permitindo 
o desenvolvimento da gestão e controle da automação / 
autômato e levando a ganhos de desempenho; 

• finalmente, a revolução “cibernética” tornou possível superar 
distâncias e problemas de componentes distribuídos. Isso levou 
a sistemas interconectados operando em modo cooperativo ou 
colaborativo. 

O último “ambiente cibernético” permite a conexão de todas as 
tecnologias acima referentes às re-evoluções acima citadas. É notável 
tudo ou todos os recursos estarem interligados: equipamentos, 
produtos, usuários, fornecedores, amigos, produtores, etc. Aqui, a 
inteligência artificial torna-se um facilitador da tecnologia: sua 
evolução nos domínios cognitivos ou neurais permite perceber os 
programas usados no espaço cibernético. 

Modelar trata de representar sistemas reais de uma forma 
abstrata. Como resultado, sua implementação requer algumas 
habilidades, bem como capacidades como flexibilidade, modularidade 
e generalidade (universalidade), de forma a garantir a integração 
funcional adequada a cada elemento do sistema global. E ainda mais 
com os Sistemas Complexos. 

A seguir, Massotte e Corsi detalham como conduzir a 
implementação global (ou integração global) de conceitos e 
elementos programados, usando Inteligência Artificial. Enquanto o 
processo de modelagem avança, todas as entidades usadas no 
modelo são chamadas de agentes.  
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O funcionamento dessas entidades interconectadas possibilita o 
surgimento de padrões, formas ou comportamentos. Chamamos o 
fenômeno de Inteligência Coletiva. 

Os cinco sentidos humanos permitem entender melhor o 
ambiente, percebê-lo e entendê-lo para se adaptar. No entanto, o 
próprio ambiente evoluiu e mudou: em muito pouco tempo, em 
escala humana, os humanos criaram vários artefatos, como usinas 
nucleares, produtos como CFCs, indústrias geradoras de CO2, 
alimentos industriais, uma economia de mercado muito aberta, etc.  

Não somos capazes de medir todas as suas interações e 
compreender as consequências, e nosso próprio corpo não as 
experimentou durante a evolução. Estamos, portanto, cognitivamente 
mal ajustados.  

Da mesma forma, o mundo criado é tão complicado a ponto de 
ser necessário recorrer a especialistas para gerenciar esses artefatos. 
Ainda nenhum especialista foi treinado para levar em consideração 
todos os componentes.  

Imersos neste mundo, nossos sentidos não têm a capacidade 
de nos fornecer conhecimentos adaptativos sobre nossas relações 
com o meio ambiente. Assim, estamos ambos isolados em um mundo 
novo e “invasivo”. 

Ele não pode ser dominado em sua totalidade. Não somos 
capazes de gerenciá-lo e controlá-lo como faríamos com um 
ambiente tradicional e limitado, o qual poderíamos ter conhecido 
melhor, e também gostaríamos ser capaz de domar. 

Esses mundos abertos e complexos – todos fatores de 
progresso em nossa sociedade – podem divergir, devido ao número 
de interações entre eles e nosso meio ambiente em relação às 
chamadas normas estáveis características de nossa sociedade.  

Na verdade, os problemas econômicos e ecológicos resultantes 
estão ligados à sua imprevisibilidade, por exemplo, em caos, e sua 
convergência para estados para os quais não estamos preparados, se 
não muito vulneráveis. Isso levanta questões relacionadas com a 
evolução do nosso mundo, os referentes relacionados com ele, nossa 
vulnerabilidade, etc. 
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Se não podemos controlar estes mundos e as situações deles 
emergentes, cabe-nos a nós adaptarmo-nos a eles de uma forma 
mais ou menos forçada, ignorando as noções tradicionais como: a 
nossa capacidade de intuição, as nossas emoções e o nosso 
instintivo. 

Do nosso comportamento individual e da nossa capacidade de 
adaptação surgirá, portanto, um comportamento global e uma 
inteligência coletiva ou uma forma coletiva de fazer as coisas. 

Disso trata este capítulo. É importante poder adquirir 
tecnologias, ou seja, ferramentas, técnicas e métodos. Elas nos 
permitem modelar melhor as nossas relações com o nosso meio e 
estes novos mundos, para os ter uma melhor compreensão e, 
consequentemente, para melhor desenhar ou redesenhar os 
sistemas. sob nosso controle. 

Enfrentando o problema dessa forma, Massotte e Corsi 
abordam o tema da inteligência coletiva, a estabilidade de sistemas 
complexos e sua reengenharia. Propõem o estudo de Sistemas 
Complexos sob a perspectiva de comunidades de agentes.  

Na verdade, em uma formulação ligeiramente diferente, a 
complexidade é uma propriedade das redes programáveis – neste 
caso, uma rede de elementos ou organizações em rede. A natureza 
desses organismos, chamados de “agentes”, pode ser humana, 
animal, econômica, social ou artificial. 

No entanto, essas comunidades de agentes operam de forma 
muito particular, e seu comportamento individual será influenciado 
pelo de seus próprios vizinhos. Como vimos, surgirá uma ordem 
global representativa do chamado de “inteligência coletiva”. Assim, a 
seguinte definição estabelece uma base comum para o entendimento: 

“A inteligência coletiva é uma hipótese relativa à capacidade de 
um grupo de agentes atingir um nível superior de desempenho na 
ação. Está subjacente à existência e uso de processos cognitivos, 
aprendizagem, representação, tomada de decisão, mas também 
processos sociais, como compartilhamento, troca, negociação, auto-
organização ou processos relacionais (ou de socialização), como 
reconhecimento, competição, envolvimento”. 
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O quarto capítulo descreve alguns aspectos teóricos 
relacionados à noção de agentes e inteligência coletiva. Em seguida, 
aborda aspectos práticos, particularmente em termos de competição 
e cooperação entre agentes e entre mundos competitivos. 
Finalmente, descreve técnicas e métodos desenvolvidos pelos 
coautores e deriva elementos metodológicos para a reengenharia de 
processos. 

Informações Relacionadas ao Uso de Modelagem  

Ser capaz de modelar sistemas complexos torna possível 
fornecer “boas” soluções para os desafios econômicos e sociais 
relacionados às chamadas guerras comerciais, o surgimento da 
economia de livre comércio, a ecologia ou o protecionismo. Antes 
mesmo de se preocuparem com o termo usual de “guerra 
econômica”, os coautores retomam as relações com o conceito de 
“livre comércio global”. 

Considerações de Livre Comércio 

Fala-se muito de “Livre Comércio”. Hoje, porém, não existe livre 
comércio: ainda estamos na era das trocas internacionais regidas por 
Estados, federações de estados, países ou grupos de países, etc.  

De fato, entre esses países, sempre há empresas ou 
empreendimentos, e humanos: eles negociam, comercializam, 
dividem os mercados, enriquecem ou empobrecem. 

Assim, quando falamos em concorrência ou competitividade 
“pura e perfeita”, isso não existe: os concorrentes nunca estão no 
mesmo patamar de igualdade forte como tamanho, riqueza, 
competências, business intelligence e custos de produção. Essa 
situação é fundamentalmente diferente do espírito de competição 
envolvido quando se rege o esporte, o conhecimento, a beleza e o 
comércio. 

Quando as pessoas dizem o livre comércio ser uma questão de 
negociar com vários parceiros, dizendo “com muitos parceiros, nossos 
relacionamentos e situação serão mais fortes”, é na verdade uma 
forma de dar vantagem a algumas categorias de pessoas (líderes ou 
grupo de parceiros) para proteger e desenvolver alguns interesses 
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globais ou interesses financeiros de determinadas categorias de 
pessoas, apesar de outros participantes do mercado. Isso causa um 
viés em termos de interesses econômicos, objetivos ou estratégias a 
serem considerados no modelo. 

Para um governo ou um líder econômico é também a 
capacidade, em nome de interesses superiores específicos, de 
favorecer ou reforçar algumas crenças, como religiões políticas. Por 
exemplo, desenvolver a indústria automobilística em alguns países 
em detrimento da agricultura, bem como para promover o 
financiamento em detrimento da indústria siderúrgica ou têxtil. 

Em suma, os grandes tomadores de decisão (políticos e/ou 
industriais) podem reestruturar, ou reorganizar, um domínio completo 
de atividades, contrabalançando ou reduzindo os lucros de uns em 
benefício de outros. Eles podem redistribuir as cartas da economia, 
como em um jogo, e mudar sua crença ideológica ou religião. 

Harmonização de Situações e Objetivos 

Tudo isso só pode ser feito com modelos. Por exemplo, os 
modelos usados por um governo podem ser diferentes dos modelos 
operacionais em uma empresa. 

Na verdade, a gestão de abordagens de livre comércio 
(gratuitas na aparência) é necessária no nível do país para não 
arruinar completamente algumas categorias sócio-profissionais 
específicas e manter um bom balanço de empregos. Esses modelos 
se implementam para moralizar uma estratégia bastante “neoliberal” 
por meio da assinatura de contratos econômicos entre países. Estes 
se destinam a lutar contra “distorções da concorrência”, contra todos 
os tipos de desvios como despejos, planos sociais, organização fiscal, 
meio ambiente e distorções monetárias.  

Para este fim, eles podem se concentrar na “harmonização”, 
para obter, por exemplo, salários semelhantes e a mesma legislação 
trabalhista, os mesmos impostos, as mesmas formalidades, os 
mesmos padrões, a mesma moeda, impostos e contribuições 
variáveis de um país para outro, e, finalmente, legislação relativa a 
práticas, custos e comportamentos. 
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Emergência da Ecologia e “Patriotismo” 

Mas – e isso é novo – nossa religião de livre comércio acaba de 
se complicar. Na verdade, a ecologia agora está integrada à economia 
e acrescenta suas restrições, porque são consideradas as 
externalidades. 

Como exemplos, Massotte e Corsi destacam os “curto-circuitos 
de mercado” em logística; melhor equilíbrio entre a produção local e 
a produção personalizada em massa; agregação, ou seja, um nível de 
integração de alto nível, etc. Todas essas estratégias desenvolvidas 
com (ou por) ecologistas podem ser consideradas como decisões de 
protecionismo. 

Assim, há duas direções: o livre comércio e o protecionismo 
devem se integrar aos modelos e devem ser processados como 
pertencentes à teoria dos jogos ou à dinâmica de preços dos 
produtos. 

Comentários e Expectativas sobre as Expectativas de Modelagem 

Portanto, de acordo com as considerações acima, agora existem 
apenas três soluções principais para três classes de ações: 

1. Offshoring (estratégia de fazer ou comprar). Exílio ou 
distribuição de empresas e pessoas para climas mais verdes; 
melhorias e competitividade de empresas individuais. 

2. Redefinição e ajuste do papel de um Estado. O declínio ou a 
retirada do controle estatal sobre a economia é uma solução 
institucional e virtuosa, que em última instância leva à 
harmonização e à competitividade comparável no nível da 
macroeconomia? 

3. Livre comércio ou protecionismo generalizado. “Patriotismo” 
também inclui “defesa do patrimônio” por atores ou países. O 
objetivo é limitar a destruição de empregos ou poder de 
compra, economizar habilidades específicas, know-how e 
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subsídios e, então, manter e restaurar critérios de 
competitividade aceitáveis. 

Implementação de Inteligência Coletiva 

Depois de discutir o papel dos agentes no capítulo anterior, os 
coautores consideram agora as maneiras de construir Inteligência 
Coletiva a partir deles. 

A Inteligência Coletiva envolve colocar os atores ou agentes em 
uma situação onde estejam engajados em uma ação conjunta. O foco 
está em agentes capazes de receber, processar e transmitir 
mensagens.  

Suas ações podem ser totalmente determinadas (se for um 
projeto) ou apenas determinadas por seus objetivos (se for um 
programa ou uma coalizão de interesses) ou ainda determinadas 
pelas circunstâncias (no caso de uma crise). 

Dependendo da natureza dos agentes, falaremos de 
Inteligência Coletiva de forma natural (agrupamentos de insetos, por 
exemplo), de forma artificial (sistemas multiagentes) ou, claro, no 
caso mais complexo, de Inteligência Coletiva humana. Neste último 
caso, o trabalho colaborativo é um “genótipo” de situações onde um 
coletivo de seres humanos visa atingir um objetivo comum, 
combinando os esforços de cada colaborador. 

O termo trabalho colaborativo cobre realidades muito diferentes 
e podem ser propostas tipologias: trabalho em grupo, trabalho 
comunitário, networking, etc. 

Para atingir o nível desejado de eficácia, o paradigma 
dominante nos anos anteriores era o “padrão organizacional”, 
composto por princípios, procedimentos e instruções estratégicas 
predeterminados. As correntes de pensamento da gestão do 
conhecimento ou da inovação do conhecimento têm posto em causa 
esta abordagem, centrando-se nos processos, desde a ideia até o 
benefício, o tangível ou o intangível.  

Por exemplo, parece o objetivo de alcançar um melhor 
desempenho coletivo requerer um melhor reconhecimento da 
existência e do interesse das ações e interações individuais, bem 
como dos construtos individuais como representações ou questões. 
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Outra forma é considerar uma entidade coletiva ter capacidades 
semelhantes às naturais de um indivíduo cognitivo.  

Esta hipótese nos leva a falar de um coletivo como sendo capaz 
de aprender, de ter memória, de vivenciar, de fazer escolhas, de 
tomar decisões, de agir etc. Em outras palavras, ter cognição 
individual. 

Caso nos concentremos apenas nos aspectos relativos à 
cognição, várias teorias devem ser consideradas: a Teoria Cognitivista 
enfatiza os modelos necessários para o processamento da informação 
(representações), enquanto a Teoria da Emergência mostra essas 
“imagens mentais” serem interpretadas no contexto ou a Teoria da 
Inação mostra a compreensão do mundo estar intimamente ligada à 
ação prevista ou não. 

A cognição, e ainda menos a cognição coletiva, não pode, 
portanto, ser reduzida a um armazenamento simbólico de 
informações em forma bruta (armazém de memória) ou na forma de 
representação (impressão digital de memória). É sempre baseado em 
um loop de ações. Sobre este é necessário atuar para otimizar.  

Os dados relativos à situação são selecionados de acordo com a 
intenção de serem transformados em informação, mas são as 
experiências dos atores e o contexto, os quais os tornam um 
conhecimento útil e, portanto, acionável. A comunidade de agentes 
permite o surgimento da Inteligência Coletiva e, naturalmente, nos 
traz de volta aos sistemas multi-agentes. 

Os Sistemas Multi-Agentes (SMA) surgiram na encruzilhada da 
pesquisa sobre inteligência artificial distribuída e vida artificial. Esses 
sistemas são desenvolvidos a partir de esquemas de raciocínio ou 
organizações extraídas dos campos da vida e da sociedade.  

Eles tomam emprestado da inteligência artificial distribuída os 
modos de comunicação e consulta entre os agentes. Assumem as 
ideias de autonomia e a emergência do resultado final das interações 
individuais ligadas à vida artificial. 

Os SMA são particularmente adequados para fornecer soluções 
reativas e robustas para problemas complexos para os quais não há 
controle centralizado. Eles são sistemas ideais para representar 
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problemas com múltiplos métodos de resolução, perspectivas e/ou 
tecnologias de resolução de problemas.  

Esses sistemas possuem as vantagens tradicionais de resolução 
distribuída e simultânea de problemas como modularidade, 
velocidade com paralelismo e confiabilidade, devido à redundância. 
Eles também herdam possíveis benefícios da inteligência artificial 
como raciocínio simbólico (ao nível do conhecimento), facilidade de 
manutenção, reutilização e portabilidade, mas sobretudo têm a 
vantagem de envolver esquemas de interação sofisticados. 

Os tipos comuns de interação incluem: 

1. cooperação, envolvendo uma atividade conjunta de um grupo 
de agentes com o objetivo de alcançar um objetivo comum; 

2. coordenação, envolvendo organizar a atividade de resolução de 
cada agente para evitar interações desnecessárias e explorar 
aquelas benéficas; 

3. negociação, cujo objetivo é chegar a um compromisso aceitável 
entre todos os agentes envolvidos na competição. 

Os conceitos de “agente” e “multiagente” são relativamente 
novos. Como vimos anteriormente, Massotte e Corsi não têm uma 
definição formal de agente e um sistema multi-agente aceito por 
todos. Com a noção de agente já discutida, apresentam a seguir 
algumas definições propostas para o Sistema Multi-Agente. 

Quanto aos agentes, para os quais várias definições foram 
propostas, partem da apresentada por Jacques Ferber. Um SMA é um 
conjunto formado pelos seguintes elementos: 

1. um ambiente E, ou seja, um espaço geralmente com métricas; 

2. um conjunto de objetos O, estando esses objetos localizados, 
ou seja, para qualquer objeto, é possível, em um determinado 
momento, associar uma posição em E, pois eles são passivos, 
podem ser percebidos, destruídos, criados e modificados por 
agentes; 

3. um grupo de Agentes A: são as entidades ativas do sistema; 

4. um conjunto de Relacionamentos R: unem os objetos; 
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5. um conjunto de Operações Op: permitindo aos agentes 
perceber, destruir, criar, transformar e manipular objetos O; 

6. um grupo de operadores: responsáveis por representar a 
aplicação dessas operações e a reação do mundo a esta 
tentativa de modificação das Leis do Universo. 

Outra definição apresenta um SMA como um grupo de agentes 
interagindo para atingir seus objetivos ou tarefas. As interações 
podem ser direta por meio da comunicação, bem como indireta por 
meio da ação e percepção do meio ambiente. As interações podem 
ser implementadas com o objetivo de alcançar: 

1. cooperação entre agentes, quando possuem objetivos comuns; 

2. coordenação, ou seja, organização para evitar conflitos e 
aproveitar ao máximo suas interações para atingir seus 
objetivos; 

3. competição, quando os agentes têm objetivos antagônicos ou 
existe uma forma de emulação. 

Por fim, os coautores adotam a definição de um SMA como “um 
grupo de agentes com objetivos ou tarefas e capazes de interagirem 
para os cumprir, de forma cooperativa e/ou competitiva”. 

Estratégias Comportamentais e de Interação entre Agentes  

Em um Sistema Multi-Agente, os protocolos de comunicação 
permitem mecanismos de interação dinâmica extremamente 
importantes serem configurados. Massotte e Corsi os destacam na 
análise de sistemas complexos.  

Eles são chamados de competição e cooperação e formam os 
dois princípios básicos de interação entre entidades em um ambiente 
onde os interesses locais ou globais são levados em consideração. 
Com efeito, os atores econômicos são levados, a qualquer momento, 
a tomar decisões orientadas por seus interesses individuais, mas 
seguindo o interesse coletivo.  

O princípio da competição, portanto, envolve o emprego de 
estratégias egoístas para proteger os interesses locais das entidades. 
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Em contrapartida, a cooperação incentiva as entidades a unir suas 
capacidades e necessidades a fim de alcançar a satisfação global para 
todos. 

Influência das características individuais dos agentes no processo de 
decisão 

Quando falamos sobre interações, relações negociais, 
cooperação, competição, etc., estamos abordando todas as noções 
subjacentes ao surgimento de ordens e o chamado de Inteligência 
Coletiva. Podemos perguntar como essas noções intervêm e, mais 
precisamente, qual é seu modo de ação quando estamos interessados 
em um grupo de organismos vivos, uma população de animais ou 
uma empresa.  

Em particular: quais são os fatores subjacentes a esses 
mecanismos de interação e auto-organização? Na verdade, essa 
complexidade se deve às ambivalências existentes na Natureza. Elas 
sempre influenciam o processo de decisão, através dos diferentes 
comportamentos observados no nível do agente. 

Sem desenvolver um curso sobre o assunto, Massotte e Corsi 
discutem, brevemente, alguns pontos e características possíveis de 
revelar como o sistema estudado é complexo. Ele se auto organizará 
de forma dinâmica e a inteligência coletiva se expressará de tal 
maneira em função de fatores ainda não conhecidos.  

De fato, como um lembrete, Sistemas Complexos são redes em 
loop, cujos efeitos serão amplificados, inibidos ou amortecidos pelo 
comportamento individual no nível do agente ou feedback, todos os 
quais estão sujeitos a efeitos estruturantes.  

Existem, portanto, pré-condições, predisposições e 
comportamentos típicos de modo a favorecer o surgimento dessas 
propriedades – e eles devem ser descritos. A seguir, os coautores 
apresentam algumas dessas ambivalências, levando a vários 
domínios da Inteligência Coletiva. 

Estudo de comportamentos individuais e afetivos em uma população  

Por ambivalência, citam um conjunto de habilidades 
antagônicas (defeituosas de qualidade) com um grande impacto no 
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comportamento humano. Na verdade, de acordo com o contexto, 
várias qualidades ou falhas terão um efeito positivo ou negativo nos 
ciclos de feedback do sistema em estudo.  

Eles irão, portanto, levar, de acordo com sua amplitude, a um 
salto no campo atrator, daí uma mudança de trajetória, e convergir o 
sistema para um atrator adequado. Isso resulta em uma pressão 
seletiva na forma de interpretar e decidir.  

Foi o sociólogo Auguste Comte quem, na década de 1830, 
levantou a importância do comportamento emocional na organização 
social de sistemas complexos. 

Honestidade e trapaça 

Trapaça, engano e mentiras são táticas e manipulações 
específicas das espécies sociais. Em sistemas concorrentes, como 
“presa-predador”, essa forma de adaptação substitui técnicas 
ineficazes para garantir a sobrevivência de uma situação ou espécie.  

Por exemplo, um animal caçado por um predador, ao não poder 
mais fugir para escapar, vai adotar uma técnica deliberada de 
tanatose (simulação de morte) para escapar de seu predador. Da 
mesma forma, para um pássaro ou lagarto, perseguido por cães em 
geral, as táticas de fuga na direção oposta à do ninho ou fingir ser 
um animal ferido, podem manter o agressor afastado.  

Assim, a predação e o “risco” favorecem o surgimento de 
habilidades cognitivas mais complexas na parte dominada e obrigam, 
por reação, o predador ou dominante a ser mais astuto para conter 
esse engano e garantir seu desenvolvimento. Este fenômeno é 
denominado “inteligência maquiavélica”.  

Esses comportamentos também são i lustrados pelo 
comportamento de uma criança. Ela tem pena de seus pais e o 
acompanha com astúcia e gritos falsos. Atitudes mais sutis de 
suborno, como cortesia, lisonja, sorriso ou decoro, para obter uma 
vantagem, levam a resultados idênticos. 



  200

Gerenciamento das emoções, estresse e sono 

Do ponto de vista pessoal, nosso sistema de processo de 
decisão está sujeito à influência de fenômenos fisiológicos. O estresse 
é necessário para a nossa sobrevivência e resiliência do sistema.  

Gerenciar o estresse e o sono é de importância fundamental 
para controlar melhor as situações de “risco” e, em seguida, 
minimizar as consequências de qualquer desvio no sistema em 
estudo. 

Na verdade, o estresse tem uma influência direta (graças aos 
hormônios) nas glândulas surrenais. Produzem moléculas como 
adrenalina, noradrenalina e cortisol. Como acontece no caso da prova 
de vinhos como no processo de tomada de decisão, eles geram 
atividades físicas e mentais como: geração de sudorese, tônus 
muscular, aumento da frequência cardíaca, mais tensão, mas também 
maior atividade das funções intelectuais e mentais. 

Por carga de trabalho mental, entendemos várias ações, como 
gestão, organização e planejamento. São necessárias para melhor 
atender às necessidades de um cliente.  

Isso pode envolver diferentes riscos possíveis, como doenças, 
problemas cardiovasculares, fraquezas, como respiratórias, doenças 
autoimunes, etc. Apesar disso, o estresse limitado, ou seja, sem 
atingir a depressão, participa da secreção de hormônios como a 
leptina (saciedade e armazenamento de gordura), a grelina (um 
estimulante) e o cortisol, atuante no metabolismo. 

Dormir é uma “virtude” bivalente do estresse. O cochilo permite 
a participação na saúde do cérebro e daí sua ativação, garantindo 
mais vigilância e concentração. 

Individualismo (egoísmo) e altruísmo, empatia e retraimento  

Estamos em um ambiente de presa-predador. Quer sejam 
humanos ou leões, a tática usada nas ações de caça conduzidas por 
espécies sociais consiste em emboscar caçadores (ou predadores) e 
colocá-los em locais escondidos. Os batedores, cujo papel não é 
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caçar, mas repelir o rebanho ou a caça, melhorarão a eficácia da ação 
de caça.  

Essas táticas de adaptação do comportamento individual e 
subterfúgio usadas para a sobrevivência (caça, forrageamento, etc.), 
mas também para as funções sexuais (reprodução) são naturais. Eles 
possibilitam fortalecer ou inibir certas ações e interações, contribuem 
para uma melhor adaptação das espécies em um universo hostil e 
irão modificar o equilíbrio final – a ordem emergente.  

Assim, a Inteligência Coletiva, fruto da cooperação entre os 
agentes, será fortemente influenciada pela noção de Inteligência 
Maquiavélica. Quanto ao egoísmo, às vezes é uma abordagem de 
sobrevivência necessária. 

O altruísmo é uma atitude muito diferente da anterior. O 
altruísmo é uma necessidade nas ações cooperativas e se opõe ao 
egoísmo que caracteriza a não cooperação.  

Esses comportamentos são semelhantes aos tratados pelos 
teóricos da Teoria dos Jogos, onde nos baseamos em sistemas nos 
quais buscamos minimizar um custo ou maximizar um lucro. A 
pessoa altruísta cooperará com sua vizinhança sem buscar, por 
definição, um benefício significativo. 

Quem dá o alarme, levanta um problema ou se dedica, sem 
pensar para trás, à resolução de um grande problema de um Sistema 
Complexo, permite a este grupo social ou organização beneficiar de 
uma vantagem competitiva. Porém, tal atitude expõe a pessoa 
altruísta à retaliação ou exclusão. 

O altruísmo, portanto, parece prejudicial ao agente caso ocorra 
inveja, por exemplo, de um denunciante, embora favoreça a evolução 
e a seleção do grupo ao qual pertence o indivíduo. No entanto, 
modelos mais elaborados podem levar esses conceitos em 
consideração e mostrar os comportamentos evoluírem no sentido de 
“ganha-ganha” e estratégias de “dar e receber”, com fenômenos de 
altruísmo mútuo ou reciprocidade indireta, baseada em relações de 
confiança.  
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Assim, muito mais tarde, o altruísta poderá usufruir do 
denominado de “benevolência universal”, como é o caso de grandes 
personalidades como o Papa e alguns políticos. 

Assim, para além dos instintos pessoais como o egoísmo ou a 
mentira, destinados a promover a seleção e evolução do indivíduo em 
ambiente complexo, existe a noção de “instinto social”. Leva o 
indivíduo a possuir uma elevada ideia de sacrifício, coragem, 
dedicação, simpatia para ajudar os outros ou salvar um bem comum 
e assim permitir a seleção do grupo.  

De acordo com Darwin, a seleção de grupo é percebida como 
um importante mecanismo de evolução. Da mesma forma, neste 
contexto, o que é acima de tudo benéfico para o grupo e permite a 
seleção natural, no nível do grupo, constitui uma vantagem 
adaptativa decisiva para a adequação e a evolução de um grupo 
social. 

Empatia é uma qualidade característica da capacidade de um 
agente de se “colocar no lugar” de (e se comunicar com) os outros e 
prestar atenção e, em seguida, demonstrar interesse por aqueles ao 
seu redor. Essa noção é importante para a força dos relacionamentos 
e interações de um indivíduo com sua vizinhança.  

Um indivíduo com pouca empatia, mas sim com um espírito de 
análise, abstração ou pensamento sistêmico, terá dificuldade em se 
comunicar, interagir com outras pessoas e, em última instância, 
cooperar. Esta propriedade é, portanto, importante no campo do 
aparecimento de comportamentos complexos. 

A assimetria é definida em relação à simetria. Na Natureza, ela 
se refere a uma proporção justa, várias atitudes ou oportunidades 
entre várias partes. Na verdade, é uma falta de equilíbrio entre duas 
propriedades ou habilidades.  

A simetria também caracteriza algo harmonioso, equilibrado e 
regular. Simboliza unidade e ordem. No nível científico, a simetria 
está ligada à propriedade de invariância.  

Frequentemente, falamos de simetria bilateral: um rosto ou um 
animal permanece invariante se trocarmos, em relação a um eixo 
vertical centrado, as partes esquerda e direita. No entanto, se 
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olharmos de perto os fenômenos ao nosso redor, notamos a simetria 
nunca ser perfeita: 

• as duas metades de um rosto nunca são iguais e a ausência de 
simetria então se torna uma assimetria; 

• um sistema natural pode se tornar instável e não reter sua 
forma ou estado quando perturbado. Nesse caso, a evolução de 
um objeto simétrico para um estado assimétrico ou menos 
simétrico constitui uma quebra de simetria. 

Os coautores dão alguns exemplos. Em economia, quando os 
indivíduos têm interesses divergentes, as relações de colaboração 
não são “regulares”. Da mesma forma, quando o nível de informação 
de dois parceiros é diferente, diz-se haver assimetria em formação. 
Essas noções são recorrentes no mundo em torno de nós e nos 
perguntamos, hoje, sobre o significado carregado por tais 
assimetrias. Por exemplo: 

1. na Biologia Mlecular, o DNA tem uma assimetria: a hélice do 
DNA pode ser dobrada em duas direções possíveis – suas 
estruturas são quirais (não podem se sobrepor) –, mas apenas 
moléculas com uma determinada direção sinuosa participam da 
vida; 

2. na Física Quântica, o uso de propriedades de simetria é crucial 
para caracterizar um corpúsculo. Na verdade, as propriedades 
emergentes de uma partícula e suas interações fundamentais 
são adaptadas para levar em conta as propriedades de uma 
certa simetria ou assimetria: simetrias cinemáticas (invariância 
espaço-tempo), simetrias discretas (carga), simetrias internas 
(isospin, cor, sabor), etc.; 

3. em Economia, existem problemas de modelagem devido a 
informações imperfeitas disponíveis. Isso corresponde às 
assimetrias de informação: 

4. na Teoria da Agência ou do incentivo, os indivíduos têm 
interesses divergentes capazes de tornarem as relações entre 
os funcionários não livres de conflitos, 
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5. em qualquer negociação, a discussão não ocorre de acordo com 
a Teoria Geral do Equilíbrio, conforme desenvolvida pelos 
economistas Arrow e Debreu. 

De fato, a informação é enviesada pelo fato de sempre haver 
uma assimetria da informação, mantida pelo cliente. Ele conduz o 
debate e o executa. Essas situações são inúmeras, Massotte e Orsi 
cita algumas delas: 

1. na agricultura, o proprietário confia a sua terra a um agricultor, 
sendo este o único conhecedor da história e os rendimentos 
potenciais esperados; 

2. o litigante confia sua defesa a um advogado, pois realmente 
não conhece os pensamentos profundos do litigante; 

3. um investidor confia sua carteira a um banco, porque é o único 
capaz de decifrar o potencial de desenvolvimento do capital 
investido; 

4. no caso de diagnóstico médico ou industrial, o perito tem 
situação técnica ou financeira no sistema diferente da estimada 
pelo proprietário do processo; 

5. na economia pública, os políticos não são benevolentes e 
permanecem sujeitos aos interesses privados. 

Em todos esses casos, um dos dois protagonistas possui ou 
acessa informações não possuídas pelo outro e nunca está certo de a 
negociação ser justa. Isso levou à teoria do modelo “agente 
principal”, mais comumente ilustrado pela estrutura de um contrato 
“cliente-fornecedor”.  

Esta estrutura é encontrada na indústria e na gestão 
empresarial, onde o contratante principal nunca conhece as 
possibilidades reais do provedor de serviços ou não estará presente 
para verificar o que ele está realmente fazendo. Isso leva a dois tipos 
de assimetria:  

1. seleção adversa, onde o principal (aquele condutor da 
negociação) ignora as características do agente parceiro 
comercial, enquanto este tem informações escondidas do 
principal; 
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2. risco moral, quando o agente é mais ou menos zeloso ou atento 
no desempenho de uma tarefa – e tem a consequência de o 
agente poder ou não realizar ações ocultas do principal. 

Acrescenta-se a essa situação o Princípio da Revelação: de fato, 
existem várias maneiras de mentir – e mentir sobre você mesmo. 
Assim, uma técnica foi desenvolvida para encorajar os agentes a 
dizerem a verdade sobre si mesmos. 

Estudo dos impactos e efeitos estruturantes nas comunidades dos 
agentes 

Na dinâmica dos sistemas em torno de nós, várias observações 
sustentam uma contra teoria, a dos Efeitos Estruturantes. O objetivo 
é compensar os efeitos de uma única teoria, a das interações, 
possível de levar a fenômenos descontrolados.  

Na verdade, ambientes complexos são, por definição, quase 
instáveis e imprevisíveis e, portanto, elementos estruturantes são 
necessários. Por exemplo, os coautores citam os seguintes. 

A capacidade de enganar não só o predador, mas também o 
parceiro ou vizinho, leva a situações possíveis de ser reprimidas 
porque levam a consequências antiéticas. Esta capacidade pode ser 
contrariada ou prejudicada por medidas santificadoras (juramento, 
promessa, contrato, etc.).  

Assim, a fim de evitar comportamentos inadequados e perda de 
controle relacionados a esses desvios, será estabelecido um certo 
número de regras de comportamento correspondentes a uma 
determinada moralidade. Essas super-regras ou meta-regras serão 
seguidas por todos, nesse caso terão um efeito estruturante, por ter 
um efeito influente seguido ou não de uma sanção, e limitarão 
possíveis desvios. 

Os sistemas biológicos são muito complexos. No entanto, e por 
causa dos fenômenos evolutivos, há uma tendência para um 
empilhamento cada vez mais elaborado. 

Assim, sua complexidade é um pouco diferente em natureza da 
dos sistemas físicos, embora sejam derivados deles. Eles estão 
sujeitos a uma certa hierarquia, então as noções de emergência, 
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ancoradas na dinâmica não linear de sistemas altamente conectados, 
nem sempre é apropriada.  

Na verdade, em Biologia, os ambientes em questão não são 
uniformes como em um gás ou fluido. A granularidade funcional dos 
agregados moleculares é muito mais forte e não homogênea e leva 
(como é o caso do DNA) a características ordenadas essenciais para 
seu funcionamento adequado. 

O estudo de sistemas biológicos envolve um entrelaçamento de 
algoritmos matemáticos e grandes sistemas de equações diferenciais, 
análises estatísticas e simulações. Dentre essas abordagens 
estruturantes, Massotte e Orsi citam: 

1. co-evolução: envolve dois ou mais fatores no surgimento da 
adaptação a um problema; 

2. comportamentos estruturantes nas organizações: baseiam-se 
em elementos relacionados com a aprovação de um grupo 
social, como simbolismo, linguagem, religião, moralidade ou 
cultura. Eles encorajam a noção de instinto social, promovem 
relacionamentos e impõem regularidades capazes de 
conduzirem ao equilíbrio. Em Biologia, por exemplo, genes ao 
desempenharem o mesmo papel prescrevem regras 
epigenéticas. A ciência sociobiológica aborda os problemas de 
interações na natureza e ajuda a estudar quais genes 
descritores sobrevivem e se multiplicam de uma geração para a 
outra; 

3. confiança: a lealdade e a coragem desempenham um papel 
importante na motivação e na realização das ações sociais. No 
campo das políticas públicas, submissão, obediência e disciplina 
também são elementos unificadores e são melhores em lugar 
de anarquia e desordem. 

Mas o mais importante no comportamento social é a confiança, 
quando os indivíduos de uma comunidade investem em seus vizinhos 
ou colegas. Essa qualidade permite superar o egoísmo e evoluir 
gradativamente em direção à perfeição. 

Assim, ao estudar sistemas complexos, Massotte e Orsi 
chegaram a um limite técnico. A partir daí, devemos mudar de 
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paradigma no sentido de as explicações dos fenômenos não mais 
encontrarem sua fonte em uma única teoria. A transdisciplinaridade 
emerge como uma necessidade analítica contemporânea. 

A transversalidade das disciplinas tornou-se, portanto, uma 
necessidade e, a partir de agora, nossa visão de mundo não deve 
mais fazer a distinção entre “puro” e “aplicado”, ou “teoria” e 
“prática”, “aparente” e “real”, “sem sentido” e “significativo”, etc. Na 
prática empresarial, assim como na Educação em geral, devemos 
passar da interdisciplinaridade à multidisciplinaridade e daí à 
transdisciplinaridade. 

Na Biologia, houve progresso graças ao desenvolvimento 
técnico da tecnologia da informação. No entanto, a estrutura de um 
computador não é a de um organismo biológico.  

Existem semelhanças possíveis de ter sido sugeridas e 
exploradas para a compreensão de certos fenômenos. As 
nanotecnologias estão se desenvolvendo sob o impulso conjunto e 
convergente de várias disciplinas que antes eram estanques.  

Da mesma forma, sem enfocar os aspectos numéricos do 
funcionamento genético, não se pode ignorar algumas metáforas na 
abordagem de sistemas físicos e químicos interativos são a base para 
grandes descobertas: redes programáveis, por exemplo, nos 
ajudaram a pensar sobre as propriedades sistêmicas e a 
complexidade comportamental de células e organismos vivos. 

Até recentemente, a abordagem científica em geral era, 
essencialmente, cartesiana e reducionista. A redução do mais 
complexo ao mais simples foi a base de seus princípios, pelo menos 
nos países ocidentais e por vários séculos.  

Este conceito requer uma arquitetura e uma abordagem muito 
estruturadas – e não é desprovido de virtudes quando praticado de 
forma adequada e com o rigor necessário. No entanto, em sistemas 
dinâmicos não lineares com base no papel principal das interações, 
somos obrigados a pensar “na direção oposta”, ou seja, do mais 
simples para o mais complicado.  

Nesse caso, a Teoria de Redes pode ser considerada uma 
mudança de paradigma, mesmo caso ainda não tenhamos superado 
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essa tecnologia. Como vimos, abordagens híbridas e inter ou 
transdisciplinares são necessárias.  

Isso significa: devemos superar as abordagens reducionistas 
em vez de conexionistas e forjar um novo significado e unidade entre 
todos os ramos do conhecimento. No futuro próximo, misturar 
Ciências de Dados e conexionismo traz a promessa de permitir a 
obtenção de resultados proeminentes para resolver alguns dos 
problemas assustadores de nossos tempos. 
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Capítulo 8.  
Lidando com Riscos em Ambientes Complexos 

Introdução à Teoria de Finanças e sua Evolução  

Em uma seção dedicada ao equilíbrio e eficiência do mercado, 
nos concentramos no fato de, cada vez mais, a precificação dinâmica 
ser regida por abordagens científicas. Em algumas grandes empresas, 
onde Pierre Massotte e Patrick Corsi, coautores do livro Complex 
Decision-Making in Economy and Finance (ISTE Ltd e John Wiley & 
Sons, 2020), prestaram consultoria, eles introduziram tecnologias 
como a Teoria dos Jogos, métodos regenerativos como recozimento 
simulado ou algoritmos genéticos nos sistemas de tomada de 
decisão. 

No entanto, essas abordagens de otimização de negócios não 
permitem prevenir e evitar crises. Portanto, é de fundamental 
importância entender como uma empresa está evoluindo ao longo do 
tempo, como uma crise pode ser evitada e como um colapso pode ser 
antecipado. 

Paralelamente, na área da Economia, foi criado o Grupo de 
Friburgo com o objetivo de desenvolver o campo transdisciplinar da 
Econofísica com as tecnologias associadas. Desde a década de 1980, 
a Teoria dos Jogos se tornou uma grande parte da teoria econômica, 
mas é amplamente restrita aos estudos do equilíbrio de Nash.  

Segundo o próprio Nash anunciou, essa é uma ideia 
neoclássica. Em vez disso, os sistemas econômicos são complexos e 
não são passíveis de qualquer análise de equilíbrio imaginável. 

A seguir, Massotte e Orsi lembram como podemos regular um 
mercado e administrar com eficiência, dentro das novas restrições 
exigidas pela demanda para melhorar as técnicas de precificação 
dinâmica, e introduzir alguma racionalidade em tal processo. 

 Para versões coloridas das figuras neste livro, consulte 
www.iste.co.uk/massotte/complex.zip  

Em Finanças e Economia, a introdução da Física é de 
importância fundamental, pois a mecânica estatística se ajusta 
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perfeitamente a muitos ambientes econômicos. Mas não se trata da 
Física mecanicista newtoniana, mas sim do relativismo de Einstein. 

É uma forma de pensar fora de nossa camisa de força de 
equilíbrio e desenvolver um novo paradigma em otimização. É uma 
oportunidade para projetar soluções híbridas de resolução de 
problemas envolvendo equilíbrios de Nash, bem como cooperação. 

Para ir ainda mais longe, é necessário estudar como a matéria 
molda a vida e como a evolução da vida molda o comportamento das 
pessoas, daí o surgimento da chamada Econofísica.  

Crises Financeiras e Riscos Sistêmicos da Complexidade 

A abordagem de sistemas complexos pode ser usada para 
modelar muitas instabilidades econômicas, o que implica novos 
modelos de negócios, bem como evitar crises econômicas futuras. 
Nas décadas anteriores, os países enfrentaram diversas crises 
financeiras e econômicas.  

Atualmente, muitos economistas apresentam teorias sobre 
como as crises financeiras se desenvolvem e como poderiam ser 
evitadas, mas sem consenso. No entanto, as crises continuam a 
ocorrer de tempos em tempos, criando grandes instabilidades 
econômicas. 

A seguir estão os principais exemplos de crise. Mostram como 
nossa economia complexa não pode controlar desvios não lineares: 

Crises financeiras: contêm diversos desvios onde alguns ativos 
financeiros perdem repentinamente grande parte de seu valor 
nominal e causam pânicos bancários, associados a recessões 
econômicas. 

Crises bancárias: quando um banco sofre uma onda repentina 
de saques de clientes, após períodos de empréstimos arriscados e a 
inadimplência dos empréstimos resultantes, pode ocorrer uma corrida 
aos bancos causando pânico bancário. 

Crises cambiais: estão causando efeitos de especulação e 
depois desvalorização. 
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Bolhas especulativas e crashes no mercado de ações: baseiam-
se em uma bolha especulativa no caso de um superfaturamento 
sustentado e grande de alguma classe de ativos. Por exemplo: Black 
Friday, em maio de 1873, na Bolsa de Valores de Viena, a bolha 
japonesa dos anos 1980, etc. 

Crises financeiras internacionais: quando um país mantém uma 
taxa de câmbio fixa e é repentinamente forçado a desvalorizar sua 
moeda por acumular um déficit insustentável em conta corrente, 
temos uma crise cambial ou uma crise de balanço de pagamentos. 

Crises econômicas mais amplas: o crescimento negativo do PIB 
durante dois ou mais trimestres é chamado de recessão. De acordo 
com sua duração, é chamada de estagnação econômica ou, se mais 
longa, de depressão. O declínio econômico inicial associado ao crash 
de 1929 e ao pânico bancário da década de 1930 se transformou em 
uma depressão prolongada.  

Alguns economistas argumentam muitas recessões terem sido 
causadas em grande parte por crises financeiras, como a crise das 
hipotecas subprime nos EUA e em vários outros países no fim de 
2008. Esta última crise financeira é considerada por muitos 
economistas como a pior crise desde a Grande Depressão dos anos 
1930: causou o colapso do banco de investimento Lehman Brothers 
em 15 de setembro de 2008. 

Em cada caso, observamos fenômenos de amplificação e 
agregação não lineares, semelhantes aos encontrados na Natureza. 
Na verdade, a assunção excessiva de riscos por bancos como o 
Lehman Brothers exigia “grandes bancos demais para quebrar” serem 
salvos para não ampliar o impacto financeiro de resgates globais e 
massivos.  

Consequentemente, políticas monetárias e fiscais paliativas 
foram empregadas para evitar um possível colapso do sistema 
financeiro mundial. Porém, criaram também uma crise no sistema 
bancário nos países europeus usuários do euro. 

Planos de Ação em Regulação Financeira e Regulação Bancária 

A maioria das ações corretivas tomadas pelos agentes 
responsáveis aborda as falhas regulatórias que ocorrem no mundo 
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econômico. Aqui, nos concentramos nas abordagens convencionais 
para apontar alguns de seus pontos fracos. 

Os governos têm tentado eliminar ou mitigar as crises 
financeiras regulamentando o setor financeiro. Um dos principais 
objetivos da regulamentação é a transparência: tornar as situações 
financeiras das instituições publicamente conhecidas, exigindo 
relatórios regulares de acordo com procedimentos contábeis 
padronizados.  

Outro objetivo da regulamentação é garantir as instituições de 
economia e finanças possuírem ativos suficientes para atender às 
suas obrigações contratuais, por meio de depósitos compulsórios, 
requisitos de capital e outros limites de alavancagem. 

Algumas crises financeiras foram atribuídas a regulamentação 
insuficiente e levaram a mudanças na regulamentação para evitar 
uma repetição. Por exemplo, o ex-Diretor-Gerente do Fundo 
Monetário Internacional, Dominique Strauss-Kahn, culpou a crise 
financeira de 2008 pela falha regulatória de proteção contra riscos 
excessivos no sistema financeiro, especialmente nos Estados Unidos. 

A convergência regulatória internacional foi interpretada em 
termos de pastoreio regulatório, aprofundamento do pastoreio de 
mercado (discutido acima) e, portanto, aumento do risco sistêmico. 
Dessa perspectiva, manter diversos regimes regulatórios seria uma 
salvaguarda. 

A fraude desempenhou um papel importante no colapso de 
algumas instituições financeiras, quando as empresas atraíram 
depositantes com afirmações enganosas sobre suas estratégias de 
investimento ou desviaram a receita resultante. Os exemplos incluem 
o golpe de Charles Ponzi no início do século 20 em Boston, o colapso 
do fundo de investimento MMM na Rússia em 1994, os golpes 
provocadores da Revolta da Loteria da Albânia em 1997 e o colapso 
da Madoff Investment Securities em 2008. 

Por fim, muitos comerciantes desonestos causaram grandes 
perdas em instituições financeiras. Foram acusados de agir de forma 
fraudulenta para ocultar suas negociações. A fraude no financiamento 
hipotecário também foi citada como uma das possíveis causas da 
crise das hipotecas subprime de 2008. 
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No entanto, as causas do colapso são bem identificadas e 
completas para evitar crises futuras? 

De volta à Física e à Matéria: Contribuição da Econofísica  

Todas essas crises inesperadas aumentaram o sentimento e a 
confiança sobre as capacidades de modelagem das questões 
financeiras. Na verdade, eles negligenciam as experiências anteriores 
e seus efeitos na economia.  

Como dito antes, as abordagens convencionais se estendem, 
negligenciando a complexidade do sistema e sua dinâmica, suas 
incertezas e imprevisibilidades, etc. como se estivéssemos diante de 
organismos independentes, interdependentes, perfeitos e racionais 
dotados de ótimas capacidades de raciocínio. 

Por estes motivos, o projeto europeu “Complexity Research 
Initiative for Systemic Instabilities” (CRISIS) foi criado em 2011. O 
objetivo era reunir competências multidisciplinares para considerar a 
crise como um sistema complexo e, em seguida, modelar melhor e 
realizar melhores previsões. Permitiu-nos, por exemplo, compreender 
as interações entre empresas, funcionários, bancos e o desemprego. 

Como já explicado, esta abordagem holística é muito mais 
importante e eficiente se comparada com a consistente em apenas na 
implementação de novas tecnologias informáticas, nas áreas de 
finanças e operações de bolsa, para agilizar os pedidos e transações 
financeiras. Estes procedimentos são muito simplórios. 

De fato, em qualquer sistema complexo, o efeito borboleta 
(devido à Sensibilidade às Condições Iniciais - SIC) é uma espécie de 
amplificação devido a processos de retroação não lineares, que levam 
a comportamentos instáveis e caóticos. Isso é ainda mais sério, 
sabendo os mercados financeiros serem a chave para uma economia 
saudável. 

A abordagem convencional é baseada no reducionismo como 
afirmado por Descartes e Laplace. Aqui, a Economia é governada por 
regras e teorias estáticas.  

Elas definem os conhecidos mecanismos de oferta-demanda e 
conduzem a um equilíbrio. Mas seu comportamento depende de um 
modelo simples e linear, Não integra a noção de caos determinístico. 
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Outra abordagem (ver trabalhos de Engenharia de Manufatura) 
consiste em analisar e explorar os dados de entrada e saída. 
Conforme explicado em “Operacionalizando a Sustentabilidade”, é 
possível, com base na análise de big data, explorar e analisar as 
relações, interações, tamanho e evolução dinâmica das trocas de 
dados, ou fluxos de dados, entre os nós de uma rede de dados. 

Essas características dinâmicas são essenciais para descobrir 
efeitos e comportamentos inesperados no nível do sistema. É um fato 
comum considerar um sistema financeiro como fosse um mero 
sistema industrial.  

Na verdade, todos esses sistemas são estruturas temporais e 
estruturadas de forma semelhante, como temos na Física. Mais 
especificamente, os modelos econômicos podem estar sujeitos a 
descontinuidades, divergências, transições de fase, instabilidades e 
imprevisibilidades. Não são críveis em sistemas e/ou modelos 
convencionais. 

Além disso, não há explicação entre as propriedades existentes 
nos macrossistemas e aquelas emitidas nos mesossistemas. A 
transição do meso para o macro é devido às interações, redução do 
fluxo e integração de dados de alguns elementos do meso nível 
através uma chamada emergência de propriedades próprias. 

Graças à Teoria da Complexidade, podemos compreender o 
papel das interações na evolução global dos sistemas econômicos, 
suas instabilidades dentro de um envelope e suas limitações em torno 
de atratores estranhos e sua derivação fora dos limites de controle: 
uma mudança de paradigma. 

Nesta seção, dedicada à evolução e ao comportamento das 
operações financeiras em administração empresarial, temos de nos 
concentrar na dinâmica do sistema financeiro e econômico. A 
implementação da Teoria da Complexidade é uma tecnologia central 
para governar a estrutura, organização e comportamento dos 
sistemas. 

No entanto, três questões permanecem: 

1)  Como semear uma solução? Esta questão aborda a diversidade 
(interna ou externa) subjacente ao sistema. 
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2)  Em termos de emergência e crescimento, é importante rever 
alguns mecanismos simples, como acontecem na Natureza. Os 
mesmos princípios são aplicáveis na Economia ou na atividade 
econômica? 

3)  Quando ocorre uma crise, questões de depressão, contração ou 
redução podem ser discutidas e analisadas através da Teoria do 
Colapso? 

Da matéria aos seres vivos: como podem ser gerados grandes 
eventos? 

Não podemos estudar o desenvolvimento e o crescimento de 
grandes empresas se negligenciarmos o fenômeno da vida e da morte 
dos seres vivos. Como todos sabem, um desenvolvimento sustentável 
e forte sempre requer equilíbrio entre inúmeras interações para 
evoluir. 

Se voltarmos à Natureza, podemos afirmar a matéria, as 
proteínas, as células, os organismos se desenvolveram 
progressivamente no espaço após várias etapas de agregação e 
montagem. Tudo, cada organismo vivo na Terra, é o resultado do 
surgimento, agregação e montagem de vários componentes básicos. 
Crescimento é sinônimo de complexificação – e diz respeito a 
qualquer objeto / produto / serviço / conhecimento da natureza. 

Evolução de um Sistema Econômico e Crise Sistêmica 

Na primeira parte deste capítulo, Massotte e Orsi focam as 
crises financeiras. Entretanto, que finanças, economia, sociedade 
social e meio ambiente estão interligados, conforme especificado na 
Teoria da Complexidade.  

Isso é de fundamental importância para entender como sua 
evolução pode ser antecipada, mas não prevista, uma vez que nos 
deparamos com sistemas dinâmicos não lineares. Na verdade, está 
sujeito a várias e numerosas cadeias, em termos de relações de 
causa e efeito. 

Aqui, como exemplo, detalhamos os processos de evolução 
para diferentes tipos de crises econômicas. 
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Crises pré-industriais: seu encadeamento sistêmico é o 
seguinte: más condições climáticas => queda das safras => 
produção abaixo da demanda => aumento do preço dos produtos 
agrícolas, generalizado para todos os produtos agrícolas (fenômeno 
de substituição ou aumento de custos) => diminuição do poder de 
compra dos consumidores => queda na compra de produtos 
industriais => superprodução na indústria => queda no preço dos 
produtos industriais => desemprego urbano. 

Crises industriais: seu encadeamento sistêmico é o seguinte: 
especulação sobre novos setores (ferrovias, eletricidade, petróleo) 
=> aumento das participações acionárias => qualquer acidente pode 
provocar pânico no mercado de ações => falência dos bancos mais 
envolvidos em operações de risco => falência com efeito dominó => 
o crédito torna-se mais escasso => colapso dos mercados => oferta 
> demanda = crise de superprodução => diminuição dos preços => 
diminuição dos lucros => diminuição dos investimentos => falências. 

Agora, quais são os efeitos das crises financeiras nas crises 
econômicas? Muitas vezes se diz podermos identificar as 
consequências de três tipos de crises financeiras, reconhecidas na 
Economia, geradoras de três categorias principais de impacto: 

Crise cambial: quando um ataque especulativo a uma moeda 
resulta na desvalorização dessa moeda ou obriga as autoridades a 
defender a moeda, gastando grandes volumes de reservas cambiais 
ou aumentando significativamente as taxas de juro. 

Crise bancária: uma situação onde o pânico bancário ou a 
quebra de bancos forçam os bancos a suspender o pagamento da 
dívida e não mais fornecer liquidez suficiente para a economia (ver 
medidas Corralito da Argentina). 

Crise da dívida soberana: um governo não pode mais pagar sua 
dívida, ou o risco de falha no pagamento da dívida do governo 
aumenta e leva a um aumento dramático nas taxas de juros. Como o 
governo é forçado a refinanciar-se com taxas de juros mais altas, as 
perspectivas para o orçamento se escurecem e o risco de derrota 
eleitoral aumenta. Como resultado, a crise se torna uma crise 
bancária, porque o banco de um país geralmente detém uma grande 
parte de sua dívida pública. 
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No entanto, essas três situações acima podem ser combinadas: 
podem ocorrer ao mesmo tempo como na Argentina em 2001–2002, 
quando, simultaneamente, diante de um default na dívida externa, 
houve desvalorização repentina do peso e corrida bancária para 
saques. 

O FMI (Fundo Monetário Internacional) analisou 124 crises 
bancárias mundiais, documentadas em detalhes desde 1970. O FMI 
mostrou 55% delas terem sido seguidas por uma crise cambial 
associada a impactos econômicos trágicos ou fortes. 

Papel da Complexidade e Diversidade na Natureza 

Nas seções anteriores, vimos como um organismo ou uma crise 
pode crescer a partir de uma semente. Este é o resultado da 
complexificação, tão comum na Natureza, e da conformidade com a 
segunda lei da termodinâmica.  

Mas agora é importante descrever como sistemas complexos 
podem surgir, evoluir e entrar em colapso. Isso é essencial para 
entender como os sistemas econômicos e financeiros podem evoluir e 
por qual razão devem se adaptar a um ambiente em constante 
mudança. 

Massotte e Orsi bordam aqui a pr imeira parte da 
complexificação: como criar uma semente, a fim de gerenciar e 
controlar o crescimento de uma estrutura complexa de um sistema 
capaz de incluir loops de feedback não linear. Primeiro, relembram 
algumas propriedades e características dos fatores e, a seguir, as 
regras de gerenciamento e controle. 

Diversidade 

A primeira observação é o domínio das atividades financeiras 
constituir um mundo assimétrico, embora estável até a próxima crise. 
É habitada principalmente por clones machos, o que é um sinal de 
falta de diversidade em termos de visão, sentimento de risco e 
interpretação da situação. 

Na verdade, a população de CEOs no setor bancário inclui 
apenas 2% de mulheres, enquanto a administração é composta por 
20% de mulheres. 
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Como resultado, o par de forças ação-reação no sistema em 
rede (através dos numerosos loops de feedback) sempre será 
semelhante e causará problemas de amplificação no sistema de 
tomada de decisão.  

Conforme mencionado anteriormente neste livro, a diversidade 
é necessária para melhorar o processo de evolução de um sistema. 
Esta diversidade pode ser trazida tanto alterando os nós do sistema 
(ou seja, pessoas) ou modificando os dados de entrada, para 
contrariar agir os efeitos cumulativos dos desvios. É a única maneira 
de controlar e evitar o caos determinístico. 

Além disso, se olharmos para o conceito de diversidade de 
gêneros, na sociedade, diz-se a biodiversidade estar continuamente 
desaparecendo: isso é verdade e a espécie humana é a única causa 
do colapso da diversidade? 

Na verdade, os seres humanos são um dos organismos mais 
complexos da Terra, não só o mais complexo, mas também o mais 
frágil. Portanto, quanto mais ele é ameaçado por mudanças em seu 
ambiente (doenças, CO2, etc.), mais está sofrendo o planeta.  

Além disso, cada espécie depende menos do meio-ambiente se 
comparado à dependência dele mesmo (por exemplo, plâncton), 
também em outras espécies menos evoluídas (por exemplo, 
bactérias). Portanto, temos interações cruzadas entre presas e 
predadores, e tudo é interdependente.  

Assim, é improvável ações isoladas terem sucesso e os seres 
humanos serem consistentes. Da mesma forma, em sistemas presa-
predador, todas as espécies em interação devem ser levadas em 
consideração. A segunda lei da termodinâmica é invalidada? Toda a 
interação está completa? Tudo deve ser validado e comprovado. 

Sensibilidade às Condições Iniciais (SIC) 

Essa especificidade é comum a qualquer sistema complexo. 
Como já foi especificado: devido às interações e amplificações, 
podemos sempre observar um “efeito borboleta” pelo qual qualquer 
mudança imperceptível em um determinado momento pode causar 
instantaneamente um desastre em um local muito remoto. 
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Controle Global 

O controle é sempre feito por meio de interações, ou seja, 
envolve a estrutura e a arquitetura de um sistema, as funções locais, 
mas não apenas seu funcionamento global. Na verdade, implica 
integrar, todas juntas, as abordagens de cima para baixo e de baixo 
para cima. 

Gestão: evolução das premissas e das práticas com o meio ambiente 

Isso trata do monitoramento e integração do processo. No 
sistema financeiro convencional, as novas tecnologias foram 
utilizadas essencialmente para melhorar a agilidade nas transações e 
na tomada de decisões.  

Nas últimas décadas, a estrutura dos processos não mudou 
fundamentalmente, apenas melhorou. É um problema de mudança de 
paradigma: a integração de uma nova tecnologia é uma forma de 
reengenharia dos processos do sujeito, de modificar os hábitos 
humanos, de mudar as mentalidades e a cultura das pessoas, de se 
adaptar e evoluir. 

A revolução tecnológica tem implicações de longo alcance e 
está mudando rapidamente a forma como o mundo faz negócios. Mas 
a tecnologia também oferece o potencial para encontrar soluções 
para alguns dos desafios que a economia global enfrenta.  

Para estimular o pensamento criativo entre seus economistas, o 
FMI abriu recentemente um laboratório de inovação. Ajuda a tornar a 
instituição mais ágil para antecipar e melhorar os procedimentos 
financeiros no mundo. 

Como devemos proceder diante de crises financeiras? 

Embora tenham ocorrido modificações e melhorias trazidas aos 
sistemas financeiro e bancário, amplamente envolvidos após a crise 
do subprime em 2008, a resiliência desses sistemas ainda é 
questionável. Por exemplo, liquidez, fundos e ativos são mais bem 
controlados, testes de estresse foram realizados para avaliar a 
robustez desses sistemas e os créditos de liquidação duvidosa estão 
diminuindo.  
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No entanto, ainda existem alguns problemas no pregão e 
shadow banking, ou seja, interfaces para operações bancárias 
localizadas fora do sistema bancário convencional). 

No entanto, desde quando o sistema de controle foi 
estabelecido, há 10 anos, novas ameaças surgiram, como 
criptomoedas, fintechs, empréstimos colaborativos, blockchain, a 
emergência como potência da economia da China, etc. Isso é 
estudado no capítulo dedicado a “Análise de Crises e Crashes”. 

Algumas dessas fontes e desvios podem ser a causa de um 
crash da bolsa, associado a muitas catástrofes para os indivíduos: as 
pessoas podem perder tudo, por exemplo, casa, salário, pensão de 
aposentadoria, seguro saúde, direito a treinamento profissional, 
educação continuada ou habilidade desenvolvimento, etc. 

Há várias décadas, reconhecemos um forte declínio da renda da 
classe média, apenas cobrindo os gastos públicos excessivos ou 
subsídios de conveniência. Paralelamente, temos um aumento da 
desigualdade e um aumento da riqueza das classes mais ricas 
(muitas vezes devido à crise econômica anterior), associado ao 
crescimento do desemprego da força de trabalho jovem. Aqui, temos 
os mecanismos de uma semente de impacto! 

Definição de Crise e Frequência de Ocorrências 

Uma crise econômica está relacionada a uma degradação forte 
e rápida de sua situação econômica. Muitas vezes é causada por era 
local, temporal e geográfica e impacta rapidamente, por vários anos, 
toda a economia mundial.  

Chamamos isso de desaceleração econômica ou uma recessão 
econômica. Essa crise tem impacto no nível dos salários e no valor do 
capital (valores das ações), falências e desemprego: leva ao aumento 
das forças sociais e políticas e pode também ter implicações para a 
saúde. 

Se olharmos para a importância do déficit em alguns grandes 
países emergentes (como o BRICS), podemos observar uma dinâmica 
de deriva dinâmica dos saldos atuais desde o início dos anos 2000 até 
agora. 
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Para limitar e controlar os desvios, assume-se que a oferta e a 
procura de ações estão submetidas a um crescimento tanto em 
volume como em preço. Essa dinâmica representa a base das bolhas 
de dívida com base no princípio da liquidez.  

Quanto mais bem-sucedida essa dinâmica, mais o volume de 
ações aumenta, de modo novas categorias de acionistas serem 
envolvidas, como a crise do subprime, nos EUA.  

Surgem novas categorias de investidores, todos cada vez mais 
desconectados da dinâmica econômica subjacente. Como alguns 
bancos europeus estiveram envolvidos no financiamento da bolha 
imobiliária dos EUA, isso contaminou muitas pessoas em todo o 
mundo muito rapidamente.  

Isso é o resultado de uma interconexão global de todas as 
economias, ao redor do mundo, quaisquer sejam as taxas de câmbio, 
e à época. 

Lembre-se: as crises são bastante comuns na economia. A 
análise mostra muitas crises estarem sempre surgindo. Felizmente, a 
maioria deles está localizada em apenas alguns países e têm apenas 
um impacto limitado no desempenho global.  

Os coautores alguns deles que aconteceram no século passado; 
todos estavam preocupados com a ganância de atitude, a falta de 
governança e a incapacidade de gerenciar um bem comum como 
seria realizado por um CIO cauteloso. 

Recessões e crises financeiras desde o início da década de 
1990: 

• 1992–1993: Quarta-feira negra, baseado em ataques 
especulativos a moedas, devido aos mecanismos de taxa de 
câmbio europeus; 

• 1994–1995: crise econômica no México, devido a um ataque 
especulativo à moeda nacional; 

• 1997–1998: crise russa e crise financeira asiática associada às 
desvalorizações e crises bancárias na Ásia; 

• 2001: a crise econômica turca; 
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• 1999–2002: a crise econômica argentina; 

• 2001: estouro da bolha das ponto.com - especulações sobre o 
colapso de empresas da Internet; 

• 2007–2008: a crise financeira global; 

• 2008–2011: a crise financeira da Islândia; 

• 2010: a crise da dívida soberana europeia, etc.; 

• 2010-2018: a crise da dívida do governo grego. 

• 2014: a crise financeira russa. 

Crise Futura Possível  

Vem aí uma nova crise? Explodirá a bolha da Economia Digital?  

A bolha da Internet anterior, explodida em 2000, foi 
especulativa. Hoje, ainda observamos muita especulação com 
empresas ainda endividadas, em andamento de busca de 
refinamentos de estratégia, até mesmo em busca de um novo modelo 
econômico e captação de recursos. O contrário ocorre com Apple, 
Google ou Netflix, todas desenvolvendo novas atividades. 

Em paralelo, e durante o mesmo e curto prazo desde a crise de 
2008 até antes da pandemia de 2020: 

• empresas como Uber, Tesla, Altice, Airbnb, Twitter, Snap, 
Blablacar, etc. estavam em déficit; 

• muitas empresas estavam fechando seus negócios como o 
acelerador de start-up, denominado Ekito, Blippar na área de 
realidade aumentada, e o especialista em blockchain 
ConsenSys, etc.; 

• outras, como Foodora, encerrou operações na França para 
reduzir seu escopo; 

• muitas outras foram comprados, como pneus 1001, Oscaro.com 
e foodcheri; 
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• eBay se tornou BtoB e o PriceMinister também foi renomeado 
como Rakuten. 

Para essas empresas, seu business case é questionado. Não 
seria um fim, mas sim uma adaptação exigida pela falta de 
maturidade. Conforme observado, é sempre necessário ser capaz de 
detectar sinais fracos e antecipar fatos e eventos para evitá-los. 

Crise como Fim de uma Evolução 

Normalmente detecta-se um hábito: a evolução ou o fim de 
uma crise é sempre, como num conto de fadas, bem controlada, e os 
líderes ficam otimistas, anunciando melhores dias futuros. Mas isso 
nem sempre é a realidade, e o paralelo com o ciclo de vida da 
civilização diz “nem tudo ser rosado”. Apenas tomando os exemplos 
relacionados à evolução das civilizações, a figura a seguir mostra 
muitas civilizações conhecidas. 
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Tudo na natureza, cada civilização, tem um começo e um fim. 
Temos um esgotamento e depois um desaparecimento de cada 
criação! Os modelos aplicados para estudar tal fenômeno fazem parte 
da chamada Teoria do Colapso.  

Eles estão relacionados a conceitos globais, visando 
compreender e antecipar o comportamento global de um produto / 
serviço / organismos vivos, etc. Ao analisar o ciclo de vida de um 
produto, sempre temos de considerar uma queda e um colapso do 
sistema em estudo. 

Esses modelos de colapso visavam inicialmente estudar as 
evoluções dos seres humanos e das civilizações. Eles são pensados 
como uma representação simplificada da realidade, para examinar o 
efeito de alguns parâmetros na trajetória de sistemas complexos, 
compreendendo estruturas dissipativas, baseadas em recursos finitos 
ou lentamente renováveis. 

Os modelos baseiam-se em um conceito simples: o da cadeia 
trófica [nível de nutrição na cadeia ou teia alimentar]. Se assumirmos 
os recursos naturais disponíveis não serem renováveis, como são no 
caso dos recursos minerais (por exemplo, ouro e prata para o Império 
Romano e combustíveis fósseis para o império global moderno), o 
desaparecimento das estruturas tróficas exploradoras dos recursos é 
inevitável, exceto caso novos recursos possam ser encontrados.  

O mesmo é verdade para os recursos cuja renovação é lenta 
em comparação com a taxa de exploração. 

O livro “The Collapse of Complex Societies” (Colapso das 
Sociedades Complexas), de Joseph Tainter, descreve o processo de 
Ascensão e Queda das Civilizações. Mostra os colapsos ocorrerem 
quando os custos da complexidade superam os benefícios. Demonstra 
o colapso das sociedades ocorrer baseado em quatro axiomas: 

1)  sociedades humanas são organizações voltadas para a solução 
de problemas; 

2)  sistemas sociopolíticos necessitam de energia para a sua 
manutenção; 

3)  aumento da complexidade traz consigo o aumento dos custos 
per capita; e 



  225

4)  investimento em complexidade sociopolítica – como uma 
resposta à resolução de problemas complexos – atinge um 
ponto de retornos marginais decrescentes. 

Para Tainter, o sistema tende a colapsar quando a introdução de 
um acréscimo de complexidade [outro(s) componente(s)], em um 
sistema já complexo, impõe um custo superior ao benefício 
produzido. 

Graças ao modelo de Tainter, podemos dizer sociedades mais 
complexas serem mais caras de manter se comparadas às mais 
simples: elas requerem maiores níveis de apoio per capita. O retorno 
sobre o investimento (ROI) varia de acordo com a complexidade do 
sistema. 

Mais especificamente, em muitos domínios críticos, um 
investimento contínuo em tecnologias, esferas humanas e 
sociopolíticas é necessário para manter a complexidade do sistema 
em um equilíbrio, onde os benefícios de tal investimento não 
começaram a diminuir, a fim de manter o sistema em seu nível 
operacional ótimo. 

Assim, não só devemos alocar cada vez maiores quantidades de 
apoio, esforços e recursos para manter um sistema ou sociedade em 
evolução, mas também após um determinado ponto crítico, temos de 
reconhecer: os investimentos têm um rendimento cada vez menor e 
um rendimento menor e ROI mais baixo. 

No geral, enquanto uma sociedade explorar os recursos em 
uma condição de feedback desenfreado, como acontece quando ela 
tenta maximizar os rendimentos, o colapso da superexploração é 
inevitável, embora os recursos sejam teoricamente renováveis. 

Na verdade, existem cerca de uma dúzia de fatores importantes 
para explicar e modelar um colapso. Estes são: 

1)  esgotamento ou exaustão dos recursos dos quais o sistema 
depende;  

2)  desenvolvimento e exploração de uma nova energia alternativa 
ou recurso;  
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3)  ocorrência de caos determinístico e comportamental ou 
desastre externo;  

4)  fatores econômicos desfavoráveis; 

5)  falta de respostas pertinentes e reativas para eventos anormais 
e estados adversos;  

6)  interações com sociedades externas ou competições com 
sociedades externas;  

7)  ataques cibernéticos, notícias falsas, hacking, intrusões, etc .;  

8)  ampliação ou mitigação de eventos concatenados;  

9)  disfunção social ou social; 

10)  conflitos de classe, má gestão, mau comportamento, falta de 
ética;  

11)  poluição ou impactos ambientais; 

12)  fatores místicos e / ou religiosos, ou culturais, etc. 

Todos esses fatores têm um efeito positivo ou negativo na 
adaptação. Somente o processamento e o controle inteligentes de 
informações são capazes de planejar e reagir no futuro e, então, de 
superar a resiliência e o destino de todo o sistema. 

Infelizmente, por razões políticas de ignorância e ganância, 
alguns tomadores de decisão apenas pretendem introduzir artefatos 
de Inteligência Artificial, em seus modelos, reduzindo-se assim a uma 
abordagem covarde. As principais decisões lidam antes com o nível 
organizacional. Mesmo o impulso para o uso de aprendizado profundo 
é inoperante. 

Relativamente a civilizações ou colapsos de empresas, os 
registros históricos das sociedades humanas raramente – ou nunca – 
são usados como lições. 

A investigação sobre a Teoria do Colapso baseia-se 
principalmente na simulação: o objetivo é simular a complexidade de 
qualquer sistema (sociedades, civilizações, empresas, etc.), para 
diagnosticar e compreender melhor os seus desvios e destino.  
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Para um cientista, um colapso não é uma única destruição ou 
eliminação. Como disse a Teoria do Caos ou da Catástrofe, é uma 
forma de descrever, retratar e explicar uma transição crítica de um 
estado para outro.  

Por exemplo, a população maia fo i superada pela 
superexploração do solo. A transição de uma agricultura intensiva 
(com desmatamento) para um cultivo mais tradicional (em contexto 
desertificado) levou à queda e ao êxodo da população. 

Em Angkor, a organização urbana era muito complexa. Logo, a 
rede de abastecimento de água não era mais capaz de suportar fortes 
variações climáticas. 

O declínio da Ilha de Páscoa foi bastante lento e contínuo (cerca 
de 300 anos), e difícil. O desmatamento da ilha não permitia mais lá 
a vida de uma população. 

Nossa civilização moderna e seus avatares (como nosso 
sistema bancário, empresas, modos de vida, etc.) estão 
fundamentalmente sujeitos às mesmas restrições daquelas relativas 
às civilizações mais antigas.  

Nosso ecossistema está submetido a diferentes pressões: 

• algumas espécies vivas estão diminuindo em número e 
ameaçadas de extinção: populações de anfíbios, coníferas, 
mamíferos, corais, pássaros, etc.; 

• há um aumento da acidificação dos oceanos, dióxido de 
carbono, aquecimento global, taxa de gás metano, etc.; 

• o fantasma da escassez geral está emergindo, especialmente 
para minerais estratégicos e específicos, bem como terras 
raras. 

Basta! Parem o mundo, eu quero saltar! 
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Considerações Finais 

A lógica clássica está constituída a partir de apenas dois valores 
de verdade: verdadeiro ou falso. Tal lógica convence por ser intuitiva 
e estar em conformação ao raciocínio humano. Pensa: “é virgem ou 
não é”, “está grávida ou não está”, “certo ou errado”.  

O cérebro humano abomina complexidade. Sente dificuldade 
em lidar com um pensamento sistêmico sobre o nível de realidade 
emergente de interações de múltiplos e heterogêneos componentes.  

Nessa escala, a configuração temporária se encontra de 
maneira distinta em relação à mera extrapolação ou agregação 
simplória da vivência experimentada por cada indivíduo em seu 
mundinho. O reducionismo não é pertinente. 

A visão holista enxerga o conjunto. O individualismo 
metodológico é bottom-up, isto é, de baixo para cima. Confunde e 
reduz a defesa de liberdades individuais apenas à busca do self-
interest em livre-mercado. O egoísmo geral se equilibraria pela “mão 
invisível”.  

O método histórico-indutivo se distingue do idealismo desse 
método dedutivo-racional. Parte da sensibilidade ao mundo real, tudo 
aquilo concreto, nos afetando o tempo todo, independente da nossa 
crença ou de o que façamos a respeito. Todos os fenômenos naturais 
e objetos sólidos, cujos contatos em nível microscópico ou 
macroscópico são perceptíveis, pertencem a esse nível de realidade 
objetiva. 

Os idealistas imaginam: “nós combinamos” aquilo considerado 
“real” e não necessariamente evidenciado pela realidade objetiva. 
Sua confirmação vem do coletivo. Daí aceitam os dogmas de acordo 
com o temor a uma punição ou a esperança de uma recompensa 
divina.  

Os “paradigmas” são os pressupostos nos quais os sistemas de 
pensamento se embasam e interpretam o mundo como fosse apenas 
uma realidade consensual. 
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Uma terceira camada seria o nível da realidade pessoal. É tudo 
aquilo subjetivo, tomado como “real” para nós mesmos, porém não 
validado nem pelo coletivo (consensual) nem pelo objetivo 
(experimental). 

Entretanto, no nível de realidade quântica, aquilo visto na lógica 
clássica como contraditório ou inadmissível é submetido à experiência 
e percebido como uma unidade no nível do quantum. O 
aparentemente contraditório é visto como não-contraditório e sim 
complementar e necessário para a sobrevivência de ambos. 

Os três pilares da metodologia transdisciplinar – diferentes 
níveis de realidade, lógica do terceiro termo incluído, complexidade – 
estão mutuamente relacionados. Ela busca explicar a multiplicidade 
de interações difíceis de serem compreendidas segundo a lógica 
clássica, binária e maniqueísta, tipo “verdadeiro ou falso”, “isto ou 
aquilo”. Essa percepção só é possível quando são introduzidos 
diferentes níveis de realidade. 

A transdisciplinaridade, ao transgredir as fronteiras 
epistemológicas de cada ciência disciplinar, busca construir um 
conhecimento “através” das (ou transversal às) Ciências. A verdade é 
o todo. 

A Lógica do Terceiro Termo Incluído permite o cruzamento de 
diferentes perspectivas, onde um sistema coerente e aberto é 
construído. Permite uma melhor compreensão não só de fenômenos 
científicos exatos, mas, também econômicos, políticos e sociais.   

Daí a luta de classes não implica em eliminação de uma delas. 
Na realidade, cada qual depende uma da outra, para gerar renda 
(lucro e salário) e produto (mercadorias e emprego). 

Os marxistas – e também os empresários – pensam sempre em 
termos de uma sociedade antagônica. Afinal, pela lógica clássica 
binária, quando o salário está mais baixo, o lucro estaria mais alto. 
De acordo com essa “gangorra”, salário no nível microeconômico é 
sempre custo.  

A busca do próprio interesse é um autoengano no nível 
macroeconômico, pois a massa dos rendimentos, inclusive salariais, é 
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demanda agregada. Levar a exploração ao máximo é um “tiro-no-pé” 
se for uma atitude empresarial coletiva! 

A pandemia e o consequente distanciamento social constituíram 
“um laboratório” para cientistas especialistas testarem sua Ciência 
Econômica. Além de enfrentarmos a falsa disjunção entre saúde 
pública ou saúde econômica, experimentamos todos o quanto somos 
dependentes de cooperação entre uns e outros.  

Outra velha aprendizagem reatualizada foi o mundo 
socioeconômico e político contemporâneo sobreviver só com 
democracia – e antifascismo. Ele não se reduz à competição sem 
limite.  

O discurso de ódio, tipo “nós contra eles”, imagina esmagar 
uma classe antagônica por levar a exploração ao máximo grau 
possível. No entanto, o extermínio do outro significaria sua própria 
morte social. 

Na “dialética senhor-escravo”, formulada por Hegel, cada qual 
deseja ser reconhecido. Mas se cada consciência individual quiser 
obter esse reconhecimento pessoal e profissional, haverá conflito 
entre as diversas consciências com risco de exclusão mútua.  

Entretanto, se essa luta terminasse com a supressão das 
consciências de todos aqueles incapazes de aceitar o reconhecimento 
de uma vitoriosa, a morte delas privaria essa vitória de sentido. O 
vencedor não teria ninguém para reconhecê-lo.  

A imposição do vencedor deixa com vida o vencido em troca 
deste reconhecê-lo e de renunciar a ser reconhecido. Essa relação de 
dominação e de servidão é “a relação entre o senhor e o escravo”.  

O senhor, segundo Hegel, é o homem capaz de levar até o fim, 
arriscando sua vida, a luta pelo reconhecimento. O escravo é o 
homem, por medo da morte, optante por recuar na luta. Ele renuncia 
a ser reconhecido. 

O trabalho é servidão, dependência em relação ao senhor, mas 
essa dependência acarreta – como atividade prática, real – a 
transformação da natureza e a criação de algum produto. O subjetivo 
se torna objetivo no produto e, desse modo, cria um mundo próprio.  
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É possível se reconhecer nos produtos criados de maneira não 
alienada. Transformando a natureza, o escravo reconhece a sua 
própria natureza. 

Esse reconhecimento de si em seus produtos é consciência de si 
como ser humano. Enquanto o senhor, por não criar, por não 
transformar coisas, não transforma a si mesmo e não se eleva, 
portanto, como ser humano.  

O escravo se eleva como tal e adquire consciência de sua 
liberdade criativa no processo de trabalho. Mas apenas se liberta 
idealmente, isto é, a realização da liberdade só ocorre no plano do 
Espírito. 

O trabalho é a melhor e a pior das coisas: a melhor, se é livre e 
criativo; a pior, se é escravidão, isto é, sem ter liberdade de 
expressão e criação. O trabalho criativo é, em si mesmo, prazer e 
“terapia ocupacional”, independentemente das vantagens dele 
tiradas.  

Muitos consomem a maior parte do tempo no trabalho para 
sobreviver. Outros não conseguem ocupações, embora se disponham 
a trabalhar para obter renda em condições até degradantes ou sem 
direitos. Falta-lhes igualdade de oportunidades.  

Esta é priorizada nas sociedades norte-americana e chinesa 
face à igualdade de resultados, prioritária na socialdemocracia 
europeia. Seja pelo protestantismo, seja pelo confucionismo, devido 
ao “amor ao conhecimento”, se todos têm igualdade de oportunidade 
em educação, a partir de então, o incentivo ao enriquecimento 
moverá os indivíduos por seus talentos profissionais, seja como 
trabalhadores criativos, seja como empreendedores, capazes de 
inovação e alavancagem financeira de seu negócio. 

Uma visão transdisciplinar propõe a Renda Básica Universal 
para proteger os pobres face à perda de emprego e à exclusão 
econômica no futuro da automação de Economia Digital. Além deles, 
protegerá também os ricos da ira populista neofascista ou totalitária.  

Dentro da lógica clássica, é isso ou voltar a crescer renda e 
empregos de maneira sustentada – e sustentável ambientalmente em 
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escala planetária. O terceiro estará excluído caso não avancemos na 
transdisciplinaridade científica. 
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