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Prefácio 

“Viajando de Amsterdã a Joanesburgo a negócios, Roland 
Kupers se acomodou em seu assento e abriu a revista The Economist. 
Recostando-se em seu assento, começou a ler um artigo sobre o 
trabalho do David Colander: 

Em 1996, David Colander, do Middlebury College, em Vermont, 
expressou sua insatisfação com décadas de Economia invocando uma 
analogia grandiosa. Ele sentiu os macroeconomistas haverem 
escalado uma montanha, apenas para descobrir, quando romperam 
as nuvens, uma montanha vizinha os teria levado mais alto... 

A analogia de Colander não implica os economistas não estarem 
chegando a lugar nenhum: eles podem progredir até o pico escolhido, 
mesmo caso outras montanhas mais altas aparecessem. Os modelos 
convencionais da Macroeconomia, por exemplo, são mais sofisticados 
face aos anteriores, permitindo diferentes tipos de choques, melhores 
testes estatísticos e uma variedade de “dramatis personae” além do 
comportamento do homo economicus comum de outrora. Esse 
progresso é resultado de um árduo trabalho teórico em resposta a 
sucessivas rodadas de críticas. Os críticos, ao não acharem a 
escalada valer o esforço, nem sempre apreciam o quão longe os 
principais economistas ascenderam…. 

A imagem dos picos gêmeos tem outra implicação inquietante. 
Para ir de um pico ao outro, os economistas terão de perder muita 
altitude primeiro. Para abordar as questões de uma maneira nova, 
eles podem ter de deixar de lado muitas de suas técnicas e métodos 
favoritos. Essa perspectiva provavelmente explica muito da 
resistência ao novo pensamento econômico. Os economistas tendem 
a se apegar a quaisquer suposições necessárias para usar as técnicas 
preferidas por já estarem dominadas. 

Não muito depois disso, David Colander e Roland Kupers, 
coautores do livro Complexity and the art of public policy: solving 
society’s problems from the bottom up (Princeton University Press; 
2014) se encontraram, em uma conferência sobre mudanças 
climáticas em Berlim, e ambos tiveram a mesma reação à grande 
parte da discussão: perdeu muitos dos elementos centrais da política. 



 6

A discussão política foi enquadrada entre duas opções polares: ou 
deixá-lo para o mercado ou contar com o governo para a solução, ou 
seja, laissez-faire ou ativismo governamental.  

O que essas abordagens perdem é o fato dessas mesmas 
escolhas influenciarem a dinâmica do sistema, bem como os gostos e 
preferências das pessoas. Não será o mesmo sistema quando as 
políticas estiverem em andamento, e esse fato pode trazer 
oportunidades e consequências imprevistas. 

Na opinião deles, essa maneira de enquadrar as escolhas 
políticas estava minando a discussão útil. Isso forçou o debate em 
dois campos — aqueles a favor do mercado e aqueles a favor do 
controle governamental. Não se encaixam em nenhum dos dois 
campos, adotando a opção do Terceiro Incluído contra esse 
reducionismo.  

Ambos acreditavam qualquer solução viável ter de envolver o 
mercado. Mas também ter de envolver o governo. Para eles, a política 
não era uma escolha entre o mercado e o governo: política 
necessariamente envolvia governo e mercado trabalhando juntos. 
Eles os viam como simbióticos, não opostos. 

Esse argumento de simbiose governo/mercado é visto por 
alguns defensores do pró-mercado como uma armadilha iliberal para 
minar o mercado, levando a uma expansão do governo e mais 
controle do governo. Na verdade, às vezes funcionou assim no 
passado, mas não precisa e não deve.  

Dizer “o governo é essencial” não significa dizer “as estruturas 
governamentais atuais estão fazendo um bom trabalho”. Sequer 
pode-se dizer “os governos estão sempre focando nos tipos certos de 
atividades”. 

Por qual razão Colander e Kupers chegaram a esse 
reconhecimento? Afinal, tiveram experiências e origens muito 
diferentes.  

O que os conectava era ambos terem interesse na nova Ciência 
dos Sistemas Complexos: a maneira como pensavam a Política 
Pública era a maneira como alguém treinado em Ciência da 
Complexidade pensaria. A Complexidade era o elo entre eles.  
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Roland Kupers, físico por formação e empresário por vocação, 
passou algum tempo em Santa Fé, onde a Ciência da Complexidade 
surgiu pela primeira vez como uma disciplina, e trabalhou em Teoria 
da Complexidade na universidade.  

David Colander, economista por formação e professor por 
vocação, desde cedo se interessou pela Economia da Complexidade e 
escreveu alguns artigos e editou livros sobre a importância da 
Complexidade para a economia e sua relevância para a política e o 
ensino. Foi esse trabalho inicial o citado pela revista The Economist. 

Neste livro, ambos defendem: incluir o quadro de Complexidade 
não é apenas uma boa adição ao menu de políticas; é uma 
necessidade absoluta.  

O conjunto polar padrão – mercado livre versus controle do 
governo – criou um impasse. Um lado simplesmente não consegue 
entender o que o outro lado está dizendo.  

O resultado é que tanto o mercado quanto o governo estão 
perdendo credibilidade. Essa perda de credibilidade pode, em última 
análise, corroer seriamente a capacidade da sociedade de se 
organizar e deixá-la vulnerável a pessoas que afirmam ter respostas 
fáceis e convenientes.  

A ascensão dos partidos populistas na Europa e dos extremos à 
direita e à esquerda nos Estados Unidos indica esses perigos. O 
quadro de Complexidade oferece novas maneiras para os 
formuladores de políticas buscarem respostas pragmáticas para 
nossos problemas intratáveis.  

As pessoas ainda terão visões diferentes sobre política, mas 
terão uma estrutura compartilhada para debater de forma mais 
construtiva. Como tal, pode atualizar e revigorar a discussão política. 

O livro desenvolve as ideias acima de forma mais completa. 
Está dividido em quatro partes.  

Na primeira parte apresentam o quadro de Complexidade e 
descrevem como a política social seria diferente se fosse levada a 
sério.  
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Na segunda parte, fazem um levantamento da história da 
relação entre Economia, Política e Complexidade, explicando como 
eles se separaram e como eles estão se unindo novamente.  

Na terceira parte, exploram algumas políticas de Complexidade 
e descrevem exemplos de como o quadro de Complexidade pode 
mudar o debate político.  

A quarta parte considera o chamado por eles de Agenda 
Perdida. Nela, discutem como o treinamento em Ciências Sociais deve 
mudar para melhor integrar uma visão de Complexidade ao 
pensamento político e como o pensamento político mudará se o 
quadro de Complexidade for adotado. 

Neste estudo, com finalidade didática (preparação de aulas), 
traduzirei e editorarei a segunda parte e farei um breve resumo das 
políticas públicas inspiradas na análise da Complexidade. Completarei 
o resumo com a listagem dos pontos da Agenda Perdida. 
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Como a Microeconomia perdeu  
a Visão da Complexidade 

Quando a Complexidade da realidade é cuidadosamente 
considerada, o argumento de as preocupações políticas aplicadas 

poderem ser reduzidas à Economia torna-se tão irracional de modo 
apenas um acadêmico ousaria considerá-lo. 

—J. N. KEYNES 

Em The Worldly Philosophers, Robert Heilbroner conta a história 
de um jantar onde John Maynard Keynes esteve com Max Planck, o 
físico responsável pelo desenvolvimento da mecânica quântica. Planck 
virou-se para Keynes e disse-lhe já haver pensado em entrar na área 
da Economia [nome da disciplina com maiúscula], mas decidiu não o 
fazer — era muito difícil.  

Keynes repetiu essa história com prazer para um amigo em 
Cambridge. “Ora, isso é estranho”, disse o amigo. “Bertrand Russell 
estava me dizendo outro dia ele também ter pensado em entrar para 
a Economia. Mas ele decidiu também ser muito fácil.”  

Essa história captura duas reações típicas costumeiras das 
pessoas em relação à Economia. Para algumas é muito fácil; para 
outras é muito difícil. 

Ambas as reações são razoáveis, dependendo de qual narrativa 
econômica se está tentando explicar. Se você é um cientista natural e 
está tentando entender os modelos convencional usados pelos 
economistas, e você aceitar o modelo deles ser o apropriado, a 
Economia é realmente fácil.  

Para não-matemáticos, a Matemática dos economistas pode 
parecer difícil, mas a maior parte é fácil para um matemático. No 
entanto, se você está tentando entender a Economia, e pensa em 
todos os modelos possíveis de alguém obter, e tenta combiná-lo com 
a complexa realidade social de uma maneira científica, a Economia é 
realmente difícil. 

A razão pela qual é tão difícil é dupla. Primeiro, há muitas 
interações e camadas de decisões interconectadas, todas 
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retroalimentando umas às outras de maneiras não triviais. Segundo, 
a maneira como a Ciência interpreta a Complexidade – análise de 
dados e experimentos controlados – é muito mais difícil nas Ciências 
Sociais em vez de ser nas Ciências Naturais, pois há menos dados e a 
qualidade desses dados é ruim. 

Alguns argumentaram, por causa desses problemas, a 
Economia, assim como as outras Ciências Sociais, não pode ser 
considerada uma Ciência. David Colander e Roland Kupers, no livro 
Complexity and the Art of Public Policy - Solving Society's Problems 
from the Bottom Up (Princeton University Press; 2014), dizem não 
concordarem com essa avaliação, mas estarem dispostos a dizer 
muitas das descobertas das Ciências Sociais não serem 
cientificamente comprovadas no nível na qual se qualificam como fato 
científico.  

Na opinião deles, isso não é uma condenação dos cientistas 
sociais. Trata-se apenas um reflexo de os cientistas sociais terem de 
lidar com problemas muito difíceis de uma forma razoável.  

O argumento deles é eles poderiam fazer melhor se 
adicionassem algumas ferramentas de Complexidade ao seu arsenal 
analítico. Além disso, seriam mais cuidadosos em serem precisos 
sobre o que sabem cientificamente e o que não sabem. 

Neste capítulo e no próximo, aqui traduzidos, contam a história 
de como, na luta dos economistas para desenvolver um modelo capaz 
de capturar os aspectos essenciais da economia [atividade econômica 
em minúscula], a explicação da forma como a política econômica é 
estruturada, para o público em geral, acabou prejudicada. O que 
querem dizer com isso?  

Referem-se à forma como o público em geral é levado a 
acreditar, quando os economistas apoiam uma determinada política, 
esse apoio é baseado em seu conhecimento científico e teoria. Isso se 
torna um problema, porque os economistas muitas vezes chegam a 
visões políticas diametralmente opostas: alguns apoiam o 
fundamentalismo de mercado e outros apoiam a intervenção 
governamental.  

Se seus argumentos vêm diretamente da mesma teoria 
científica, ambos não podem estar certos. A resposta para esse 
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quebra-cabeça é: as visões políticas dos economistas não vêm da 
teoria científica – elas vêm de diferentes interpretações e suposições 
da mesma teoria científica. 

Isso significa a política, baseada nem no fundamentalismo de 
mercado nem na intervenção do governo, vir da Ciência Econômica.  

Por exemplo, considere as tarifas de importação – devemos tê-
las ou não? A maioria do público acredita a teoria econômica nos diz: 
não devemos ter tarifas. Não. Ela nos diz, sob certas condições, 
nunca atendidas na prática, as tarifas reduzirão uma medida 
específica de bem-estar. Pode estar relacionada ao bem-estar social 
sob uma variedade de premissas. O resultado da política depende do 
ajuste da suposição do modelo específico à realidade, não da própria 
teoria. 

Bons economistas sabiam disso, mas não enfatizavam isso em 
seus livros didáticos e escritos populares. Com o tempo, a Economia 
ficou conhecida por ser uma defensora tacanha de O Mercado 
[sobrenatural por se ao mesmo tempo onipresente, onipotente e 
onisciente tratado de maneira definida com maiúsculas], pois 
acreditava em um mundo de indivíduos ultra racionais e cujo único 
foco era o bem-estar material.  

Alguns economistas realmente se encaixam nesse molde, mas a 
maioria não. Esta maioria usou um modelo de “controle”, onde a 
intervenção do governo era necessária para corrigir as falhas do 
mercado por meio de políticas governamentais de cima para baixo.  

Ambos apoiaram suas crenças com modelos técnicos de alto 
nível, inclusive a maioria dos não economistas não os conseguia 
entender. Esses modelos eram restritos e focados quase 
exclusivamente em incentivos econômicos; eles não forneceram 
suporte científico para nenhuma das posições. 

Visão dos Economistas Clássicos da Ciência Social da 
“Complexidade” 

Os economistas nem sempre foram tacanhos – isto é, focados 
só em incentivos econômicos com exclusão de tudo o mais – como 
tendem a ser hoje. Até cerca de sete anos atrás [Colander e Kupers 
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escreveram em 2014], antes da Grande Crise Financeira, a maioria 
dos economistas era muito mais parecida com os outros cientistas 
sociais tais como são hoje.  

Os primeiros economistas, agora chamados de economistas 
clássicos, conheciam a limitação da modelagem científica e, em seus 
escritos, evitavam cuidadosamente reivindicar demais status para a 
Ciência Econômica. Em vez de chegar a conclusões políticas 
definitivas, eles chegaram a uma prescrição política muito geral, 
conhecida como laissez-faire. 

Este é um termo, conforme argumentam Colander e Kupers 
(2014), bastante mal compreendido e consistente com políticas 
apoiadas tanto por fundamentalistas de mercado quanto por 
defensores do controle governamental. A decisão de qual posição 
política adotar não é baseada na Ciência Econômica, mas sim em 
questões filosóficas mais amplas não feitas parte dela. Essas são 
questões sobre as quais pessoas razoáveis podem discordar. 

Os economistas clássicos não eram altamente matemáticos. Em 
vez disso, eles usaram modelos lógicos e simples e argumentos 
heurísticos para fazer seus pontos.  

Se você ler economistas clássicos como Adam Smith ou John 
Stuart Mill, ou mesmo muitos dos primeiros economistas 
“neoclássicos”, como Alfred Marshall, você lerá inglês, não 
Matemática. As discussões políticas apresentadas por eles incluirão 
múltiplas dimensões, muitas apenas tangencialmente relacionadas à 
agora considerada Economia.  

A visão geral da política defendidas por eles era a política do 
laissez-faire – mas essa política foi muito mal interpretada. O laissez-
faire não significava para eles o Estado não dever “fazer nada”. 
Significava sim o Estado dever pensar com muito cuidado antes de 
entrar nas Complexidades da economia, porque essas Complexidades 
provavelmente tornariam os resultados bem diferentes do 
inicialmente pretendido. 

O termo laissez-faire surgiu na França. De 1665 a 1683, Jean-
Baptiste Colbert foi o que hoje seria chamado de ministro das 
Finanças e Economia, sob o governo do Rei Sol, Luís XIV. Sua carreira 
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começou com a constatação de os impostos arrecadados do povo, 
apenas metade chegava ao rei.  

Ele passou a impor um controle central muito forte pelo Estado, 
perseguindo implacavelmente a maior corrupção. Ele tributou a 
nobreza pela primeira vez e administrou rigidamente as empresas 
estatais.  

Sobre a tributação, ele afirmou: “A arte da tributação consiste 
em atrair o ganso de modo a obter a maior quantidade de penas com 
a menor quantidade possível de assobios”. Em reação a essa 
abordagem dirigista ou de cima para baixo da política pública, em 
uma reunião em 1680, o Sr. Legendre – um comerciante – respondeu 
à pergunta de Colbert sobre como o Estado poderia servir aos 
interesses dos negócios: – Com laissez-nous faire (deixe-nos agir por 
nós mesmos)!  

O contraste entre o dirigismo de Colbert e o laissez-faire 
solicitado viria a se tornar a polaridade central de O Mercado versus 
O Estado na economia do século XX. Tornou-se talvez mais 
fundamentado na teoria econômica, mas tanto Legendre quanto 
Colbert já tinham uma boa compreensão de quais eram as questões-
chaves. 

Economia Liberal Clássica de Smith e Mill 

Adam Smith e John Stuart Mill são dois dos pilares da Economia 
clássica. Embora sejam geralmente chamados de economistas hoje, 
eles seriam mais bem vistos como cientistas sociais – seus escritos 
tinham Filosofia, Sociologia, Política, Cultura e Moral, bem como 
dimensões econômicas.  

Isso não é surpreendente, pois as Ciências Sociais não eram 
divididas em campos [disciplinas] separados na época, como é hoje. 
Era um todo integrado chamado de Economia Política. Então, quando 
os economistas clássicos falaram sobre Política, eles estavam falando 
sobre política social, não apenas política econômica. 

Tanto Smith quanto Mill faziam parte da tradição liberal 
clássica: defendia valores liberais enfatizando os direitos do indivíduo 
como um valor social fundamental. Eles viam a melhor sociedade 
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como aquela onde os indivíduos recebiam o maior grau de liberdade 
consistente com a liberdade de outras pessoas.  

Embora Smith e Mill sejam frequentemente apresentados em 
textos como economistas do laissez-faire pró-mercado, e embora eles 
favorecessem a política do laissez-faire, eles não eram economistas 
do laissez-faire da maneira como as pessoas hoje pensam sobre os 
economistas do laissez-faire. Eles admitiram plenamente a 
necessidade de o governo desempenhar um papel na economia e 
resolver problemas insolúveis apenas com o mercado. Eles 
concordaram plenamente: a ganância não era boa e o objetivo da 
sociedade não era necessariamente produzir o máximo de “coisas” 
possível. 

Adam Smith escreveu The Theory of Moral Sentiments antes de 
escrever The Wealth of Nations e, segundo muitos relatos, considerou 
seu livro de sentimentos morais a obra mais importante. Para 
entender seu argumento em Riqueza das Nações, é preciso entender 
o contexto para o argumento desenvolvido na Teoria dos Sentimentos 
Morais.  

Nele, ele argumentou um elemento importante de uma 
sociedade bem-sucedida era o chamado de empatia entre os 
indivíduos. Por empatia, ele quis dizer a consCiência de uma pessoa 
surgida das relações sociais, quando os humanos podem desenvolver 
julgamentos morais, orientadores de suas ações, ao se colocar no 
lugar do outro, embora também tenham uma propensão ao interesse 
próprio. 

Na visão de Smith, uma pessoa completa não seria uma pessoa 

gananciosa, mas seria uma pessoa socialmente cuidadosa seguidora 
de um código moral e um conjunto de normas. As recomendações 
políticas de Smith foram baseadas nessa concepção e incluíram 
considerações de moral, normas, convenções sociais e tendências 
normais dos humanos como ele os via.  

Ele não modelou formalmente nenhuma dessas questões – não 
há uma única equação em toda a Riqueza das Nações – mas ele 
poderia falar heuristicamente sobre elas – e o livro está cheio dessas 
discussões. É um livro de bom senso, de alguém sem confiar no 
governo da Monarquia absolutista – em sua época longe de ser 
democrático – sobre como fazer o bem na sociedade.  
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[Heurística é um procedimento mental simples capaz de 
propiciar às pessoas a encontrar respostas aparentemente 
adequadas, embora várias vezes imperfeitas ou mesmo erradas, para 
perguntas difíceis. A palavra tem a mesma raiz grega de eureka.] 

Sua ideia da importância da “empatia entre os indivíduos” é 
semelhante à confiança. Esta “palavrinha-mágica” desempenha um 
papel importante na visão da Complexidade de como uma economia 
funciona.  

Os modelos de Complexidade sugerem a confiança ser um 
facilitador essencial do tipo de dinâmica de replicação, organizadora 
dos sistemas sociais. Sem confiança, não são feitas as conexões 
capazes de permitirem a dinâmica decolar. Empatia ou confiança é o 
óleo lubrificante dos complexos mecanismos da economia. 

Os argumentos na Riqueza das Nações de Smith são mais bem 
vistos como um adendo ao seu argumento na Teoria dos Sentimentos 
Morais. A Riqueza das Nações concentra-se em uma subárea de inter-
relações – relações econômicas – estabelecidas ao lidarem com o 
bem-estar material.  

Para esse subconjunto de interesses, ele sentiu: a sociedade 
poderia se beneficiar deixando as pessoas seguirem seus próprios 
interesses, caso houvesse competição suficiente para refrear esse 
interesse próprio. Comentários irônicos advertiram: “as pessoas do 
mesmo ramo raramente se reúnem, mesmo para diversão, mas 
quando o fazem a conversa termina em uma conspiração contra o 
público, ou em algum artifício para aumentar os preços”.  

Consistentemente com essa visão, Smith encontrou várias 
áreas onde sentiu as intervenções governamentais serem 
necessárias. Não é sem motivo o economista ultra libertário, Murray 
Rothbard, classificar Adam Smith como socialista. 

John Stuart Mill compartilha de ideias semelhantes às de Smith. 
Mill era um gigante da Economia. Foi uma criança muito precoce, 
lendo Platão em grego aos seis anos, Euclides aos dez e Aristóteles 
aos doze.  

Quando Mill tinha treze anos, seu pai começou a ensiná-lo 
Economia, começando com Adam Smith, e Filosofia Moral. Em sua 
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adolescência, ele estava editando os artigos de Jeremy Bentham e 
tentando integrar o utilitarismo racional de Bentham em sua 
compreensão da economia e do mundo. 

Tentar fazer a racionalidade, o utilitarismo e a Economia se 
encaixassem foi demais, mesmo para uma mente jovem e brilhante. 
O resultado foi um colapso nervoso, do qual ele só escapou ao 
descobrir os poetas românticos — Keats, Longfellow e Coleridge. Com 
eles, ele aprendeu a ver mais compreensão mútua [negociação 
empática] na Economia em vez de racionalidade.  

Descobriu não se poder pensar em Política sem um senso de 
humanidade. O resultado foi um economista de políticas mais 
completo — estava igualmente confortável com a análise de alto 
nível, mas também tinha uma boa compreensão de suas limitações.  

Ao falar sobre Política, Mill lutou, como é inevitável, para saber 
como integrar as várias abordagens. Ao fazê-lo, Mill foi o mais não 
dogmático possível e ficou famoso por considerar seriamente todos os 
argumentos contra sua posição. Embora habilidoso na retórica, ele 
evitou abusar dela apenas para ganhar argumentos. 

Mill levou o argumento liberal clássico mais longe em 
comparação a qualquer escritor anterior e lutou constantemente para 
encontrar o equilíbrio correto entre o papel do governo e o papel do 
mercado. Ele argumentou:  

• não há princípios gerais possíveis de nos dizer onde deve estar 
esse equilíbrio;  

• os modelos forneciam, na melhor das hipóteses, meias 
verdades; 

• é preciso combinar intuição e uma sensibilidade mais ampla 
com modelos econômicos para chegar a conclusões políticas. 

Se você pode chamar as visões clássicas de Smith e Mill de 
“visões de Complexidade” é discutível. No mínimo, economistas 
clássicos como Mill capturaram o espírito e a sensibilidade 
necessárias de acompanhar a adoção de uma visão de Complexidade.  

Em última análise, a Complexidade nos diz:  
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1. há limites para a previsibilidade,  

2. o todo não é apenas a soma das partes,  

3. a moral e a ética são importantes.  

Com isso, nos dá a estrutura dentro da qual podemos começar 
a analisar a economia em toda a sua Complexidade. A Ciência da 
Complexidade é a luta científica (racional) para expandir nossa 
compreensão do ainda incompreensível, mas deu apenas alguns 
“passos iniciais de bebê”.  

Os humanistas – poetas, românticos, espiritualistas, artistas – 
há muito entenderam:  há mais lá fora em lugar do possível de 
compreender analiticamente e transmitiram lindamente seus insights 
de maneiras racionalmente incompreensíveis por meio de sua arte.  

A parte da Economia da Complexidade absorvida pelos 
economistas clássicos foi a política econômica não pertencer à Ciência 
Econômica. A política econômica era uma Arte, não uma Ciência. 

Claro, Colander e Kupers não querem dizer não haver nada na 
Ciência Econômica para basear a política pública, mas essas coisas 
são realmente básicas. Por exemplo, qualquer formulador de políticas 
públicas deve saber, se um governo imprimir muito dinheiro, a moeda 
perderá valor, ou, se o estado der muitas garantias para sustentar a 
aposentadoria ou os direitos à assistência médica, ele precisará 
coletar muitos impostos para pagar por eles.  

Embora esses insights sejam realmente básicos e óbvios, há 
muitas políticas propostas com desrespeito a essas regras. Assim, é 
útil para a sociedade manter alguns economistas convencional-
fiscalistas por perto para lembrá-la dessas regras fundamentais.  

Mas dificilmente justifica toda uma disciplina científica. Esta 
deveria visar uma compreensão mais abrangente. A aplicação de 
regras econômicas básicas envolve muito mais Engenharia social e 
bom senso em lugar de Ciência.  

Os economistas clássicos compreenderam a maioria desses 
princípios de polít ica prática. Os economistas modernos 
acrescentaram muito pouco aos insights de política prática dos 
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economistas clássicos. Na verdade, eles perderam muito da nuance 
política dos economistas clássicos. 

Compreender os limites dos modelos e da teoria não impediu os 
economistas clássicos de falar sobre Política. Significava essa postura 
simplesmente eles não o faziam ao opinar sobre Política [com 
maiúscula como ação coletiva] em seu papel de cientistas 
econômicos. Eles defendiam uma Política abrangente.  

Mas, em vez de apoiar seus argumentos apelando para sua 
fundamentação científica, eles os defenderam em pé de igualdade 
com os outros. Considere a concepção de Mill sobre o futuro da 
humanidade – chamado por ele de estado estacionário.  

Era uma concepção de um futuro quando o bem-estar material 
seria uma preocupação menor da sociedade e as pessoas estariam 
preocupadas com o considerado por eles como atividades mais 
elevadas e significativas. A análise econômica não o levou até lá, mas 
o bom senso educado sim. Assim, como com Smith, não é sem 
motivo o economista conservador Milton Friedman ter chamado Mill 
de socialista. 

Colander e Kupers não estão argumentando todos os 
economistas clássicos terem sido, anacronicamente, socialistas – 
acham tais classificações inúteis na melhor das hipóteses. Tampouco 
estão argumentando todos os economistas clássicos terem 
concordado com a visão de política de Smith e Mill. Eles não são 
obtusos e dogmáticos como os ultraliberais.  

Poderiam ter fornecido exemplos de economistas clássicos com 
discordâncias fortes frente a Smith e Mill. Apresentaram fortes 
argumentos contra a intervenção do governo e interpretaram o 
laissez-faire como envolvendo muito menos envolvimento do governo 
em vez do feito por Mill ou Smith.  

Da mesma forma, poderiam ter dado exemplos de economistas 
clássicos capazes de acreditar em ser necessária mais intervenção do 
Estado – tudo dentro de uma estrutura de laissez-faire. A realidade é: 
alguns economistas clássicos eram mais intervencionistas e outros 
menos intervencionistas.  
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O ponto defendido por Colander e Kupers é simplesmente todos 
eles terem sido economistas clássicos. Todos eles aceitaram a 
filosofia do laissez-faire, a qual advertia para ter cuidado ao defender 
políticas exigentes de intervenção do governo [não democrático]. 

Para eles, o conceito de laissez-faire não significava o mesmo 
significado de laissez-faire hoje. Não significava “deixe o mercado 
fazer isso, e não o governo”. Significava “deixe o mercado fazer isso, 
exceto caso o mercado não faça um bom trabalho”.  

Quando o mercado não faz um bom trabalho? Isso era 
discutível – a teoria econômica não nos diz. Por isso, o argumento 
clássico para O Mercado não estava enraizado na teoria científica, 
mas sim baseado no senso comum e no estudo da história. Aqui está 
o que funcionou no passado; aqui está o que não funcionou.  

Mesmo se alguém entendesse completamente toda a teoria 
econômica clássica, se não entendesse a história e as instituições, 
não poderia determinar se o governo deveria intervir ou não. A teoria 
não diz nada definitivo sobre políticas baseadas em um modelo 
científico formal. A abordagem da Complexidade chega à mesma 
conclusão, mas por um caminho mais formal. 

Em resumo, há dois aspectos-chave da descrição acima do 
método econômico clássico desejado de ser destacado por Colander e 
Kupers.  

O primeiro é: os modelos econômicos não fornecem resultados 
de política. São apenas ferramentas e os economistas clássicos 
reconheceram especificamente como sendo relevantes para uma 
subárea do bem-estar total – bem-estar econômico. Por isso, eles 
usaram a definição de bem-estar material da economia tal como eles 
fizeram. Criticamente, tanto Smith quanto Mill consideraram o 
contexto além do bem-estar material como uma parte crítica de suas 
preocupações políticas.  

O segundo aspecto é: enquanto eles apoiavam o laissez-faire 
como uma reação instintiva ao pensar sobre a política, não era um 
apoio dogmático de O Mercado. Eles viam o laissez-faire como uma 
regra de precaução para incentivar o pensamento longo e duro, antes 
de dar conselhos sobre políticas, na qual naturalmente incluíssem um 
papel do governo a ser implementado. 
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A abordagem de política da Complexidade é modelada após 
essa abordagem de política clássica. Como a economia clássica vê a 
política como uma Arte, ela é, em grande parte, de natureza não 
econômica.  

Reconhece a importância dos modelos analíticos e do trabalho 
empírico. Leva esse trabalho científico o mais longe possível (está 
muito mais longe hoje em vez de como era em seu tempo clássico). 
Mas toma cuidado para não ir além do permissível pelo Estado da 
Arte. 

Queime a Matemática 

A abordagem razoável dos economistas clássicos à política não 
se reflete na abordagem atual dos economistas convencionais. A 
humildade foi muitas vezes substituída por certezas, ignorando as 
nuances sobre política.  

As narrativas duais do quadro convencional tornaram-se 
comumente representadas como muito mais certas em lugar do 
remotamente justificável. De alguma forma, a sensibilidade política 
encontrada nos principais economistas clássicos foi sufocada das 
décadas de 1930 a 1960. Como isso aconteceu é a história contada 
por Colander e Kupers no restante deste capítulo e no próximo. 

A sensibilidade da economia clássica foi inicialmente levada ao 
chamado de período neoclássico da Economia pelo trabalho de um 
economista de Cambridge chamado Alfred Marshall. Seu livro 
Princípios de Economia, publicado pela primeira vez em 1890, tornou-
se o modelo para textos de Economia em língua inglesa até 1950 e 
referência para a compreensão do público sobre Economia.  

Marshall viu pouca utilidade para a Matemática ou teoria formal 
na Economia. Ele escreveu o seguinte sobre Matemática: “(1) Use a 
Matemática como linguagem abreviada – e não como um mecanismo 
de investigação. (2) Mantenha-a somente até você ter completado a 
investigação. (3) Traduzir para o inglês. (4) Em seguida, ilustre com 
exemplos importantes na vida real. (5) Queime a Matemática. (6) Se 
você não pode ter sucesso em (4), queime logo em (3). Isso eu faço 
com frequência.”  
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Consistente com essa visão da Matemática, Marshall via a 
análise econômica teórica como um motor de descoberta – um 
conjunto de ferramentas envolvendo métodos e não modelos. Ele 
abordou os problemas políticos com uma abordagem “uma coisa de 
cada vez” e estava sempre observando as limitações da análise em 
seus escritos.  

Ele cuidadosamente não chegou a conclusões políticas com 
base em modelos econômicos. Defendia um tipo de Teoria Pura, em 
essência, um sub-ramo da Arte da Economia.  

Marshall justificou sua posição, argumentando a Economia não 
se valer de longas cadeias dedutivas de raciocínio. Portanto, tinha de 
se preocupar em esclarecer questões práticas.  

Para Marshall, o raciocínio econômico era uma entrada para 
uma análise política mais ampla. A teoria econômica era uma entrada 
para o raciocínio econômico, projetado para o problema político em 
questão. 

Até a década de 1930, a abordagem marshalliana da política, 
uma extensão da abordagem clássica discutida antes por Colander e 
Kupers, governou o mundo econômico de língua inglesa. Quando ele 
se aposentou, seu aluno e colega, A. C. Pigou, substituiu-o em 
Cambridge e continuou sua tradição política por meio de um livro 
intitulado The Economics of Welfare.  

Quanto ao método seguido, ele declarou especificamente não 
estar pretendendo fazer Teoria Pura, mas sim o então chamado de 
Teoria Realista [ou Aplicada]. Escreveu: “portanto, deve ser o tipo de 
Ciência Realista, não a Pura [ou Abstrata], o objeto de nossa busca.”  

Para tornar esse ponto ainda mais claro, Pigou distinguiu entre 
a Teoria do Fruto e a Teoria da Luz. A teoria frutífera — ou teoria 
realista — é um ramo da Arte da Economia, pois é a teoria [aplicada] 
destinada a resolver problemas políticos particulares. A teoria da luz 
é teoria pura – e Pigou não fez esse tipo de teoria. 

Marshall e Pigou não tinham paciência para fazer Ciência Pura. 
Eles queriam acender pequenos fósforos no escuro e pesquisar onde 
estava a chave perdida com base na luz mostrada pelo fósforo em 
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vez de só pesquisar sob a luz do poste. Marshall chamou isso de 
equilíbrio parcial, ou seja, a abordagem de um passo de cada vez.  

Para Pigou, uma política avaliada em teoria sobre como 
aumentar o consumo da sociedade não necessariamente seria a 
melhor política. Qualquer conexão entre o bem-estar econômico e o 
bem-estar geral tinha de ser discutida, e Pigou dedicou muitas 
páginas de seu Economics of Welfare para explicar por qual razão, 
como preceito geral, alguém poderia usar provisoriamente o 
dividendo social – um precursor moderno do PIB – como um guia 
para o bem-estar geral para certas mudanças de política. 

Pigou também incluiu dois importantes julgamentos normativos 
inter-relacionados em sua consideração. Primeiro, ele sustentou, em 
geral, a renda destinada aos ricos tinha menos impacto positivo no 
bem-estar da sociedade em lugar da renda destinada aos pobres.  

Com base nessa suposição, ele defendeu políticas de apoio à 
redistribuição dos ricos para os pobres se essa transferência não 
diminuísse o dividendo social. Ele argumentou tais transferências 
“permitem desejos mais intensos serem satisfeitos às custas de 
desejos menos intensos”.  

Em segundo lugar, ele argumentou ser inadequado diferenciar a 
capacidade dos indivíduos de gerar prazer, excluindo especificamente 
o argumento de os ricos precisarem de mais dinheiro para satisfazer 
seus gostos mais refinados. Os gostos, ele argumentou, eram 
mutáveis, e se os pobres recebessem mais renda, eles 
desenvolveriam gostos mais refinados. 

Pigou não negou esses aspectos de sua economia do bem-estar 
envolverem julgamentos normativos. Ele concordou plenamente.  

Mas, para ele, eram julgamentos razoáveis, compartilhados 
com grande parte da população. Tal julgamentos normativos 

precisavam ser feitos para as ferramentas da Economia serem 
relevantes para a política aplicada. Assim, elas seriam plenamente 
defensáveis. 

Embora Marshall e Pigou seguissem uma metodologia política 
clássica, eles estavam forçando seus limites em sua suposição 
implícita de o governo ter o poder de implementar políticas úteis para 
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alcançar esses fins desejados. Ao fazê-lo, eles estavam em sintonia 
com seus tempos.  

Na década de 1930, o socialismo e o crescente envolvimento do 
governo na economia estavam no ar – e a presunção de ação 
governamental como último recurso estava desaparecendo. Os 
motivos variavam.  

Uma foi a melhoria no governo – governos democráticos tinham 
mais chance de fazer o bem em lugar dos governos autocráticos da 
época de Colbert. Outra foi a Grande Depressão ter atingido a 
Inglaterra e os Estados Unidos.  

Se os mercados eram tão maravilhosos, por qual razão tantas 
pessoas estavam desempregadas e passando fome? Assim, as 
realidades econômicas estavam minando a aceitação do público em 
geral e dos economistas da política de laissez-faire. Como resultado, 
eles estavam mais abertos a contemplar as soluções governamentais. 

Queime a Prosa 

A obra de Pigou foi, em muitos aspectos, o fim da abordagem 
metodológica clássica. Na década de 1930, a natureza da Economia 
mudou. Afastou-se de ser uma Ciência Realista frutífera, capaz de 
misturar teoria e política na Arte da Economia, e começou a se 
concentrar muito mais na Ciência Pura, portadora de luz.  

Ao fazê-lo, o campo da Economia tornou-se muito mais 
matemático e muito mais preocupado com modelos matemáticos em 
vez de com nuances de interpretação. Quando isso aconteceu, o 
conselho de Marshall de “queimar a Matemática” foi queimado e 
substituído pelo conselho de “queimar a prosa”. 

O preto ou branco da Matemática substituiu o cinza da prosa, a 
discussão da política econômica perdeu a nuance e as qualificações 
centrais como estavam na abordagem política clássica/marshalliana. 
Quando os economistas matemáticos começaram a trabalhar com 
ferramentas marshallianas, eles viram facilmente as severas 
limitações dessas ferramentas.  

Usando Matemática de alto abstração, eles puderam apontar 
problemas sérios com as regras práticas, derivadas das ferramentas 
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marshallianas. Eles também puderam apontar soluções analíticas 
para enigmas evitados por Marshall. 

Quando essas melhorias formais ocorreram, a visão dos 
economistas sobre a teoria mudou. Em vez de ver a teoria como algo 
para manter em mente ao lidar com problemas do mundo real, os 
economistas começaram a ver a teoria econômica como uma 
ferramenta central a ser usada pelos formuladores de políticas.  

Em vez de “usar pequenos fósforos no escuro”, para orientar as 
políticas, os economistas agora viam a Teoria Pura como um 
gigantesco poste de luz analítico, iluminando questões políticas para 
toda a economia. Quando isso aconteceu, a humilde abordagem de 
uma coisa de cada vez de Marshall foi abandonada e substituída por 
uma abordagem mais teórica e matemática chamada Teoria do 
Equilíbrio Geral, iniciada por um economista francês do século XIX 
chamado Léon Walras. 

Walras era o oposto de Marshall. Ao contrário de Marshall, com 
sensibilidade para apontar a Teoria Pura como quase inútil para a 
política econômica, Walras via a teoria econômica pura como 
fornecendo um modelo unificado de toda a economia sobre o qual se 
poderia construir a política.  

Ele construiu um modelo matemático de toda a economia, e 
adquiriu o nome de Modelo de Equilíbrio Geral walrasiano. Na década 
de 1930, os economistas começaram a estudar o modelo a sério.  

Colander e Kupers não dão uma explicação completa desse 
Modelo de Equilíbrio Geral, mas resume-se brevemente a isso: 
imagine você ter um monte de pessoas cujos desejos são totalmente 
determinados e um determinado conjunto de recursos e tecnologia 
capaz de traduzir esses recursos em bens desejados pelas pessoas. A 
Teoria do Equilíbrio Geral explora sob quais condições um mercado 
alocará os recursos de forma eficiente.  

Conclui, dadas todas essas suposições e um mercado com um 
leiloeiro invisível capaz de descobrir os desejos de todos e definir os 
preços relativos em seu nível de equilíbrio, antes mesmo de alguém 
negociar efetivamente com uso de moeda, então, o mercado aloca os 
recursos com eficiência. 
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A Análise de Equilíbrio Geral é altamente matemática, mas, 
mais ao ponto, envolve fazer enormes suposições irrealistas. Isso 
mostra, se você fizer suposições suficientes, poderá provar uma 
economia de mercado descoordenada se capaz de funcionar.  

Logicamente, não há nada de errado com este modelo. É 
perfeitamente razoável fazer grandes suposições ao abordar um novo 
problema na Ciência, e a formalização de insights econômicos 
certamente era um problema novo na época de Walras. A questão-
chave é se essas suposições estão próximas o suficiente da realidade 
para o resultado ser útil para orientar as políticas.  

Marshall julgou evidentemente não ser e colocou sua discussão 
sobre equilíbrio geral em uma nota de rodapé – algo para se manter 
no fundo da mente, mas não algo para perder muito tempo. A partir 
da década de 1930, os economistas começaram a adotar a 
abordagem de Walras, transformando a nota de rodapé de Marshall 
na história principal, enquanto relegavam o bom senso de Marshall às 
notas de rodapé. 

Ascensão do Ativismo Político: Economia de Controle do Abba 
Lerner 

A linguagem da Matemática realmente não tomou conta da 
profissão de economista até a década de 1980, cinquenta anos 
depois. Mas, na década de 1930, o movimento em direção à 
Matemática estava começando, e os economistas de ponta estavam 
pensando sobre a economia em uma estrutura matemática de 
equilíbrio geral.  

Ao fazê-lo, começou a influenciar seu pensamento sobre política 
e, na década de 1960, a estrutura clássica havia desaparecido quase 
totalmente. Ela foi substituída pela estrutura de duas partes, a qual 
caracteriza a economia convencional hoje:  

1. uma estrutura de controle ótimo, onde se enquadra a política 
econômica com o desenho das melhores opções de controle 
para o governo, e  

2. uma estrutura fundamentalista de mercado, na qual o governo 
não pode fazer nada melhor em lugar de O Mercado.  
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Na estrutura de controle, o papel do governo é fazer as pessoas 
cumprirem o determinado pelo modelo de modo a ser o melhor para 
elas. Assim, o governo intervém para corrigir falhas de mercado: 
ocorrem sempre quando as premissas do modelo não se ajustam à 
realidade.  

Na estrutura fundamentalista de mercado, o mercado alcança 
os melhores resultados sem governo. Ao contrário da forma como a 
história é geralmente contada, no entanto, o modelo de controle ideal 
veio primeiro. A estrutura fundamentalista de mercado formal foi 
uma reação a essa estrutura de controle ótimo. 

Provavelmente, a melhor maneira de contar a história de como 
a estrutura de controle passou a dominar a profissão é através da 
história de Abba Lerner. Ele desempenhou um papel fundamental em 
seu desenvolvimento.  

Ele era um economista brilhante, nascido em 1903 em uma 
família judia da Bessarábia (hoje, Moldava), emigrante para a 
Inglaterra. Provavelmente nenhum economista captou melhor as 
mudanças em processo, na década de 1930, tanto na economia 
quanto na sociedade britânica, senão Lerner [morto em 1982].  

Lerner não era o economista típico da época. Antes de entrar na 
pós-graduação, ele tinha um armarinho. Em épocas anteriores, 
Lerner nunca teria ido para a universidade, mas as preocupações 
sociais da época levaram ao desenvolvimento de novos programas de 
escola para trabalhadores.  

Lerner os atendeu e se destacou. Com base em seu 
brilhantismo, demonstrado no programa da Escola do Trabalhador, em 
1929, Lerner ganhou uma bolsa de estudos para a London School of 
Economics (LSE), onde foi ensinado por economistas adeptos do 
laissez-faire, como Lionel Robbins. Robbins era o epítome de um 
economista acadêmico clássico do laissez-faire, um colecionador de 
livros, com gostos refinados, e autor amplamente lido.  

Robbins manteve fortemente uma abordagem metodológica 
clássica com nuances, mesmo quando outros estavam sendo 
seduzidos pela Matemática. Ele argumentou Pigou estar perdendo as 
nuances do pensamento clássico em sua economia do bem-estar. 
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Se Pigou estava perdendo nuances com suas teorias práticas 
“frutíferas”, Lerner estava indo ao “fundo do poço” e descartando-as 
totalmente. Ainda assim, Robbins reconheceu o brilhantismo analítico 
de Lerner e tentou guiar Lerner em direção à nuance, principalmente, 
mas sem sucesso.  

Para Lerner, as coisas eram pretas ou brancas. Se um modelo 
chegasse a uma conclusão, então essa era a conclusão para a 
política.  

Se Lerner estivesse realmente projetando políticas, essa falta 
de nuance teria sido uma fraqueza. Mas para projetar modelos de 
livros didáticos, usados para ensinar ideias, a abordagem “preto ou 
branco” de Lerner foi excelente. Permitiu-lhe desenvolver modelos 
simples capazes de capturarem lindamente a essência das ideias.  

Assim, não é de surpreender a estrutura de Lerner, 
desenvolvida em The Economics of Control, ter se tornado a base da 
estrutura convencional de política econômica de controle estatal. 
Substituiu a estrutura clássica de política laissez-faire. 

Lerner não era apenas analiticamente brilhante. Ele também 
era um forte debatedor e, quando entrou pela primeira vez na LSE, 
era um ávido socialista, defendendo ideias socialistas.  

Mas Lerner logo ficou intrigado com o mercado, e sua mente 
ágil começou a juntar os dois. Ele se perguntou, por qual razão não 
ter o melhor dos dois sistemas: o mercado e o socialismo?  

Ele logo começou a defender o vindo a ser chamado de 
Socialismo de Mercado, isto é, o melhor de ambos. Essencialmente, 
ele argumentou: se os economistas pudessem descobrir qual seria o 
resultado do mercado, eles poderiam fornecer diretrizes aos gerentes 
socialistas, essencialmente dizendo-lhes para antecipar o feito por 
ele. Feito isso, bingo, a sociedade poderia ter o melhor dos dois! 

Para alcançar esse “melhor de todos os mundos”, no modelo de 
controle ótimo, os economistas tiveram de descobrir o que o mercado 
faria. Isso significava calcular como a economia funcionaria, depois 
de todas as interações entre os setores ocorrerem.  
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Nesse caso, a abordagem de equilíbrio parcial de Marshall não 
funcionaria. Em vez dela, a abordagem de equilíbrio geral de Walras 
teria de ser usada para pensar sobre políticas. 

Na abordagem de Lerner, a sociedade demanda os economistas 
calcularem a política ótima, usando a Teoria do Equilíbrio Geral. 
Depois, então, o governo implementa a política deduzida pelos 
economistas. 

Lerner publicou suas opiniões em um livro, The Economics of 
Control. Esse livro resumiu os resultados da Teoria do Equilíbrio Geral 
para políticas e traduziu os resultados em um conjunto de regras 
políticas simples.  

O livro de Lerner foi um sucesso e forneceu a base de trabalho 
dentro da qual a Economia convencional discutia a política. Logo 
quando essa estrutura se tornou a estrutura econômica convencional, 
o papel da teoria econômica mudou de uma ferramenta para ajudar a 
pensar sobre questões políticas complicadas para um conjunto de 
regras demonstrativas, teoricamente, de qual era a política “correta”. 

A adoção da estrutura de controle de Lerner como a única 
estrutura política da economia marcou uma grande mudança na 
maneira como os economistas pensavam sobre seu papel na política. 
Ao contrário de se ver desenvolvendo ferramentas para analistas de 
mercado, ao quais, por sua vez, desenvolveriam preceitos de 
políticas, como Marshall e Pigou fizeram, Lerner se via desenvolvendo 
regras específicas de política a partir da Teoria Pura. Ele se via como 
identificando, precisamente, o necessário para o governo fazer com o 
objetivo de maximizar o bem-estar social. 

As regras de Lerner, por causa de sua simplicidade e clareza, 
tornaram-se o modelo para a apresentação dos livros didáticos das 
discussões políticas dos economistas. Embora as regras de política 
fossem baseadas na crença de o resultado do mercado competitivo 
ser o resultado preferível, elas eram regras altamente ativistas, 
totalmente fora da estrutura clássica do laissez-faire.  

A estrutura de Lerner sustentava, sob as condições certas, o 
mercado alcançaria os fins desejáveis. Mas essas condições certas 
nunca foram atendidas.  
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Isso significava, para alcançar os fins desejáveis, o governo 
deveria intervir e fazer correções. A abordagem da Economia de 
Controle de Lerner era uma política governamental altamente 
ativista, projetada para trazer os benefícios do mercado, conforme 
demonstrado no Modelo de Equilíbrio Geral, para a sociedade. 

Lerner articulou as condições sob as quais os mercados 
competitivos estarão em um ótimo no Sistema de Equilíbrio Geral 
walrasiano. Ele argumentou, logo quando o governo conhecesse 
essas regras, O Mercado não seria necessário, porque O Governo 
pode fazer das regras a base para as diretrizes fornecidas aos 
gestores econômicos.  

Se a maioria do eleitorado for favorável ao Socialismo de 
Mercado [socialdemocracia trabalhista no Ocidente], pode-se projetar 
um sistema capitalista de bem-estar no qual o governo pode deixar a 
maioria das decisões para um mercado regulamentado. Nessa 
situação, as regulamentações governamentais são projetadas para 
corrigir as falhas de mercado. 

Neste quadro lerneriano, ao invés de ser um último recurso, 
como a intervenção governamental estava no quadro político clássico 
do laissez-faire, tornou-se um primeiro recurso. Como base para a 
política, se o governo quisesse trabalhar no interesse social, os 
vencedores de licitações públicas receberiam do governo os projetos 
necessários de seguir nos investimentos públicos.  

Então, a Ciência Econômica chegou a conclusões políticas. 
Todas as discussões sobre política econômica foram enquadradas 
dentro desse Modelo de Equilíbrio Geral. 

Qualquer discussão de política e qualquer argumento a favor ou 
contra O Mercado, caso não se encaixasse no modelo de equilíbrio 
geral walrasiano, foram eliminados da política proposta por 
economistas. Foi o caso da preocupação clássica sobre as 
intervenções governamentais por razões filosóficas e práticas 
subjacentes à sua política de laissez-faire. 

A discussão de nuance desapareceu. O mercado funcionava, 
mas apenas se o governo interviesse para corrigir as falhas 
apontadas pela teoria econômica científica. A intervenção do governo 
havia recebido uma fundamentação científica. 
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O desenvolvimento dessa estrutura lerneriana para a política 
econômica levou a uma grande mudança no Ensino de Economia. 
Antes da adoção da estrutura de Lerner, os livros de Princípios de 
Economia eram discursivos. Ensinavam preceitos gerais, não teoria 
ou modelos.  

Robert Solow apontou isso quando escreveu: “Na década de 
1940, semestres inteiros podiam passar sem ninguém falar sobre 
construir ou testar um modelo. Hoje, se você fizer uma pergunta a 
um economista tradicional sobre quase qualquer aspecto da vida 
econômica, a resposta sempre será: suponhamos uma modelagem 
dessa situação e vejamos o que acontece”. 

A ideia de ser possível prever os acontecimentos futuros é onde 
o quadro de política convencional e o quadro de política na 
Complexidade se separam. Em um Sistema Complexo, há 
simplesmente muitas variáveis interagindo, muita influência de 
eventos aleatórios sendo ampliados, dificultando qualquer um, exceto 
videntes farsantes, ser capaz de prever o futuro.  

Assim, a estrutura política de Lerner (e, de fato, a de Walras) 
estava em sua essência banindo a Complexidade. Junto com ela, foi-
se a nuance política da economia clássica. 

Reação: Ascensão do Fundamentalismo de Mercado 

A maioria dos economistas clássicos defensores do laissez-faire 
– tanto ativistas estatais quanto pró-mercado – eram fortes 
oponentes do Modelo de Economia de Controle. Eles argumentaram: 
esse modelo não capturava as questões em debate e era 
essencialmente pseudoCiência.  

O Mercado era um processador de informações e o processo de 
mercado gerava os resultados — sem o processo de mercado, os 
resultados do modelo não tinham sentido. O problema com o Modelo 
de Equilíbrio Geral da Economia de Controle era ele assumir dado o 
processo de mercado — modelar esse processo, realmente, 
envolveria modelar as interações dinâmicas dos indivíduos. 

Essas dinâmicas eram complexas demais para serem 
modeladas formalmente. A Economia do Modelo de Controle 
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simplesmente supunha os processos serem fundamentais para o 
modo como uma economia realmente funcionava. 

Nas décadas de 1950 e 1960, tais queixas foram 
desconsideradas pela profissão de economista. Os economistas 
capazes de as articularem foram vistos como estranhos à corrente 
principal [mainstream] do pensamento econômico [e praticamente 
banidos da mídia e imprensa acadêmica “oficiais”].  

Houve uma forte pressão para todos os economistas aceitassem 
o Modelo de Equilíbrio Geral walrasiano – e a maioria dos 
economistas o fez. Mas isso não significava eles terem de aceitar os 
resultados da política de intervenção do governo melhorar o 
mercado.  

Dois economistas da Universidade de Chicago, Milton Friedman 
e George Stigler, lideraram a luta contra essas conclusões políticas. 
Ambos eram brilhantes e contrários ao intervencionismo 
governamental por ideologia: ultraliberais, eles viam o movimento 
em direção ao coletivismo e à intervenção do Estado com grande 
preocupação.  

Ambos tinham excelentes habilidades retóricas e, baseando seu 
argumento no trabalho de Ronald Coase, eles se combinaram para 
liderar uma contrarrevolução na política econômica. Queriam-na 
longe das conclusões do Modelo de Controle de a intervenção do 
governo ser necessária. Encaminharam-se em direção a uma posição 
política fundamentalista de mercado segundo a qual a intervenção do 
governo só pioraria as coisas. 

Milton Friedman e George Stigler reviveram a visão clássica de 
a intervenção do governo muitas vezes refletir motivos abaixo dos 
ideais e, portanto, deveria ser considerada com cuidado, mas eles 
fizeram isso de uma maneira bem diferente antes feita por 
economistas clássicos. Em vez de basear os argumentos em favor do 
laissez-faire em argumentos práticos e históricos de estudos de caso, 
não aceitaram o laissez-faire como uma filosofia plural, a qual admitia 
os benefícios da intervenção do governo, mas questionava a 
capacidade do governo de alcançá-los.  

Pelo contrário, eles desenvolveram uma abordagem informal do 
Modelo de Equilíbrio Geral Fundamentalista de Mercado, onde O 
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Mercado resolveria todos os problemas, com base nas ideias de 
Ronald Coase. Eles fizeram isso assumindo O Mercado corrigir 
qualquer falha na economia com possibilidade de fazê-la se desviar 
de seu equilíbrio. O Governo não era necessário para resolver 
problemas de externalidade; O Mercado faria isso por conta própria. 

Digamos, por exemplo, uma fábrica estar emitindo fumaça. Eles 
argumentaram os indivíduos incomodados com a fumaça poderiam 
pagar à fábrica para parar de emitir a fumaça se estivessem 
preocupados com isso. A fábrica também poderia pagar aos 
indivíduos incomodados com a fumaça, para aturar a fumaça. 
Qualquer uma das soluções alcançaria o mesmo fim sem uma 
intervenção governamental.  

Enquanto não houvesse custos de transação, mercados 
poderiam se desenvolver de modo a resolverem todos os problemas, 
logo quando os direitos de propriedade fossem estabelecidos. A 
questão eram os direitos de propriedade, não O Mercado versus O 
Governo.  

Stigler disse: o resultado de O Mercado será sempre o melhor e 
não exigirá nenhuma intervenção de O Governo. Ele admitiu, 
entretanto, haver problemas práticos significativos com essa solução 
de “mercado”.  

Mas ele apontou também haver todos os tipos de problemas 
práticos com a Economia da Solução de Controle defensora da 
intervenção do governo. O Modelo Fundamentalista de Mercado não 
era mais falho, se comparado ao Modelo de Controle, e, muitas 
vezes, se ajustava melhor aos instintos intuitivos das pessoas. 

Com o desenvolvimento dessa alternativa fundamentalista de 
mercado ao modelo de controle de Lerner, havia agora dois modelos 
econômicos científicos padrões para pensar sobre política econômica. 
Quem era favorável à intervenção do governo gravitava em direção 
ao Modelo de Economia de Controle. Quem se opunha à intervenção 
do governo gravitava em direção ao Modelo Fundamentalista de 
Mercado.  

Assim, a economia-convencional acabou com dois modelos 
científicos da Economia. Cada um tinha implicações políticas 
diametralmente opostas do outro. 
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O Que Foi Excluído 

Fazer desses dois modelos a base para pensar a política mudou 
fundamentalmente a natureza do debate sobre política econômica. O 
argumento filosófico e prático mais amplo para o laissez-faire, no 
qual os economistas clássicos se concentraram, deu lugar ao debate 
sobre qual modelo era o melhor.  

Qualquer debate político ao não se encaixar no modelo 
neoliberal era essencialmente descartado. A resposta fundamentalista 
de mercado apoiava o laissez-faire, mas não da maneira matizada 
como os economistas clássicos o consideravam e sim de uma maneira 
dogmática com o argumento de O Mercado resolver tudo e aqueles 
favoráveis à intervenção do governo estarem sempre errados.  

Um economista tinha de ser a favor ou contra a intervenção do 
governo sem nuance. A posição liberal ativista clássica – a posição 
política de Mill e Smith – foi eliminada. Você não poderia ser a favor 
do laissez-faire e ainda apoiar a intervenção do governo. A nuance 
política, a marca da posição liberal clássica, foi perdida. 

O problema com a estrutura polarizada do debate político não é 
nenhum dos lados estar errado, mas sim o deixado de fora da 
discussão econômica convencional da política pública: 

•  Nenhum dos lados questionou o papel das normas na política. 
Em vez disso, ambos os lados do argumento aceitaram as 
normas não fazerem parte do debate. Aqui, a contribuição das 
outras Ciências Sociais fez muita falta. 

•  Nenhum dos lados questionou como as atividades realizadas 
pelos indivíduos poderiam retroalimentar o desejado pelas 
pessoas e moldá-las como outras pessoas. Ambos os lados 
assumiram as pessoas terem gostos bem formados e imutáveis, 
pois os gostos não seriam afetados pelo feito ou pelo contexto. 
Isso simplesmente não é verdade – o desejado é influenciado 
pelo sistema, e qualquer conselho de política teria de levar em 
conta o grau dessa ocorrência. Isso abre toda uma gama de 
ações políticas geralmente não consideradas. 
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•  Nenhum dos lados questionou a suposição da racionalidade 
perfeita e como a política pode lidar com a irracionalidade, 
sequer supôs uma racionalidade mais limitada com acontece 
em Economia Comportamental em lugar da pressuposta pelo 
modelo convencional. 

•  Nenhum dos lados questionou os problemas com o bem-estar 
material como medida de bem-estar social — problemas 
objetos de muita preocupação de Mill, Marshall e Pigou. 
Enquanto antes os economistas separavam o bem-estar 
econômico e o bem-estar social, após a aceitação desses dois 
modelos, eles não o fizeram mais. A discussão de política dos 
economistas começou a assumir o bem-estar econômico estar 
tudo. 

• Nenhum dos lados questionou como a moralidade se encaixa na 
discussão política. As discussões sobre moralidade e os 
objetivos éticos da sociedade e como eles se relacionavam com 
a política econômica foram removidos da discussão econômica 
convencional da política. 

• Nenhum dos lados tratou de questões de política quando havia 
dinâmica não linear, dependência de trajetória, sistemas 
aninhados, múltiplas variáveis de velocidade, dependência 
sensível das condições iniciais e outras propriedades dinâmicas 
não lineares. Como Colander e Kupers mostrarão quando 
apresentarem a Complexidade com mais detalhes, os modelos 
complexos, ao incluírem essas questões, chegam a resultados 
de política bastante diferentes dos modelos convencionais. 

•  Nenhum lado do debate tratou do problema da estrutura das 
instituições existentes. Ambos os assumiram como dados. A 
ideia de a própria estrutura do governo, ou das instituições 
privadas, poderia ser um problema, mas não fazia parte do 
quadro desse debate polarizado. 

Dois Campos em Guerra 

Colander e Kupers poderiam continuar esse inventário, mas 
param por aí. A história contada por eles foi desde aquela quando os 
economistas clássicos lutaram em favor da política de laissez-faire. 
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Mas essa política era baseada em uma humildade, contemplando 
também o possível de ser alcançado com o controle direto do 
governo.  

Os economistas neoclássicos pararam de brigar com 
adversários de suas ideias, simplesmente, excluindo-os do debate 
acadêmico e público. Eles entraram em um ringue de boxe apertado, 
cujo perímetro só era permitido para quem adotasse racionalidade 
perfeita, equilíbrio único de livres preços relativos, dinâmica simples e 
assim por diante.  

Como reação natural, eles gradualmente se viram polarizados, 
ficando em outro lado do ringue com dois campos rivais. Um lado 
assumiu implicitamente ter conhecimento suficiente sobre como o 
sistema funciona para o governo intervir corretamente. O outro lado 
viu como óbvio nenhuma intervenção do governo ser justificável.  

Isso definiu o círculo de debate político. Todas as brigas fora do 
ringue neoclássico do Modelo de Equilíbrio Geral foram proibidas. 

O objetivo de Colander e Kupers com este livro é devolver o 
debate político à briga aberta. Esta aceita todas as questões políticas 
estarem abertas na mesa de debate.  

A Ciência da Complexidade é importante porque traz as 
questões políticas mais amplas de volta à discussão política. Elas 
foram empurradas para fora, ideologicamente, pela estrutura 
econômica convencional.  

Isso nos ajudará a reintroduzir questões como estas: e se as 
normas puderem ser alteradas, alcançando assim resultados 
preferíveis? Elas deveriam ser? Alcançar resultados eficientes reduz a 
resiliência do sistema? Não devemos mais almejar resultados 
eficientes? E se uma mudança na estrutura institucional pudesse 
trazer o empreendedorismo social de baixo para cima? Devemos 
encorajar tais mudanças?  

Estas, e centenas de outras questões como tais, estão sendo 
ignoradas pelos economistas por causa de seu foco nos dois modelos 
convencional. É hora de mudar isso. 
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Como a Macroeconomia perdeu  
a Visão da Complexidade 

Talvez haja na natureza humana um profundo prazer perverso 
em adotar e defender uma doutrina totalmente contraintuitiva capaz 

de deixar o não iniciado imaginando em qual planeta ele está. 

—ROBERT SOLOW 

No capítulo anterior, Colander e Kupers contaram a história de 
como a Economia perdeu Complexidade. Essa história não se 
completou porque estava restrita a um ramo da economia – a 
Microeconomia.  

Há outro ramo da economia – Macroeconomia – e neste 
capítulo os coautores contam a história de como a Macroeconomia se 
desenvolveu como um campo separado na tentativa de adicionar 
aspectos de Complexidade ao modelo convencional com o objetivo de 
melhorar a assessoria política, mas como esses aspectos da 
Economia da Complexidade foram rapidamente perdidos novamente.  

Em vez de lidar com a Macroeconomia como um Sistema 
Complexo, os macroeconomistas se concentraram em cruzar IS e LM. 
Voltando à uma metáfora, aquilo iniciado como uma tentativa de 
escalar o pico da Complexidade terminou na montanha mais baixa. 

Antes de prosseguir com essa história, Colander e Kupers 
esclarecem a diferença entre Macroeconomia e Microeconomia.  

A Microeconomia é o considerado no capítulo anterior. Ela 
constrói uma teoria a partir dos elementos individuais e vai do nível 
micro ao nível macro. Parte de pressupostos indivíduos racionais e, 
em seguida, analisa como eles coordenariam suas ações e qual o 
papel a ser desempenhado pelo Estado nessa coordenação.  

Seu domínio inclui questões pequenas e grandes, portanto, em 
princípio, inclui tanto micro como macro. Somente nas décadas de 
1930 e 1940, quando o trabalho de J. M. Keynes foi integrado a 
modelos formais, a Macroeconomia foi desenvolvida como um ramo 
separado da Economia mainstream.  
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Assim, desde a década de 1940, tem havido um ramo 
microeconômico e um ramo macroeconômico da Economia. De 
maneira pressuposta, a Microeconomia cobriria todas as questões 
econômicas e a Macroeconomia focaria em um subconjunto de 
questões relacionadas a flutuações na produção, desemprego e 
inflação. 

Raízes Clássicas 

Embora os economistas clássicos tivessem algumas regras 
práticas sobre política macroeconômica, eles não afirmavam saber 
muito sobre Macroeconomia – e isso não fazia parte do ensinado por 
eles.  

Lorie Tarshis, economista canadense e autora do primeiro livro-
texto no estilo keynesiano, contou a história de sua aula introdutória 
de Economia na sexta-feira negra de 1929. O professor entrou e 
começou a aula afirmando: “Os eventos deste dia provavelmente 
serão os eventos econômicos mais significativos do século”. O 
professor então passou a repassar o material didático, não 
mencionando a crise novamente em todo o curso. 

Essa história é reveladora porque ilustra o tratamento dado pela 
profissão de economista às flutuações macroeconômicas até a década 
de 1940. O estudo das flutuações macroeconômicas não fazia parte 
do núcleo da economia da época.  

Ciclos de negócios aconteciam, mas não havia muito possível 
de fazer sobre eles. Seu conselho de política era aprender a viver 
com eles.  

Essa abordagem era compreensível, afinal, os dados não 
existiam. As técnicas estatísticas para estudar esses dados e extrair 
informações tampouco existiam.  

Além disso, não existia um governo eficaz capaz de 
implementar políticas para fazer muito sobre essa flutuação. Ainda 
assim, os economistas lidaram com isso, mas não de uma maneira 
científica.  

Principalmente, eles se concentraram em crises financeiras. 
Fora isso, eles não tinham muitos conselhos.  
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Eles, definitivamente, não apoiavam déficits em execução ou 
pacotes de estímulo do governo. Em vez disso, eles favoreceram as 
Finanças Públicas Sólidas: a velha ladainha ideológica de equilibrar os 
orçamentos, permanentemente, para evitar governo esbanjador levar 
a nação à falência. 

Keynes e Keynesianismo não são a mesma coisa 

Tudo isso mudou nas décadas de 1940 e 1950, quando um 
curso chamado Macroeconomia se desenvolveu e se tornou parte dos 
Princípios da Economia. A Macroeconomia começou como uma 
revolução no pensamento econômico – uma revolução capaz de 
trazer à tona aspectos de Complexidade e levar as discussões de 
política econômica para além dos pressupostos simplificadores da 
abordagem walrasiana.  

Embora o termo em si não fosse conhecido na época, os 
primeiros macroeconomistas estavam voltando suas atenções para o 
sistema emergente da Complexidade. 

A razão pela qual a abordagem clássica da macro havia 
terminado era bastante clara: a Grande Depressão. Na década de 
1930, a situação social nos Estados Unidos era terrível, pois a 
economia havia entrado em uma queda repentina e imprevista – a 
produção agregada havia caído 25% e o desemprego estava em toda 
parte.  

Pessoas e políticos queriam respostas e políticas para lidar com 
isso, e os economistas clássicos não tinham nenhuma. “Apenas 
espere” não convence bem para os desempregados – e eleitores.  

Os alunos de Economia não aceitavam mais as questões mais 
importantes do dia a dia não serem objeto de seus estudos. Eles 
exigiram mais. Daí um economista brilhante chamado John Maynard 
Keynes concordou com o pleito, escrevendo um livro intitulado The 
General Theory. 

Anteriormente, Keynes havia chegado à fama com seu livro 
intitulado Consequências Econômicas da Paz, onde argumentava as 
reparações impostas à Alemanha após a guerra serem impossíveis de 
pagar. Elas causariam sérios problemas. Dito e feito. 
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O livro foi muito discutido e o tornou conhecido. Ele estava tão 
próximo ou no topo da profissão de Economia Política e Teórica. Seu 
sucesso não foi surpreendente, pois era filho de um economista 
famoso, integrante da cena literária de Bloomsbury, editor do 
Economic Journal, além de um dos principais conselheiros de 
políticos.  

Keynes é mais bem entendido como um economista clássico 
com visão e inclinação política ativista. Ele não estava preso a 
nenhum modelo e desenvolveria novos modelos e novas soluções 
políticas.  

Uma piada de Winston Churchill captura esse aspecto de 
Keynes: “Se você colocar dois economistas em uma sala, você terá 
duas opiniões, a menos que um deles seja Lord Keynes, e nesse caso 
você terá três opiniões”. 

Como Colander e Kupers afirmaram, antes da década de 1930, 
a recomendação de política macroeconômica dos economistas era 
“espere só – a economia vai se ajustar; você apenas tem que ser 
paciente; no longo prazo, a economia sairá disso”. Para apoiar essa 
visão, os economistas da época podiam apontar para a história – 
flutuações ocorriam com regularidade, mas depois a economia se 
recuperava. Isso parecia estar acontecendo desta vez também.  

O desemprego era alto, mas estava em declínio e, de fato, de 
1932 a 1937 a economia dos EUA estava crescendo a uma taxa de 5 
a 6%. Se essa taxa de crescimento tivesse durado mais cinco anos, o 
pior da depressão teria passado, o longo prazo teria trazido a 
economia de volta ao pleno emprego.  

A única diferença entre a depressão da década de 1930 e as 
anteriores era aquela ter sido considerada um pouco maior e um 
pouco mais longa. 

Então veio 1937. Depois de o governo ter aumentado os 
impostos para ajudar a reduzir o déficit, a economia despencou. Em 
vez de crescer, como deveria acontecer com o alto desemprego, a 
produção caiu.  

Essa experiência foi um desafio para a história clássica sobre os 
ciclos de negócios e para sua solução política de “apenas espere”. 



 40

Desta vez, simplesmente não parecia estar funcionando, então deve 
ter havido algo mais profundamente errado. O campo da 
Macroeconomia nasceu com o declínio da produção em 1937. 

Logo após o início da depressão, Keynes se convenceu de o 
modelo clássico convencional da economia agregada haver perdido 
uma visão importante sobre o modo como a economia agregada 
funcionava. Na interpretação de Colander e Kupers sobre sua obra, 
ele tinha o que hoje seria visto como uma visão de Complexidade da 
economia agregada, na qual não havia um único equilíbrio, mas 
muitos.  

Nesse mundo de equilíbrio múltiplo, os resultados macro foram 
determinados pela turbulência dinâmica e pelas interações dos 
indivíduos, não pelas decisões racionais das pessoas. Na modelagem 
dessa turbulência, o reducionismo não seria suficiente, podendo 
haver macro-leis sem estarem alicerçadas em micro-relações,  

Poder iam ex is t i r independentemente da rea l idade 
microeconômica. Para entender essa turbulência, era preciso um 
campo de estudo separado: a Macroeconomia deveria ser esse campo 
separado. 

A Macroeconomia foi inicialmente chamada de Macrodinâmica: 
era o estudo de leis dinâmicas operativas em nível agregado, mas 
não necessariamente em nível micro. As leis macroeconômicas de 
Keynes descreviam efeitos emergentes sem fundamento na 
Microeconomia.  

Keynes argumentou, sob certas circunstâncias, as diferenças 
entre poupança e investimento podem levar a um colapso sistêmico e 
desemprego sustentado e desvios significativos do equilíbrio 
hipotético de longo prazo. Ele delineou um modelo heurístico capaz 
de capturar como uma economia com esses efeitos emergentes 
operaria. Esse modelo keynesiano forneceu uma visão sobre 
Economia e Política bastante diferente da visão clássica. 

Para ver a importância desse modelo keynesiano para a política, 
pense em controlar uma economia com leis emergentes e muitos 
equilíbrios diferentes. A abordagem política de “esperar para ver” dos 
economistas clássicos estava enraizada na ideia de a economia haver 
se desviado temporariamente de seu equilíbrio único ideal, mas 
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acabaria por encontrar seu caminho de volta – muito parecido com 
uma bola de gude rolando em uma tigela onde inevitavelmente se 
acomoda no ponto mais fundo, depois de ser lançada ao redor.  

Keynes argumentou: essas flutuações emergentes dinâmicas 
poderiam impedir a economia se mover para um equilíbrio de longo 
prazo dentro de um período razoável. Assim, ele sentiu essa dinâmica 
mais complexa precisar ser integrada ao cânone clássico mais amplo 
de pensar sobre flutuações agregadas e, uma vez integrados, esses 
insights revolucionariam o pensamento clássico.  

Dada essa crença, Keynes voltou sua atenção para escrever a 
Teoria Geral. Ele a via como uma verdadeira Teoria Geral da 
Economia Agregada. Ele escreveu a seu amigo George Bernard Shaw: 
“Você tem de saber: acredito estar escrevendo um livro sobre teoria 
econômica capaz de a revolucionar amplamente – não, suponho, de 
uma só vez, mas ao longo dos próximos dez anos – o modo como o 
mundo pensa nos problemas econômicos.” 

O trabalho de Keynes se concentrou principalmente nos 
problemas de coordenação de curto prazo potencialmente existentes 
em uma Macroeconomia. Em vez de tentar analisar formalmente a 
dinâmica da economia, ele eliminou toda a dinâmica de seu modelo 
básico.  

Em seu lugar, ele esboçou heuristicamente uma estrutura muito 
mais simples, onde apenas observava como uma economia agregada 
sujeita a choques exógenos passaria de um equilíbrio de curto prazo 
para outro. Essa estrutura ficou conhecida como o “modelo 
keynesiano” – e uma versão dela ainda é ensinada em muitos livros 
didáticos de Economia.  

Baseia-se em um conjunto s imples de supos ições 
comportamentais. Elas não foram fundamentadas no raciocínio 
microeconômico formal, mas sim em observações e tendências 
gerais.  

Dadas essas suposições comportamentais, Keynes argumentou 
a economia poder ficar presa em uma rotina perversa. Nesse caso, 
forneceria menos em vez do desejado pleno emprego por um longo 
tempo. 
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De muitas maneiras, a contribuição teórica de Keynes foi a 
percepção de a economia agregada poder muito bem ser um Sistema 
Complexo, onde se pode encontrar leis diferentes não redutíveis ao 
nível micro. Embora essas leis tivessem sua origem nas 
interconexões dinâmicas dos indivíduos, elas não refletiriam suas 
decisões ou desejos conscientes – e o resultado coletivo do agregado 
de microdecisões individuais poderia ser bem diferente do pretendido 
pelos microdecisores. 

Na interpretação de Colander e Kupers do trabalho de Keynes, 
ele teria compreendido, intuitivamente, a natureza complexa da 
Macroeconomia, mas como a Ciência da Complexidade não se 
desenvolveu como disciplina até meio século depois, ele não tinha 
Matemática para lidar com isso. Ele só poderia capturá-lo 
heuristicamente.  

Uma das principais maneiras pelas quais ele capturou isso foi 
por meio de sua discussão sobre incerteza e espíritos animais, 
impulsionando as expectativas dos empreendedores, os quais, por 
sua vez, impulsionariam a economia. Como os coautores discutirão 
em capítulos posteriores, na Ciência da Complexidade tudo isso faz 
sentido.  

Dada essa incerteza, expectativas e ações das pessoas 
baseadas nessas expectativas, a economia poderia passar por 
transições de fase – mudando repentinamente de maneiras possível 
de levá-la a uma nova e indesejável “bacia de atração”. Na linguagem 
da Complexidade, hoje isso seria descrito como um bloqueio.  

Mas Keynes não tinha Ciência da Complexidade disponível para 
ele. Aqueles poucos economistas capazes de trabalhar com 
Matemática não eram entendidos – seus modelos estavam além do 
entendimento técnico da maioria dos economistas da época. 

Embora Keynes não t ivesse um modelo formal de 
Complexidade, ele tinha um entendimento intuitivo e reconhecia esse 
entendimento minava a narrativa clássica de o equilíbrio de longo 
prazo ser alcançado em um período razoável. Keynes nunca tratou da 
questão de saber se, em um período suficientemente longo, a 
economia voltaria ao equilíbrio de pleno emprego.  
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Ele evitou essa pergunta com o gracejo de, “em longo prazo, 
todos estaremos mortos”. Com isso, ele quis dizer, para fins políticos, 
um equilíbrio a ser alcançado em um período mais longo do mandato 
governamental, estabelecido em um sistema político, seria 
irrelevante. 

Keynes tinha grandes esperanças em seu livro. Ele o viu como 
revolucionário. Reconheceu, assumindo dinâmicas complexas, a 
Macroeconomia teria múltiplos equilíbrios e poderia não retornar ao 
pleno emprego no curto prazo. Mas o que isso significou para a 
política?  

Isso significava: algum tipo de política governamental, ou uma 
estrutura institucional diferente, poderia ser necessária para superar 
o aprisionamento e garantir a economia agregada chegar a uma bacia 
de atração mais desejável. A depressão exigia o envolvimento do 
governo na economia para tirá-la dessa posição de aprisionamento. 

Inicialmente, as esperanças de Keynes para seu livro não foram 
satisfeitas. Não foi especialmente bem recebido por economistas mais 
velhos, particularmente aqueles especialistas em questões macro. Foi 
visto pela maioria dos principais economistas como uma tentativa 
interessante, mas falha, de lidar com os problemas enfrentados pela 
economia.  

As revisões críticas apontaram a análise de Keynes ser ambígua 
em muitas questões e ser difícil de compreender. Para muitos 
macroeconomistas de ponta da época, a análise de Keynes era 
simples demais. Ele fez muitas suposições simplificadoras.  

Keynes não havia desfeito o nó górdio da Macroeconomia com o 
qual outros estavam lutando, mas em vez disso o cortou, 
simplesmente não lidando com a análise formal de como os ajustes 
acontecem. Ainda assim, por causa da estatura de Keynes e seu 
brilhantismo expositivo, o livro atraiu bastante atenção. 

Revolução Teórica Keynesiana 

Embora a teoria de Keynes seja mais bem entendida como uma 
tentativa inicial de visualizar a economia agregada como um Sistema 
Complexo, sujeito a múltiplos equilíbrios, onde as expectativas 
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importam, com lock-ins e comportamento macro emergente, não foi 
assim interpretada pela maioria dos membros da profissão de 
economista.  

Em vez disso, foi o classificado como neoclássico, ou seja, foi 
encaixado em um modelo formal micro-walrasiano. Nele, eliminou 
todos esses aspectos de Complexidade.  

O elemento antirreducionista da economia keynesiana, 
fornecedor de uma justificativa para ter uma Macroeconomia 
separada da Microeconomia, foi removido. Esta é uma grande 
mudança, e estabelece a diferença entre o que é e o que não é um 
Sistema Complexo.  

Colander e Kupers se referiram vagamente a isso como o todo 
sendo mais do que a soma das partes. Isto significa: você não pode 
“calcular” o todo diretamente da simples agregação das partes. Em 
um Sistema Complexo, ter uma teoria separada para o todo e outra 
para as partes tem sentido pragmático. 

Ver o sistema econômico como complexo era consistente com o 
visto pelos economistas clássicos como a economia no nível macro 
era complicada demais para modelagem formal. Mas ao pensar no 
longo prazo, os economistas clássicos cometeram um erro crucial. 

Eles assumiram o longo prazo poder ser analisado 
separadamente do curto prazo. Poderíamos supor: toda turbulência 
desapareceria no longo prazo.  

A teoria de Keynes questionou essa suposição. Ele argumentou 
não haver um único equilíbrio para o qual a economia agregada iria 
gravitar dentro de um período razoável.  

Ele via a dinâmica das interações entre os indivíduos como 
sendo complicada demais para necessariamente levar a um único 
equilíbrio. Isso significava ser possível ficar preso em uma rotina de 
alto desemprego, da qual não se recuperaria no curto prazo.  

Ele não explorou o que aconteceria em longo prazo, mas sentiu 
não ser importante porque, se algo não fosse feito, ele acreditava: a 
sociedade desistiria da economia de mercado. Assim, ele se viu 
salvando o capitalismo clássico do laissez-faire, não como minando-o. 



 45

Infelizmente, essa visão de Complexidade da Macroeconomia 
subjacente à sua teoria logo se perdeu, embora inicialmente os 
chamados economistas keynesianos não reconhecessem a terem 
perdido. Essencialmente, quando outros pegaram as ideias de Keynes 
e construíram uma macroteoria formal, eles implicitamente se 
fundamentaram em uma microteoria estática comparativa.  

Abstraíam todas as interações dinâmicas complexas possíveis 
de causar turbulência macroeconômica. Ao fazê-lo, perderam sua 
essência de Complexidade.  

Como isso aconteceu? Como Colander e Kupers discutiram no 
último capítulo, na década de 1930 houve um movimento da 
abordagem mais narrativa de Marshall, na Microeconomia, para a 
abordagem mais formal de Walras, encontrando sua inspiração nos 
modelos formais da Física newtoniana clássica.  

A ambição bás ica tornou-se estender o rac ioc ín io 
microeconômico construído por Marshall como o alicerce básico para 
toda a Economia. Jovens economistas de ponta da época estavam 
trabalhando nessa extensão. 

Por qual razão Keynes não se opôs? A resposta é, logo após a 
publicação da Teoria Geral, Keynes foi convocado para se colocar a 
serviço do governo e estava lutando com questões práticas e políticas 
de Finanças Públicas em Economia de Guerra e reconstrução do 
Sistema Monetário Internacional.  

Ele não teve tempo de acompanhar a discussão teórica em 
detalhes e apoiou todos os seus seguidores. Logo após a guerra, ele 
morreu, ou seja, nunca mais voltou a fazer teoria depois da 
publicação de sua obra master. Assim, coube aos seus seguidores 
desenvolver a teoria macro.  

Muito naturalmente, eles encaixaram as ideias keynesianas em 
um sistema formal de equilíbrio geral. Afinal, era a teoria de ponta da 
época.  

O problema foi, ao fazê-lo, foram obrigados a renunciar a seus 
fundamentos na turbulência e na dinâmica. Enfim, a Matemática para 
tanto seria muito difícil.  
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Em vez disso, eles desenvolveram um modelo mais simples 
capaz de se encaixar no Modelo de Equilíbrio Geral walrasiano. O 
modelo criado foi chamado por especialistas de modelo neo-
keynesiano, a fim de distingui-lo do modelo vago de Keynes.  

Isso levou a muita confusão na arena política, porque 
naturalmente a maioria das pessoas assume o neo-keynesianismo 
está, de alguma forma, construído sobre as ideias de Keynes. De 
certa forma era, mas de outras maneiras importantes – 
especificamente em seus fundamentos de Complexidade – estava se 
desviando totalmente dela. 

Crucialmente, enquanto o modelo de Keynes pode ser visto 
como tendo fundamentos de Complexidade, o modelo neokeynesiano 
não. Era essencialmente um modelo walrasiano de Equilíbrio Geral 
com salários fixos e um equilíbrio único.  

Os múltiplos equilíbrios e aspectos dinâmicos dos insights de 
Keynes – os insights de Complexidade – foram perdidos. Assim, com 
o desenvolvimento do modelo neokeynesiano, os economistas 
voltaram para “a montanha mais baixa em vez de subir ao pico”, na 
qual toda a economia agregada poderia ser descrita por relações 
funcionais com dinâmicas lineares simples.  

Questões não lineares, os papéis das expectativas, instituições 
e interdependências dinâmicas entre várias empresas e indivíduos 
foram deixados de lado. Eliminou assim os aspectos de Complexidade 
do pensamento keynesiano. 

A razão para fazer isso foi o modelo resultante se ajustar a um 
Modelo de Controle ótimo. Ele era paralelo ao Modelo de Controle 
convencional em micro. Isso exigia fazer suposições igualmente 
drásticas na Macroeconomia e na Microeconomia. Isto, para Keynes, 
seria “jogar fora o bebê junto com a água do banho”.  

Mas faci l itou a modelagem do sistema keynesiano. 
Simplesmente, exigia a suposição de algumas leis e salários fixos 
diferentes, impedindo a economia voltar ao equilíbrio por conta 
própria. Essa premissa de salário fixo esculpiu o papel da intervenção 
do governo dentro do modelo.  
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A política monetária e fiscal do governo seriam as ferramentas 
capazes de levarem a economia de volta ao pleno emprego. Nesse 
modelo, a política governamental foi efetiva por causa das suposições 
drásticas do próprio modelo.  

Se houvesse salários e preços flexíveis, não seria necessário. 
Esse modelo formal “neo-keynesiano” supunha: a economia chegaria 
ao equilíbrio walrasiano de pleno emprego se houvesse salários e 
preços flexíveis. 

Com essa modificação, os fundamentos dinâmicos e os indícios 
de não linearidades e Complexidades encontrados na Teoria Geral de 
Keynes simplesmente desapareceram. O antes chamado de Economia 
keynesiana não era mais a teoria mais geral, era simplesmente um 
modelo walrasiano linearizado e sem nuances com salários fixos.  

Chegou às conclusões políticas apoiadas pelos keynesianos— 
política monetária e fiscal ativista, mas fora isso era simplesmente 
um “truque de mágica”. Teve o infeliz efeito de extinguir uma visão 
de Sistema Complexo da Economia, oferecida por Keynes. 

A maioria dos defensores da economia keynesiana, nas décadas 
de 1950 e 1960, não estavam muito preocupados com essa perda de 
fundamentos dinâmicos do modelo keynesiano, porque seu interesse 
principal estava na política. O modelo neokeynesiano chegou aos 
resultados políticos acreditado por eles serem necessários: a 
necessidade de o governo empreender uma política monetária e fiscal 
ativista para combater as flutuações na produção agregada.  

Como era óbvio preços e salários serem fixos, ou pelo menos 
lentos para se ajustar, eles sentiram o modelo neokeynesiano estar 
próximo o suficiente do feito por eles. Voltaram seu foco para o 
desenvolvimento de métodos para implementar a política e manter a 
economia em pleno emprego. 

Finanças Funcionais do Abba Lerner e a Macroeconomia de 
Controle 

O modelo de livro didático para esse modelo neokeynesiano foi 
desenvolvido por vários economistas da época, um dos quais era o 
mesmo Abba Lerner encontrado no capítulo anterior. Conforme 
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discutido antes, Lerner era um economista brilhante, mas sem 
nuances.  

Ele tinha o dom de intuir a essência das teorias e relacioná-las 
com as políticas, fornecendo assim modelos simples de livros 
didáticos. O principal interesse de Lerner era a Microeconomia, mas 
enquanto frequentava a LSE ele ouvira algumas ideias novas de 
Keynes em circulação em Cambridge sobre explicações para a 
Depressão. 

Usando a mesma mente analítica brilhante, trazida por ele para 
o micro, Lerner sabia essas ideias terem de ser malucas, porque a 
teoria econômica conhecida excluía a possibilidade de uma 
depressão. Keynes deve ter cometido um erro lógico.  

Para resolver os problemas, ele e vários outros alunos da LSE 
marcaram uma reunião com alguns alunos de Cambridge em um pub, 
a meio caminho entre Cambridge e Londres. Uma das alunas de 
Cambridge no encontro foi Joan Robinson, uma argumentadora 
brilhante e durona, tão segura de si mesma quanto Lerner.  

Eles se resolveram e, no fim, Lerner ficou intrigado, mas não 
convencido. A própria descrição de Lerner da reunião dá uma 
sensação de desconexão entre suas formas de ver o mundo, mas 
também da tenacidade de Lerner em chegar ao fundo de uma 
discussão: “A reunião de fim de semana não foi muito bem-sucedida; 
ainda não conseguíamos nos entender — pelo menos não 
conseguíamos entendê-los. Eles estavam confiantes de sermos 
apenas muito estúpidos ou atrasados – e nós pensamos eles serem 
loucos, obviamente fazendo algo sem nenhum sentido, mas não 
conseguíamos identificar o errado”. 

No entanto, ele estava suficientemente intrigado para decidir ir 
até Cambridge e corrigi-los. Ele podia fazer isso porque tinha acabado 
de ganhar uma bolsa na LSE, permitindo-lhe ir para outra 
universidade para estudar por um ano.  

Seus conselheiros decidiram ser melhor para ele ir a 
Manchester para estudar alguns métodos estatísticos e empíricos. 
Eles esperavam o estudo adicionar um pouco de nuance à visão de 
mundo de Lerner.  
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Lerner concordou em ir, mas decidiu, no caminho, pararia em 
Cambridge para esclarecer o raciocínio falho de Keynes. Ele nunca 
chegou a Manchester. 

Cambridge era um lugar muito mais cavalheiresco em lugar da 
LSE. Foi organizado em torno do intercâmbio educado e da etiqueta 
apropriada de Cambridge.  

Lerner não queria nada disso e tinha pouca paciência com as 
sensibilidades inglesas. Ele descia para o chá da tarde com as 
sandálias sempre usadas e trazia peixe para comer em vez das 
bolachas finas servidas no chá da tarde.  

Não era apenas no comportamento ele não se encaixar no 
molde de Cambridge. Ele foi tudo menos cavalheiresco em sua 
argumentação – e deixou claro: estava lá em cima para corrigir sua 
compreensão errônea da Macroeconomia. 

Mas aconteceu uma coisa estranha. Em vez de converter os 
economistas keynesianos de Cambridge ao modelo neoclássico 
convencional, Lerner foi convertido à visão keynesiana da economia 
agregada. Ele se convenceu de a Macroeconomia poder ter um 
conjunto de leis diferente das leis operantes em uma escala micro e, 
portanto, poderiam ser diferentes daquelas da Microeconomia.  

Mas também estava convencido de, caso o governo tivesse 

entendido essas macro-leis, poderia usar esse conhecimento para 
controlar a Macroeconomia, assim como poderia controlar a 
Microeconomia caso conhecesse as micro-leis. Essa interpretação da 
economia keynesiana complementou perfeitamente seu modelo de 
controle baseado em micro-princípios e, portanto, a abordagem da 
Economia de Controle de Lerner a respeito de um conjunto de leis 
microeconômicas e um conjunto de leis macroeconômicas.  

Lerner dedicou toda a segunda parte de seu livro Economics of 
Control à Macroeconomia. Também desenvolveu o conceito de 
“Finanças Funcionais”.  

Ele se tornou o livro didático por excelência da política 
keynesiana. Por causa de sua rigidez e simplicidade, foram as 
Finanças Funcionais de Lerner, em grande parte, definidoras da 
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estrutura de polít ica econômica dos l ivros didáticos em 
Macroeconomia.  

As Finanças Funcionais de Lerner consistiam nas três regras a 
seguir: 

1.  O governo deve manter sempre um nível razoável de exigência. 
Se houver muito pouco gasto e, portanto, desemprego 
excessivo, o governo deve reduzir impostos ou aumentar seus 
próprios gastos. Se houver gastos demais, o governo deve 
evitar a inflação reduzindo seus próprios gastos ou aumentando 
os impostos. 

2.  Ao tomar dinheiro emprestado, quando pretender aumentar a 
taxa de juro, e ao emprestar dinheiro ou reembolsar dívida, 
quando pretender baixar a taxa de juro, o governo deve manter 
a taxa de juro indutora do montante ótimo de investimento. 

3.  Se qualquer uma das duas primeiras regras entrar em conflito 
com os Princípios de “Finanças Sólidas”, equilibrar o orçamento 
ou limitar a dívida nacional, tanto pior para esses Princípios. A 
impressora do governo deve imprimir qualquer moeda 
necessária para cumprir as regras 1 e 2. 

Há uma série de coisas a serem observadas sobre essas regras 
de Finanças Funcionais.  

Primeiro, elas assumem o governo ter, na prática, a capacidade 
de aumentar e diminuir impostos e gastos para atingir os objetivos 
da política fiscal. Não há discussão sobre a finalidade dos gastos, ou 
quais tipos de impostos devem ser cobrados.  

Em segundo lugar, as leis assumem o nível da dívida não 
importar e excluem especificamente a preocupação com o equilíbrio 
do orçamento ou o nível da dívida nacional. Déficits não são um 
problema de governos com a capacidade de financiar seus déficits 
imprimindo moeda nacional.  

Terceiro, elas assumem relações macroeconômicas sem 
conexões com a Microeconomia. Esta é uma contradição 
impressionante, dada a ideia de toda a economia ser capturada em 
uma única visão de equilíbrio geral.  
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A consequência, porém, é essas regras de Finanças Funcionais 
não podem ser conectadas às regras dadas aos gerentes viventes e 
operadores no mundo micro – e vice-versa. Não é verdade, como 
dizem Colander e Kupers, Lerner não ter abordado por qual razão as 
regras micro e macro são diferentes.  

Ele afirma, explicitamente, Finanças Públicas não poderem ser 
confundidas com Finanças Corporativas. O governo pode emitir 
moeda e, portanto, não entra em falência por inadimplência face ao 
seu endividamento em moeda nacional. 

Para ajudar a popularizar sua política financeira funcional, 
Lerner criou uma metáfora de volante. Contrastava sua abordagem 
de “economia de controle” à macropolítica com a então prevalecente 
política de “laissez-faire”.  

Ele argumentou: a abordagem do laissez-faire era semelhante a 
dirigir um carro sem volante, cujo resultado natural era a economia 
cair continuamente, desviando da estrada primeiro em uma direção, 
depois em outra. Era hora, ele argumentou, de o governo adotar uma 
abordagem keynesiana de “Economia de Controle” na qual o governo 
usaria um volante explícito – Finanças Funcionais – para direcionar a 
economia sem problemas. 

Lerner contrastou a política clássica de laissez-faire das 
Finanças Ajustadas com a Economia de Controle das Finanças 
Funcionais. As primeiras envolviam duas regras cruciais:  

1. equilibrar continuamente o orçamento público, exceto em 
tempos de guerra, e  

2. não aumentar a oferta de moeda a uma taxa acima da taxa de 
crescimento da economia.  

O problema, para Lerner, era essas regras de Finanças Sólidas 
não serem analisadas. Elas foram simplesmente aceitas como certas.  

Lerner argumentou: quando os governos entendessem como a 
Macroeconomia realmente funcionava, eles adotariam seu conjunto 
alternativo de regras de Finanças Funcionais. Sob essas regras, as 
decisões sobre o déficit público e a oferta de moeda seriam tomadas 
com base em sua funcionalidade – seu efeito sobre a atividade 
econômica – e não em relação a alguma premissa moralista abstrata 
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dos déficits públicos, dívidas públicas e política monetária 
expansionista serem inerentemente maus princípios. 

A apresentação rígida de Lerner dessas regras de Finanças 
Funcionais causou muita agitação nas décadas de 1940 e 1950. Na 
época, após a Economia de Guerra, a maioria dos keynesianos, 
incluindo o próprio Keynes, era politicamente mais cauteloso.  

Inicialmente, as visões de Lerner eram vistas como radicais. O 
que era radical nas regras de Lerner era elas excluírem 
especificamente qualquer preocupação com o tamanho do déficit ou o 
tamanho da dívida, como fossem limites obrigatórios para um país 
cumprir.  

Lerner defendeu suas regras de Finanças Funcionais, em um 
Seminário do Federal Reserve, onde Keynes estava apresentando um 
artigo. No seminário, Keynes o repreendeu severamente, dizendo as 
regras das Finanças Funcionais não serem algo com apoio dele. Isso 
levou o professor de TI, Evsey Domar, a se inclinar e perguntar 
jocosamente a Lerner se ele achava Keynes ter lido o livro The 
General Theory... 

Foi somente mais tarde, na década de 1960, quando as ideias 
de Lerner para uma política fiscal governamental ativista se tornaram 
mais aceitas. Elas ficaram conhecidas como a Economia Keynesiana. 

Apesar da hesitação de Keynes em aceitá-la, nas décadas de 
1950 e 1960, as regras de Finanças Funcionais de Lerner tornaram-se 
a base da maioria das apresentações de livros de teoria e política 
keynesiana. As Finanças Funcionais tornaram-se o geralmente 
considerado como política keynesiana.  

O governo usaria a política monetária e fiscal anticíclica para 
orientar a economia. O princípio orientador era: o governo incorreria 
em déficits e aumentaria a oferta monetária se a economia parecesse 
estar entrando em recessão, e geraria superávits e diminuiria a oferta 
monetária se a economia tivesse inflação.  

Finanças Funcionais são, de fato, o significado da política 
keynesiana para a maioria das pessoas. Assim, quando a “política 
keynesiana” foi atacada no final dos anos 1960 e início dos anos 
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1970, foi principalmente a ideia da política de Finanças Funcionais de 
Lerner, cuja maioria dos críticos estava atacando.  

O neo-keynes ian ismo completou sua aquis ição do 
keynesianismo, incluindo seu nome: keynesianismo e neo-
keynesianismo tornaram-se sinônimos. 

Reação Fundamentalista do Mercado Às Finanças Funcionais 

Nem todos aderiram ao Programa de Política Financeira 
Funcional – e muitos economistas neoclássicos viam a 
Macroeconomia como complexa demais para controlar com gastos 
governamentais ou política monetária. Tornaram-se fortemente 
contra, exceto como uma medida única durante uma depressão.  

Milton Friedman, um monetarista ultraliberal, via as Finanças 
Funcionais como outra invasão do governo no seu idolatrado mercado 
livre. Isso intensificou sua crença de a liberdade de O Mercado tinha 
de ser defendido a todo custo. 

As discussões políticas na década de 1950 tornaram-se 
acaloradas e pessoais. Explicitamente, estavam ligadas ao 
macarthismo e ao medo de uma tomada comunista da economia dos 
EUA.  

Todos os economistas, ao se autodenominarem keynesianos, 
sofriam acusações de ajudar e favorecer o comunismo. Economistas 
individuais, ao apoiarem a política econômica keynesiana, foram 
escolhidos por grupos fundamentalistas de mercado para retaliação 
política-corporativa: tentaram demiti-los para colocar em seus postos 
aliados políticos anticomunistas.  

Tal ambiente não era propício para discutir nuances de teoria 
para políticas econômicas. As teorias econômicas nas quais as 
correntes se baseavam, tornaram-se entrelaçadas com lutas 
ideológicas e políticas.  

Era uma época quando se podia esperar os habituais conselhos 
de política dos economistas sabendo de onde eles vinham. Se 
viessem de Chicago, seriam a favor do fundamentalismo de mercado 
e se oporiam à economia keynesiana. Se viessem de Yale, Harvard ou 
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outras escolas semelhantes, favoreceriam a intervenção 
governamental e apoiariam a economia keynesiana. 

Essa luta mordaz acabou por se extinguir face à Guerra do 
Vietnam e, na década de 1960, a norma política keynesiana foi aceita 
pela maioria dos formuladores de políticas. Tornou-se “o novo 
normal”. Em 1971, até mesmo o presidente republicano Richard 
Nixon declarou: “Somos todos keynesianos agora”. 

A aceitação política da economia keynesiana não significava 
todos os economistas a aceitarem. Conforme descrito antes, os 
fundamentos teóricos das políticas keynesianas eram fracos, assim 
como sua evidência empírica.  

No mundo real da política, era impossível mudar rapidamente 
os gastos ou os impostos. Era difícil até mesmo definir a oferta 
monetária, quanto mais controlá-la.  

De fato, os políticos e a dinâmica decisória não faziam parte do 
modelo default. Economistas com preocupações liberais sobre o 
tamanho crescente do governo e a restrição de liberdade e direitos 
individuais também se opunham geralmente às Finanças Funcionais.  

Eventualmente, a oposição à chamada de economia keynesiana 
se uniu sob o título de monetaristas. Em consequência, a divisão 
entre os economistas fundamentalistas e os pró-governo, vista na 
Microeconomia, teve uma divisão paralela keynesiana/monetarista na 
Macroeconomia. 

Os argumentos monetaristas contra o consenso político 
keynesiano envolviam questões políticas e econômicas. A questão 
política era o governo ter uma predileção por gastos e déficits. Ao 
permitir os governos incorrerem em déficits criaria um governo maior, 
pois haveria uma assimetria na resposta.  

Por razões políticas, o governo teria muito mais probabilidade 
de aumentar os gastos para expandir a economia em vez de cortá-los 
para desacelerá-la. Embora os monetaristas concordassem 
totalmente com a política monetária ser eficaz no controle da 
inflação, eles não a viam como eficaz no controle do nível de gastos 
da economia, porque operava apenas com uma defasagem longa e 
variável. 
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Enquanto Lerner defendia as Finanças Funcionais com a 
analogia de não a usar ser como andar em um carro sem volante, os 
monetaristas usavam uma analogia do motorista com apenas um 
pedal do acelerador e sem freios. As articulações da direção estariam 
tão soltas a ponto de, quando governo virasse o volante, o carro 
demoraria dez minutos para responder, tornando a condução 
praticamente impossível.  

Essencialmente, o argumento dos monetaristas contra as 
Finanças Funcionais era os governos não serem confiáveis e as 
ligações de controle serem complicadas demais para se confiar no 
controle. Esse era o estado da Macroeconomia até meados da década 
de 1970, quando ocorreu o início do fim da teoria econômica 
neokeynesiana. 

Morte da Economia Keynesiana 

Os modelos neokeynesianos e monetaristas eram guias 
razoáveis para a política, mas nenhum deles tinha fundamentos 
teóricos sólidos. Os modelos neokeynesianos supunham existirem 
macro-leis capazes de ser exploradas pela ação do governo sem 
realmente fornecer modelos matemáticos de modo a provarem isso 
acontecer, ou evidências empíricas capazes de mostrarem isso 
acontecer de fato.  

Os keynesianos certamente não tinham uma Ciência, no sentido 
de ter uma base sólida para eles pregarem o intervencionismo 
generalizado, mas eram úteis para orientar certas políticas, caso não 
fossem levados muito a sério. Infelizmente, eles foram levados muito 
a sério – eles foram apresentados como portadores de uma Ciência, e 
quando os macroeconomistas começaram a desenvolver os 
microfundamentos, eles puderam mostrar: os microfundamentos 
desses modelos eram inconsistentes com as suposições walrasianas 
de racionalidade sobre as quais o modelo foi desenvolvido. 

Os modelos usados para mostrar essa inconsistência eram bem 
diferentes dos modelos neo-keynesianos discutidos acima. Esses 
novos modelos eram Modelos de Equilíbrio Geral walrasianos 
altamente formais com suposições precisas. Entre outras coisas 
irrealistas, descartavam dinâmicas não lineares e interação dinâmica 
de agentes.  
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Em suma, eram modelos reducionistas ao descartarem todos os 
problemas complexos do sistema. No entanto, eles foram 
matematicamente impressionantes para não-matemáticos. Dada essa 
ignorância, deram a sensação de fornecer uma base teórica sólida 
para a nova Macroeconomia desenvolvida em substituição da 
Macroeconomia neokeynesiana.  

Seus defensores argumentaram esses “modelos de 
fundamentos microeconômicos” serem teoricamente melhores se 
comparados aos modelos neokeynesianos porque usavam os mesmos 
fundamentos microeconômicos. Dentro desses novos modelos macro, 
por causa das suposições ideológicas feitas, não havia papel para o 
governo no controle da economia.  

De fato, nesses modelos, as tentativas do governo de controlar 
a economia piorariam os problemas. Por exemplo, se as pessoas 
esperassem que o governo executasse uma política fiscal 
expansionista em resposta a uma queda na produção, eles não 
veriam mais a necessidade de baixar os preços – afinal, o governo 
aumentaria a demanda agregada, com uma oferta agregada dada, e 
o resultado seria um viés inflacionário no mercado. Somente em 
situação de pleno emprego levaria a uma inflação acelerada, caso o 
governo tentasse aumentar a demanda. 

Quando a inflação ocorreu na década de 1970, os economistas 
defensores esses modelos de microfundamentos baseados em 
racionalidade dos agentes econômicos eram vistos como corretos, e o 
modelo neokeynesiano era visto como incorreto. Em resposta, a 
profissão, composta de mais de economistas convencionais, 
abandonou esses modelos neo-keynesianos e o rótulo “keynesiano”.  

A teoria keynesiana estava morta. Eles adotaram um novo 
modelo chamado Modelo de Equilíbrio Geral Estocástico Dinâmico 
(DSGE). Dada a pompa, para não-matemáticos parecia imponente e 
altamente científico, embora, como Colander e Kupers descreverão, 
quando discutirem a Economia da Complexidade no capítulo 8, para 
os físicos, o modelo DSGE parecesse um modelo vintage. Seria tipo 
“carro cubano”, cuidadosamente mantido, mas com tecnologia 
irremediavelmente desatualizada.  

O problema era, para tornar o modelo DSGE tratável, eles 
tiveram de eliminar quase todos os elementos de Complexidade. Feito 
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isso, seu modelo os levou à conclusão fundamentalista de mercado – 
não havia papel para a política governamental na Macroeconomia. 
Não só a teoria keynesiana estava morta, como também a política 
keynesiana. 

Embora fosse correto dizer os modelos neokeynesianos não 
estarem à altura de orientar a Macroeconomia, os novos modelos de 
micro fundações também não. Eles assumiram todas as 
características contrária à real Complexidade.  

Eles assumiram uma dinâmica linear simples, sem efeitos 
emergentes interagentes e uma racionalidade muito além da aspirada 
pelos humanos. Em suma, por motivos de senso comum, os 
microfundamentos desses novos modelos estavam tão distantes da 
realidade a ponto de não poderem servir razoavelmente como guia 
para políticas. 

Foi nesse ponto quando economistas intelectualmente mais 
honestos começaram a defender uma Macroeconomia “Pós-
Walrasiana”, baseada na Complexidade. Eles pediram um retorno aos 
fundamentos da Complexidade da Macroeconomia e argumentaram 
os macroteóricos precisarem começar a ver a Macroeconomia como 
um Sistema Complexo em evolução bem separado dos 
microfundamentos.  

Eles argumentaram: os fundamentos da macroteoria estavam 
na matemática da turbulência não linear dinâmica, não no modelo 
walrasiano linear estático. Seus apelos não foram atendidos.  

Toda a teoria macroeconômica deveria ser feita dentro de uma 
estrutura DSGE. Ela, essencialmente, descartava quaisquer 
problemas sérios com a Macroeconomia, exceto se o governo os 
tivesse causado. A influência do governo fora exorcizada do modelo 
ideológico neoliberal. 

Crise Financeira leva de volta à Montanha da Complexidade 

A crise financeira de 2008 e a severa recessão em seguida 
levaram as pessoas a questionar a teoria macroeconômica 
convencional e o aconselhamento de política feito a partir dele. Eles 
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começaram a perceber as críticas dos estudiosos da Complexidade, 
expresso no artigo da revista The Economist, citada no Prefácio.  

Uma sessão especial da venerável conferência de Dahlem foi 
realizada para discutir o papel da Matemática nas Ciências sociais, 
onde um grupo de cientistas sociais, matemáticos, cientistas naturais 
e alguns humanistas se reuniram em 2008. Colander era o líder do 
grupo constituído para explorar o papel dos modelos matemáticos nas 
Dinanças e, ao final da conferência, esse grupo escreveu um relatório 
intitulado “A crise financeira e o fracasso sistêmico da economia 
acadêmica”. 

O relatório se tornou viral na web e, rapidamente, se tornou um 
tópico de discussão na blogosfera – com críticos da Economia 
convencional usando-o para argumentar haver muita Matemática na 
Economia e haver a necessidade de retornar às políticas 
macroeconômicas de estilo keynesiano. Mas uma leitura mais atenta 
do relatório mostra nenhuma dessas conclusões ter resultado dele.  

O uso de Matemática em modelos não era o problema. O 
problema estava na interpretação e uso dos modelos para a Política.  

Na verdade, os macroeconomistas matemáticos estavam 
usando uma Matemática muito simples, não muito complicada. Da 
mesma forma ocorria com a Política Pública: não eram apenas os 
novos modelos de microfundamentos muito simples. Da mesma 
forma, eram também os microfundamentos dos modelos 
neokeynesianos muito simples.  

Nenhum capturou os elementos de Complexidade da economia. 
O problema era ambos os lados pensar terem fundamentos científicos 
para sua política pública, quando na verdade nenhum dos lados tinha. 

A discussão razoável da macropolítica estava sendo prejudicada 
pelas tentativas dos economistas de capturar os debates sobre 
políticas em modelos simplórios demais. Ao fazê-lo, desviaram a 
discussão das questões reais.  

Quando isso acontece, as diferenças ideológicas se entrelaçam 
com os debates científicos e as discussões deixam de ser razoáveis. A 
distinção entre o sabido, em um sentido geral, mas não sabido, em 
um sentido científico, está perdida.  
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Como consequência, enraizou-se a crença de as narrativas 
polares no quadro convencional estavam firmemente enraizadas em 
modelos e teorias científicas. Elas não estavam. 

Polarização Emergente 

De muitas maneiras, o Programa de Pesquisa Científica sobre 
Complexidade é o mesmo programa de pesquisa com o qual Keynes e 
os economistas clássicos antes de Keynes estavam lutando a favor. A 
revolução teórica neokeynesiana foi uma contrarrevolução com 
tentativa de lidar com o quebra-cabeça macro com as ferramentas 
matemáticas disponíveis. Infelizmente, as ferramentas não estavam à 
altura da tarefa.  

Os novos insights de Keynes estavam em sua visão. Essa visão 
deveria ser encontrada em sua prosa, não nos modelos formais.  

A revolução keynesiana fracassou não porque sua visão 
estivesse errada, mas porque as ferramentas IS-LM eram 
inadequadas para a tarefa em mãos. Dadas as ferramentas 
disponíveis, voltar à abordagem walrasiana de equilíbrio geral, isto é, 
à abordagem a qual a maioria dos profissionais economistas seguiu, 
reduziu o quebra-cabeça a um que fosse analiticamente gerenciável, 
mas no processo perdeu a essência do problema ao descartar suas 
características de Complexidade. 

A história da Macroeconomia, como a história da Microeconomia 
apresentada no capítulo anterior, é uma história de boas intenções e 
insights esclarecidos, necessariamente rudimentares e longe de 
serem completos, mas gradualmente sequestrados em uma estrutura 
tratável, porém mais estéril. Isso, por sua vez, levou diretamente à 
polarização feroz refletida na formulação de políticas e dominante do 
debate público até hoje.  

Colander e Kupers acreditam ser importante analisar e 
descrever como essas coisas aconteceram e reconhecer não ser por 
má intenção, nem por ignorância. Pelo contrário, muitos dos 
participantes eram brilhantes e apaixonados por desenvolver uma 
compreensão de como nossa Macroeconomia funciona. No entanto, a 
soma desses talentos e boas intenções levou diretamente a uma 
estrutura política contraproducente e polarizada ideologicamente. 
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A emergência da Ciência da Complexidade, tanto pelas 
ferramentas quanto pelos padrões de pensamento fornecidos por ela, 
está levando gradativamente a uma reconsideração dos 
pressupostos, os quais trouxeram a atual polarização do debate.  

Como os coautores discutirão adiante, a Economia está 
lançando as bases para redescobrir a Complexidade. Essa, pelo 
menos, é a esperança deles. 
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Complexidade: Um Novo Tipo de Ciência? 

O próximo século será o século da Complexidade. 

—STEPHEN HAWKING, JANEIRO DE 2000 

Enquanto a Economia estava se afastando de uma maneira 
clássica de pensar, a qual incluía muitos elementos de Complexidade, 
outros ramos da Ciência estavam se movendo na direção oposta – 
reconhecendo a interconexão de sistemas complexos e começando a 
lidar com ela.  

Na Física, a Mecânica Quântica foi descoberta. Na Matemática 
houve descobertas da Geometria Fractal e avanços na dinâmica não 
linear. Na Biologia, os pesquisadores desenvolveram uma 
compreensão mais profunda dos ecossistemas.  

Mas, sem dúvida, a maior diferença na Ciência foi causada pela 
revolução do computador. Como o economista da Universidade de 
Wisconsin, Buz Brock, disse aos coautores certa vez, “pense em como 
seus hábitos de direção mudariam se o preço de uma Ferrari caísse 
de US$ 200.000 para 20 centavos”. Bem, isso é o que aconteceu com 
os custos de computação, e esses avanços revolucionam a maneira 
como a Ciência é feita de maneiras fundamentais. Um dos líderes 
dessa revolução foi Stephen Wolfram. 

“Minha opinião sobre fazer Ciência básica”, explica Wolfram, “é, 
se você não tem escolha, ser pago por uma Universidade é uma boa 
coisa a se fazer. Se você tiver escolha, há maneiras muito melhores 
de viver.”  

Obter seu doutorado na Caltech (ou em qualquer outro lugar) 
aos vinte anos é excepcional. Publicar um artigo científico aos quinze 
anos, porque você está entediado, igualmente. Mas alegar ter 
inventado um “novo tipo de Ciência” em um livro auto publicado beira 
o pretensioso, mesmo no egossistema dos supercientistas polímatas. 
No entanto, é exatamente isso o dito por Wolfram ter feito em 2002. 

A alegação não foi recebida com o escárnio esperado, caso 
tivesse sido feita por um mortal menor. Afinal, Wolfram foi o fundador 
da Mathematica, uma empresa de US$ 100 milhões capaz de 
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desenvolver software de computador para ajudar os matemáticos a 
resolver problemas.  

É uma importante ferramenta para pesquisadores usarem os 
recursos de modelagem do software para resolver problemas tão 
diversos quanto projetar a pista de ciclismo para os Jogos Olímpicos 
de 1996 e prever taxas de fluxo de moléculas em xampus comerciais, 
usando vários tipos de ingredientes.  

O Mathematica é um tour de force prático e intelectual. É o 
equivalente para os cientistas ao sistema de processamento Microsoft 
Word para humanos normais – uma ferramenta maravilhosamente 
útil.  

Também era altamente lucrativo. Os rendimentos do 
Mathematica deram a Wolfram a liberdade de fazer o que quisesse 
sem se preocupar com como pagaria por isso ou com o que as outras 
pessoas pensariam. Ele poderia ostentar sua independência com o 
que poderia ser chamado de super mandato. 

A razão pela qual Wolfram é relevante para a história narrada 
por Colander e Kupers é ele ter sido um dos primeiros defensores da 
importância da Ciência da Complexidade. Ele fundou o Journal of 
Complex Systems, em 1987, e viu o aspecto transformacional da 
análise de computador muito antes de ser geralmente entendido.  

Mas seu ego e seu desdém pelas convenções científicas 
convencional mantiveram ele e a Ciência da Complexidade à qual ele 
favorecia fora do estabelecimento científico dominante, pois a 
rivalidade existente neste desencoraja tais afirmações grandiosas. Em 
2002, quando ele publicou um livro chamado A New Kind of Science, 
a reação da comunidade científica foi esnobe em vez de ser 
admiradora – foi vista não como o surgimento de um novo tipo de 
Ciência, mas sim como “as ilusões de um antigo prodígio”. 

Na opinião de Colander e Kupers, a Ciência da Complexidade e 
o livro de Wolfram não são nada disso. Em vez disso, o livro 
representa os insights de um visionário brilhante sobre “uma nova 
ferramenta da Ciência” – ferramentas computacionais cujos primeiros 
cientistas dificilmente poderiam ter imaginado.  
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Essas ferramentas computacionais fornecem não apenas novas 
ferramentas para análise, mas também uma nova visão de como 
enquadrar o pensamento sobre processos complexos. É a combinação 
das ferramentas computacionais e da visão componente da Ciência 
da Complexidade.  

Wolfram viu essa combinação de visão e ferramenta desde o 
início e levou as implicações de sua combinação adiante mais 
rapidamente em lugar dos outros. Mas, na opinião de Colander e 
Kupers, isso não faz da Complexidade um novo tipo de Ciência. Em 
vez disso, a Ciência da Complexidade acrescenta aos insights 
anteriores da Ciência e estende a Ciência em áreas onde a Ciência 
tradicional não poderia pisar. 

Ciência da Complexidade vai aonde a Ciência Convencional não 
pode ir 

A Ciência da Complexidade é especialmente útil onde a Ciência 
tradicional tem lutado. Por exemplo, a Ciência tradicional se esforçou 
para explicar fenômenos bastante comuns na natureza e na 
sociedade — flocos de neve, bandos de pássaros, bolsas de valores, 
para não falar de assuntos realmente difíceis como o sistema social.  

Todos eles careciam de um modelo adequado na Ciência 
convencional. Eles eram simplesmente muito complexos, muito 
entrelaçados, para serem capturados por um conjunto de equações 
solúveis.  

Isso não significava as pessoas não poderem ainda falar sobre 
modelos informais – genética, evolução e biologia estavam cheias de 
modelos informais consistentes com uma visão de Complexidade. 
Mas antes do computador, todos eles tinham domínios limitados e os 
impediam de desenvolver modelos formais completos com o poder 
explicativo das Ciências mais precisas. 

A visão de Wolfram foi abordar esses problemas com a mente 
de um programador de computador e desenvolver programas 
dinâmicos simples de modo eles retratarem a realidade como 
resultado de diretivas simples repetidas bilhões, trilhões ou decilhões 
de vezes. A percepção dele e de outros cientistas da Complexidade é 
fenômenos extraordinariamente complexos podem emergir dessas 
diretrizes simples.  
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Embora esses fenômenos não possam ser capturados por 
equações tratáveis, capazes de descreverem a realidade observada 
atualmente, eles podem ser capturados pensando neles como 
processos evolutivos.  

Visualizam a realidade observada como parte de um processo 
complexo em evolução. Nesta visão de Complexidade, a simplicidade 
está nas regras dinâmicas subjacentes, não na realidade observada. 

Wolfram descobriu: a aleatoriedade não precisava ser algo 
imposto de fora, mas poderia ser algo desenvolvido dentro de um 
processo em si. A aleatoriedade poderia ser um resultado essencial 
das diretrizes escritas para produzir esses padrões.  

Ele também descobriu a replicação ser tal a ponto de não poder 
ser totalmente analisada por indução reversa. Assim, na Ciência da 
Complexidade, algo pode ser determinado e efetivamente aleatório: a 
aleatoriedade da Complexidade é desenvolvida endogenamente. 
Aleatoriedade deixa de ser algo adicionado de fora como é na Ciência 
convencional. 

A chave para a Ciência da Complexidade está em como se 
aborda a tarefa de compreender tais sistemas evolutivos. Em vez de 
modelá-lo como um conjunto de equações, como faz a Ciência 
convencional, a Ciência da Complexidade modela um sistema como 
um programa gerado por computador.  

Por isso, no capítulo 4, onde Colander e Kupers introduziram a 
Complexidade, eles se concentraram na dinâmica do replicador - 
essas dinâmicas do replicador eram os programas criadores dos 
padrões.  

Essa abordagem de pensar sobre os sistemas muda a maneira 
como se os estuda. Em vez de estudar equações com pressupostas 
descrições da natureza inseridas nos programas de computador, na 
Ciência da Complexidade, estuda-se o próprio programa, pelo menos 
quando ele pode ser identificado. A Complexidade fornece uma porta 
dos fundos para a compreensão científica, em vez de entrar pela 
porta da frente, trancada pela Matemática convencional. 
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Wolfram não foi o único ou o primeiro com esses insights. Havia 
muitos outros, antes e simultaneamente, capazes de pensar na 
mesma linha.  

Mas suas alegações, e a maneira como Wolfram apresentou 
essas alegações, fizeram ele se destacar. Os pioneiros também 
criaram problemas para os defensores menos audaciosos da Ciência 
da Complexidade (entre os quais Colander e Kupers se enquadram), 
porque tais superafirmações levaram a uma reação contra 
preconceituosa, mesmo entre colegas antes simpáticos à inovação.  

Para dar uma ideia da reação conservadora, considere um dos 
comentários feitos por outro cientista depois de Wolfram ter 
apresentado sua análise em uma conferência: 

Embora esteja claro Wolfram não ser um excêntrico, alguém 
cético o rotularia como um pseudocientista, pois os céticos 
perceberão, apesar de suas credenciais impecáveis, inteligência 
impressionante e profundidade de conhecimento, Wolfram 
possui muitos atributos de um pseudocientista: (1) ele torna 
grandioso tudo afirmado por ele, (2) trabalha isoladamente, (3) 
não passou pelo processo normal de revisão por pares, (4) 
publicou seu próprio livro, (5) não reconhece adequadamente 
seus predecessores e (6) não rejeita uma teoria com pelo 
menos um fato contra. 

A resposta de Wolfram foi tais reações serem exatamente o que 
se esperaria quando qualquer conservador é confrontado com uma 
mudança de paradigma. Mas o moderador, Steven Koonin, refutou 
essa resposta, observando isso também ser exatamente o esperado 
se as ideias de Wolfram não representassem uma mudança de 
paradigma – uma visão cuja maioria dos cientistas convencionais 
compartilha. 

Constituindo ou não uma mudança de paradigma, a Ciência da 
Complexidade oferece um conjunto intrigante de novas ideias. No 
mínimo, elas se misturarão à Ciência tradicional.  

Como Colander e Kupers discutirão no próximo capítulo, em 
nenhum lugar essa combinação será impacto maior em comparação 
ao provável de ser na Economia e no estudo dos sistemas sociais em 
geral. A Complexidade traz a Economia de volta às suas raízes 
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clássicas, mais próxima da Biologia moderna, em vez de seguir se 
guiando pela Física primitiva, como a Economia convencional 
existente se baseou totalmente na ideia de reversão para equilíbrio 
gravitacional. 

A forma como a Ciência convencional vê o mundo tem suas 
raízes no pensamento ocidental no século XVIII, no Iluminismo, em 
particular quando se originou na França. Em uma revolta contra a 
religião estabelecida e sua reivindicação de verdade revelada, os 
pensadores franceses se voltaram para uma forma de materialismo 
antropocêntrico com uma profunda influência em nosso mundo até 
hoje.  

Foi parte da constelação contra a Monarquia absolutista 
mercantilista. O liberalismo clássico levou à derrubada da velha 
ordem na carnificina e confusão da Revolução Francesa de 1789 e 
lançou as bases para o marxismo, mas também foi a base da 
Constituição dos EUA e da Ciência moderna. 

O físico Laplace introduziu a ideia do universo mecânico, onde, 
como um relógio, caso você entenda seu mecanismo e todos os 
componentes individuais, você pode, em princípio, prever e controlar 
todos os aspectos do mundo. Se você quer entender como um relógio 
funciona, você o desmonta, estuda as peças, vê como elas são 
montadas, e então você forma uma visão de como a soma das partes 
lhe dá a hora do dia.  

O filósofo Descartes, de fama cartesiana, via o corpo como e a 
natureza como uma máquina perfeita. A Matemática dos cientistas da 
Complexidade está se afastando da ideia de um universo mecânico e 
em direção a uma ideia de um universo evolucionário, o qual está 
mudando continuamente. 

Por que a Ciência da Complexidade não se desenvolveu antes? 
Existem duas razões principais.  

A primeira é a Ciência convencional, especialmente a referente 
à Ciência Natural, tem sido um enorme sucesso.  

A segunda razão é as ferramentas analíticas e computacionais, 
para lidar com modelos de Complexidade, simplesmente não 
existiam.  
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Mas com o desenvolvimento da computação barata, tornou-se 
possível imitar a realidade em um modelo de computador como em 
um laboratório de mesa, em vez de ficar preso em modelos 
matemáticos intratáveis. Isso, por sua vez, significou a natureza da 
Ciência poder mudar, com simulações de computador da realidade 
como uma nova ferramenta. 

Novos Padrões de Política 

Como Colander e Kupers discutiram no capítulo 4, a Ciência da 
Complexidade sugere novos padrões para a elaboração de políticas. 
No restante deste capítulo, apresentam alguns desses padrões 
seguidos na Matemática da Ciência da Complexidade. Começam 
descrevendo alguns dos conceitos matemáticos de Complexidade 
convencional e, em seguida, discutem como os cientistas da 
Complexidade recorrem ao computador para lidar com questões 
complicadas demais para essa Matemática. 

Caos e Dinâmica Não-linear 

Nas escolas, a Matemática é ensinada sequencialmente – 
começa com o simples e avança para o mais complexo. Assim, 
quando você aprende Teoria dos Números, você só toca no significado 
de raízes quadradas de números negativos, e quando você aprende 
cálculo, você evita aquelas equações sem limites.  

Isso dá à maioria das pessoas a sensação de a Matemática 
descrever processos suaves com resultados calculáveis. Esse sentido 
colore sua visão do mundo – cria uma moldura capaz de fazer as 
pessoas procurarem relações causais relativamente simples.  

Não é assim que os matemáticos veem a Matemática – seu 
interesse geralmente está nas partes da análise onde as condições 
convencionais não são válidas. A Complexidade é baseada em uma 
visão de mundo com a qual a maioria dos alunos estudantes de 
Matemática primária não está tão familiarizada.  

Por isso, é mais fácil para os humanistas, quase sem 
treinamento em Matemática, bem como para os matemáticos de alto 
nível adotarem o quadro de Complexidade. É muito mais difícil para 
aqueles no meio, isto é, têm algum conhecimento de Matemática, 
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mas não o suficiente para se sentirem confortáveis com Matemática 
de alto nível. 

Pensar no sistema como um processo dinâmico de evolução 
leva a pessoa a se concentrar em relações matemáticas diferentes de 
grande parte da Ciência Econômica, feita pelos não cientistas. 
Especificamente, leva a focar em sistemas tão entrelaçados a ponto 
de se esperar eles levarem ao caos.  

Portanto, não é de surpreender o estudo do caos ter se tornado 
uma das ferramentas da Ciência da Complexidade. Para entender a 
Teoria do Caos, você precisa entender os modelos dinâmicos não 
lineares e reconhecer os modelos não lineares se comportarem de 
maneira diferente dos modelos lineares normalmente assumidos na 
Ciência a qual os alunos iniciantes aprendem. 

A Teoria do Caos é um campo da Matemática Aplicada, cujas 
raízes remontam ao século XIX, ao matemático francês Henri 
Poincaré. Poincaré foi um prolífico cientista e filósofo capaz de 
contribuir para uma extraordinária gama de disciplinas.  

Entre suas muitas realizações está a conjectura de Poincaré ao 
tratar de um famoso problema da Física formulado pela primeira vez 
por Isaac Newton no século XVIII: o problema dos três corpos. O 
objetivo é calcular as trajetórias de três corpos, planetas por 
exemplo, ao interagirem por meio da gravidade. Embora o problema 
seja aparentemente simples, verifica-se as trajetórias dos corpos 
serem extraordinariamente difíceis de calcular e altamente sensíveis 
às condições iniciais. 

Uma das contribuições da Teoria do Caos é demonstrar muitos 
sistemas dinâmicos serem altamente sensíveis às condições iniciais. 
O comportamento às vezes é chamado de Efeito Borboleta. Isso se 
refere à ideia de que uma borboleta batendo as asas no Brasil pode 
precipitar um tornado no Texas.  

Essa imagem evocativa, embora irrealista, transmite a noção de 
pequenas diferenças nas condições iniciais podem levar a uma ampla 
gama de resultados. 

A sensibilidade às condições iniciais tem várias implicações para 
se pensar sobre a política nesses sistemas. Por um lado, esse efeito 
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torna a previsão difícil, se não impossível, pois você não pode 
vincular causa e efeito. Por outro, significa ser muito difícil fazer a 
Engenharia reversa do sistema, isto é, entendê-lo precisamente a 
partir de seus atributos, porque apenas um conjunto de atributos 
precisos levaria ao resultado.  

Quanto tempo é gasto em debater a causa de uma situação 
social, quando a resposta pode ser ela simplesmente ser, para todos 
os propósitos práticos, incognoscível?  

Esses sistemas ainda são determinísticos no sentido de 
poderem ser, em princípio, especificados por um conjunto de 
equações, mas não se pode confiar na solução dessas equações para 
entender o destino do sistema. Isso é conhecido como Caos 
Determinístico, mas é principalmente chamado de Caos. 

Embora a Teoria do Caos não seja Teoria da Complexidade, ela 
está intimamente relacionada. Foi na Teoria do Caos onde algumas 
das ferramentas analíticas usadas na Ciência da Complexidade foram 
exploradas pela primeira vez.  

A Teoria do Caos está preocupada com o caso especial de 
sistemas complexos, onde o estado emergente do sistema não tem 
ordem alguma – e é literalmente caótico. Imagine pássaros na linha 
de energia sendo interrompidos por um barulho alto e voando em 
todas as direções.  

Você pode pensar em um sistema como estando em três tipos 
diferentes de estados: lineares, complexos ou caóticos. Os pássaros 
estariam, então, pousados na linha, voando em formação ou se 
afastando em todas as direções. 

Padrões Emergentes: Ordem Fora do Caos 

Como a Teoria do Caos, a Teoria da Complexidade trata de 
sistemas dinâmicos não lineares, mas em vez de olhar para sistemas 
não lineares ao se tornarem caóticos, ela se concentra em um 
subconjunto de sistemas não lineares capazes, de alguma forma, 
transitarem espontaneamente para um estado ordenado. Assim, a 
ordem surge onde deveria estar um caos.  
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A visão da Complexidade é esses sistemas representarem 
muitos dos estados ordenados observados. Eles não têm controlador 
e são descritíveis não por metáforas mecânicas [vindas da Física 
newtoniana], mas sim por metáforas evolucionárias [vindas da 
Biologia darwinista]. Essa visão é central para a Ciência da 
Complexidade e a Política da Complexidade. 

O bom senso da maioria das pessoas, treinado em sua 
constante exposição a sistemas lineares, espera o comportamento de 
sistemas ao envolverem muitas interações serem sempre caóticos. 
Na verdade, muitos não são.  

Como Colander e Kupers discutirão em capítulos posteriores, 
acreditam esse padrão de Complexidade – a crença de sistemas não 
lineares poderem se auto-organizar – é uma convenção importante 
para todos os formuladores de políticas adotarem e manterem em 
suas mentes.  

Os sistemas complexos estão continuamente em processo de 
auto-organização, e a maneira como esse processo funciona está em 
desacordo com as tentativas de controlar os sistemas. Na melhor das 
hipóteses, sistemas complexos podem ser influenciados – não 
controlados.  

Vimos como os pássaros voam sem controle central em padrões 
ordenados emergentes, mas confiaríamos em pilotos de jatos 
comerciais, para coordenar entre si seus voos, sem um controle de 
tráfego aéreo centralizado? Provavelmente deveríamos começar a 
pensar em fazê-lo.  

As simulações sugerem, com apenas alguns conjuntos de 
regras simples, a eliminação do controle de tráfego aéreo 
centralizado levaria a um tráfego aéreo mais eficiente e barato. Para 
isso acontecer, os formuladores de políticas de tráfego aéreo teriam 
de incluir esses padrões de Complexidade em suas considerações. 

Outro exemplo é um dos primeiros interesses de Roland Kupers 
— a Astrofísica. Uma análise de todos os catálogos de galáxias 
disponíveis mostra sua distribuição se encaixar perfeitamente em um 
convencional (multi)fractal, característico de sistemas complexos.  
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Esse convencional fractal descreve sua “não suavidade”, o grau 
no qual é irregular em muitas escalas. Um pensamento astrofísico do 
universo como fractal é um conceito bastante radical, porque desde a 
descoberta da radiação cósmica de fundo suave do universo primitivo 
em 1964, assumiu-se o universo de hoje também ser suave.  

A ideia era, se no início fosse suave, necessariamente ainda 
seria assim hoje. Consequentemente, no início dos livros de 
Astrofísica, postula-se simplesmente a distribuição da matéria no 
universo ser suave (os termos técnicos são homogêneos e 
isotrópicos).  

Então, para as equações funcionarem, supõe-se grande parte 
dela consistir em “matéria escura”. Não é observável e não interage 
com a matéria vista. É porque a distribuição uniforme não é densa o 
suficiente para explicar adequadamente o universo como o conhecido, 
para o qual mais massa é necessária e, daí, a matéria escura foi 
postulada. 

Luciano Pietronero, um físico com profundo estudo desse 
problema, é chefe de uma Rede Europeia de Complexidade. Ele 
ilustra de maneira divertida essa suposição segurando três laranjas. 
Ele pergunta retoricamente: “Se eu perguntasse a um astrofísico o 
que tenho na mão, qual resposta eu teria?” A resposta correta é “Três 
laranjas e cinco bananas escuras. Você não pode detectar as 
bananas, mas temos certeza de elas existirem.”  

As “bananas escuras” são necessárias para capturar a matéria 
escura necessária para fazer a suposição de distribuição suave se 
ajustar às descobertas empíricas: não assumir isso exigiria aceitar a 
estrutura fractal poder emergir por si mesma. Assumir um universo 
fractal, o qual sugere o próprio universo ser simplesmente parte de 
um processo evolutivo muito maior, criaria um novo padrão para a 
Astrofísica. Seria necessário voltar à prancheta em muitas questões, 
reformulando algumas teorias anteriores. 

O fato de a ordem poder surgir de baixo para cima tem 
enormes implicações para as políticas. Ainda não foram incorporadas 
às narrativas políticas convencional.  

Um dos objetivos deste livro é mudar isso – para definir um 
tipo alternativo de abordagem política – uma abordagem política de 
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laissez-faire ativista, seguindo modelos de Complexidade. Essa 
política envolve projetar o sistema para aproveitar as propriedades 
emergentes de sistemas complexos. 

Não há nada contra a Ciência convencional na Teoria do Caos 
ou da Complexidade. Onde os sistemas podem ser descritos por 
sistemas dinâmicos lineares mais fáceis, como é assumido em 
convencional ótica científica, os cientistas da Complexidade estão 
muito felizes em fazê-lo.  

A Teoria da Complexidade é relevante apenas para aqueles 
sistemas os quais não podem ser bem descritos dessa maneira. Como 
os sistemas sociais não foram facilmente capturados pela Ciência 
convencional e são caracterizados por interconexões densas e 
diversas, a visão dos cientistas da Complexidade é muitos aspectos 
dos sistemas sociais serem mais bem vistos como inerentemente 
complexos.  

Essa pequena mudança de perspectiva tem implicações 
importantes na forma como conduzimos a política deduzida das 
Ciências Sociais em geral e a política econômica em particular. 

Múltiplos Equilíbrios 

Um dos principais padrões transmitidos pelos modelos lineares 
é a ideia de os sistemas terem um equilíbrio único, tipo “deixe as 
coisas em paz e elas descansarão”. Uma cadeira de balanço tem um 
único equi l íbr io estável (supondo você não a derrubar 
completamente), onde ela repousa quando em equilíbrio. Da mesma 
forma, uma bola rolando em uma tigela fica no centro do fundo. 
Equilíbrios únicos são uma característica central de sistemas simples. 

O convencional transmitido por sistemas não lineares é bem 
diferente. A maioria dos sistemas dinâmicos não lineares exibe 
equilíbrios múltiplos – tantos equilíbrios na verdade significa nenhum 
deles ser o dominante de maneira estável.  

Tais sistemas estão sempre em processo de mudança de um 
equilíbrio para outro, logo quando ocorre alguma pequena mudança. 
Assim, em vez de procurar um equilíbrio, deve-se procurar múltiplas 
“bacias de atração” onde, logo quando o sistema chegar a alguma 
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delas, o sistema tenderá a permanecer até sofrer outro choque capaz 
de o desalojar.  

Pense novamente em uma tigela, mas uma com um fundo 
irregular com muitas crateras rasas. Quando você rola uma bola para 
esta tigela, você não tem como prever em qual cratera ela irá se 
acomodar.  

Da mesma forma, se as crateras forem rasas, o menor dos 
movimentos enviará a bola para uma próxima posição de descanso 
temporário. Estes são chamados de atratores, refletindo o fato de 
este ser um padrão para o qual o sistema é sugado.  

Atratores podem ter muitas formas, pontos únicos ou múltiplos, 
ou às vezes um padrão. Como Colander e Kupers mostrarão nos 
próximos capítulos, esse padrão alternativo tem implicações 
significativas para a forma como pensamos a economia. 

A história importa 

Como se equilíbrios múltiplos não fossem uma complicação 
suficiente, outro atributo dos sistemas dinâmicos não lineares é a 
dependência de trajetória. Ilya Prigogine, bióloga ganhadora do 
Prêmio Nobel e cientista da Complexidade inicial, e Isabelle Stengers, 
em Order Out of Chaos, escreveram em 1984: “sistemas complexos 
carregam sua história nas costas”.  

Sugeriram não apenas existirem múltiplos equilíbrios, mas o 
caminho seguido pelo sistema para alcançar algum equilíbrio pode 
afetar esse próprio equilíbrio. De maneira mais geral, significa: o 
acontecido no passado pode restringir as opções disponíveis para o 
futuro.  

Não por acaso os biólogos foram grandes contribuintes para a 
formulação das teorias da Complexidade, porque a Complexidade na 
natureza é tão inevitável de modo ignorá-la nunca ter sido uma 
opção para a Ciência da Biologia. 

A dependência de trajetória pode ser um conceito muito mais 
difundido. Por exemplo, um novo tipo de aquecedor doméstico 
altamente eficiente, com micro aquecimento e forno elétrico, é uma 
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ótima máquina, mas por pesar 120 quilos, foi projetada para ficar no 
chão e não pode ser pendurada facilmente na parede.  

O importador da Nova Zelândia reclama ser muito difícil quebrar 
a tradição entre os instaladores, porque ela impõe os aquecedores 
estarem na parede e não no piso. Embora isso pareça ser um 
problema bobo, é um sério obstáculo ao desenvolvimento dos 
negócios no ramo.  

Na verdade, nosso mundo está cheio desses tipos de hábitos e 
tradições auto reforçadores. Eles formam barreiras à mudança e 
criam um aprisionamento ao passado. 

Com dependência de trajetória a diferença entre vencedores e 
perdedores pode ser pequena ou inexistente. Os perdedores podem 
até serem mais eficientes em vez dos vencedores.  

Isso ocorre quando a dependência de trajetória leva ao 
aprisionamento. O exemplo icônico de lock-in é o teclado QWERTY, 
onde o layout das letras foi projetado em 1873 para desacelerar 
propositadamente os datilógrafos, de modo os martelos de letras 
manuais não travassem, quando as teclas fossem pressionadas em 
alta velocidade.  

Mais de um século depois, ele ainda é encontrado na tela de 
entrada sem chave dos iPads porque a dependência de trajetória do 
design é mais forte em lugar da vantagem de introduzir um layout 
melhor. Quando há dependência de trajetória e uma maneira de fazer 
algo melhor ficou bloqueada pela rotina ou hábito, outras formas 
mais eficientes podem não ser adotadas. 

Outros efeitos são mais sutis, como a dependência de trajetória 
da renda dos filhos em relação à de seus pais, ou o sucesso do 
sistema de bazar no Oriente Médio. Os viajantes podem ter se 
perguntado por qual razão em muitos países as lojas tendem a se 
agrupar por tipo, com fileiras e mais fileiras de vendedores de 
sapatos ou joias semelhantes.  

Nessas localidades, a desvantagem da concorrência extra é 
compensada pelo maior fluxo de clientes atraídos pela concentração 
conveniente. Uma vez estabelecidos esses padrões, são muito difíceis 
de desalojar. 
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Colander e Kupers não estão dizendo a dependência de 
trajetória existir em todos os casos. Longe disso, estão apenas 
dizendo ela ser possível de existir e, ao pensar em política, deve-se 
considerá-la. A Economia convencional a coloca como pano de fundo 
e, portanto, não é um padrão geralmente vindo à mente quando se 
pensa em política pública. 

Thomas Schelling mostrou, na década de 1960, como pensar 
em sistemas não lineares pode mudar a maneira como entendemos o 
mundo. Ele modelou um mundo onde as pessoas tinham um 
preconceito racial muito leve – elas não se importavam de viver ao 
lado de alguém diferente, mas preferiam viver ao lado de alguém 
mais parecido com elas.  

Ele se perguntou como em tal situação a segregação em larga 
escala poderia acontecer. Ele descobriu: flutuações aleatórias muito 
pequenas na diversidade foram amplificadas de forma autônoma ao 
longo do tempo, resultando em comunidades totalmente segregadas 
no fim. Todos os semelhantes acabaram em seus próprios bairros.  

Preferências fracas e pequenas diferenças de densidade 
tornaram-se dominantes ao longo do tempo. Este é outro padrão 
importante da Complexidade: com o tempo, as microcausas podem 
ter grandes efeitos macro, enquanto com um padrão linear no fundo 
de suas mentes, as pessoas procurarão uma grande causa para um 
grande efeito. 

O estudo de sistemas não lineares leva a padrões onde a causa 
e o efeito não são proporcionais entre si e a história do sistema é um 
determinante essencial. Essa percepção é trivial e profunda ao 
mesmo tempo.  

De certa forma, é uma ideia familiar quando pensamos em 
avalanches de neve onde uma pequena mudança pode gerar 
destruição em massa. Mas, na verdade, nossos reflexos de 
pensamento político convencional são preparados de outra forma. 

Transições de Fase e Pontos de Inflexão 

Outro aspecto dos sistemas não lineares é, neles, a mudança 
não apenas pode ser desproporcional, como também pode ser quase 
instantânea – isso é conhecido como transição de fase.  
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A palavra vem da Física, exemplificada pela súbita transição da 
água do gelo para a água, ou da água para o vapor. A transição é de 
fato repentina, embora nem sempre vista.  

A ocorrência mais familiar é a chuva congelante, onde gotas 
líquidas de chuva se transformam instantaneamente em gelo quando 
atingem o para-brisa do carro ou a calçada, deixando um fino véu de 
gelo nos carros, árvores e estradas. 

O biólogo e guitarrista Marten Scheffer, em Critical Transitions 
in Nature and Society, descreve tais transições de fase. Ele ressalta: 
“entender essas transições pode abrir novas e surpreendentes 
maneiras de gerenciar mudanças”.  

Ele descreve a dinâmica do colapso dos recifes de coral e da 
bacia de poeira, durante a década de 1930, nas planícies centrais dos 
Estados Unidos. A poluição em lagos é outro exemplo: enquanto o 
fósforo flui do escoamento da agricultura, parece não ter efeito, até 
quando, de repente, o ecossistema do lago desmorona.  

Esse fenômeno de transição de fase emergente repentina é um 
padrão importante de sistemas complexos. Ele prejudica os processos 
de estimativa empírica linear, como a análise de regressão linear. 

Infelizmente, muitas vezes, a política é conduzida com base na 
suposição de as tendências passadas serem uma indicação para o 
futuro. Os relacionamentos não exibem tais transições de fase. 

Os efeitos podem ser surpreendentes. Por exemplo, em um 
esforço para aumentar as receitas fiscais e o cuidado ambiental, os 
formuladores de políticas na Irlanda introduziram em 2008 um 
pequeno imposto sobre sacolas plásticas. Para seu deleite ou 
desânimo, dependendo de qual Departamento governamental eles 
pertenciam, a utilização de sacolas plásticas caiu 90% em questão de 
meses.  

Embora isso seja uma boa história, o verdadeiro desafio é como 
você pode aproveitar essas descontinuidades ou pontos de inflexão 
propositalmente para atingir os objetivos da política. 



 77

Papel da Diversidade na Complexidade 

Outro dos insights advindos do estudo de modelos de sistemas 
complexos envolve o papel da diversidade. Como Scott Page aponta 
em The Difference, a diversidade desempenha um papel diferente e 
mais central em sistemas complexos em comparação ao exercido em 
sistemas de equilíbrio linear.  

Em sistemas lineares, a diversidade é um aspecto secundário e 
um pouco incômodo. Torna as coisas mais difíceis de analisar e 
gerenciar. Se tudo for igual, tanto a modelagem quanto o controle de 
cima são muito mais fáceis, caso um sistema não for diversificado. 

Na prática, os formuladores de políticas lidam com a 
diversidade olhando para médias, em vez de distribuições ou padrões 
de diversidade. Em um Sistema Complexo com feedbacks, as médias 
muitas vezes podem perder o ponto ou tornar a análise 
completamente sem sentido.  

Um exemplo simples é a renda: a renda média pode aumentar, 
mas se houver uma grande variação na distribuição de renda, muitos 
podem ver sua renda cair relativamente – e não melhorar de posição. 

Scott Page mostrou, em sistemas complexos, a diversidade 
pode tornar o sistema transcorrer de maneira mais suave e melhor. 
Em vez de ser um pouco incômodo, como é nos modelos de eficiência 
padrão, é uma característica desejável e necessária de um sistema 
com bom funcionamento.  

A diversidade fortalece a resiliência no nível do sistema. Sem 
ela, o sistema provavelmente será mais frágil e incapaz de lidar com 
choques externos sem entrar em colapso no caos ou exigir 
intervenção de cima para baixo para se estabilizar.  

Um lugar onde essa fragilidade é aparente está em nossos 
sistemas alimentares homogêneos. Se introduzimos culturas ou 
animais de fazenda eficientes, mas cada vez mais semelhantes, eles 
se tornam mais sensíveis a serem exterminados por uma única 
doença.  

Em 1997, um único surto de peste suína levou à destruição de 
onze milhões de suínos só na Holanda, para evitar a doença se 
espalhar pelo resto da Europa. O sistema agrícola tinha passado a 
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valorizar a eficiência da homogeneidade sobre a resiliência da 
diversidade.  

Outra vantagem da diversidade em sistemas complexos é ela 
impulsionar a novidade e a inovação. Em um sistema adequadamente 
diversificado, as melhorias surgem sem serem impostas ou 
planejadas. A diversidade está no centro de centros de inovação de 
sucesso, como o Vale do Silício e a Baviera. 

Um exemplo capaz de mostrar a importância da diversidade é a 
história de tentar estimar o peso de um boi, quando um grupo 
aleatório de indivíduos se saiu melhor em vez de especialistas. De 
alguma forma o conhecimento desenvolvido coletivamente a partir do 
grupo, mas do qual nenhum membro do grupo tinha por si só, 
superou a dos especialistas.  

Deve se ter o cuidado de não descartar a habilidade, mas a 
diversidade do grupo também importa. Isso significa: a ideia de 
conseguir a melhor pessoa para o trabalho sempre levar ao melhor 
resultado está errada. Ao lidar com decisões incertas, é preciso obter 
as melhores pessoas e estabelecer um ecossistema onde se forneça a 
diversidade adequada – uma tarefa muito mais difícil. 

Isso não quer dizer a diversidade ser sempre benéfica. Muita 
diversidade pode ser prejudicial.  

Em uma equipe de gerenciamento, isso fica evidente quando 
uma cacofonia irrompe e a diversidade de ideias não é mais ouvida 
porque há muitas delas e são muito incompatíveis. A diversidade vem 
em muitos tipos diferentes.  

Para o propósito deste livro, o ponto principal a ser observado é 
a diversidade ser um ingrediente essencial para a saúde de sistemas 
complexos, mas sim a diversidade necessária, isto é, a quantidade 
certa e o tipo certo para o problema específico.  

Mas quando você tem a diversidade necessária? A teoria da 
Complexidade nos ajuda um pouco, mas não fornece respostas 
definitivas. Embora possamos estabelecer qual é a diversidade 
necessária para alguns sistemas formais no laboratório de 
Complexidade, para sistemas sociais muito mais complicados, temos 
apenas uma vaga ideia. 
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Ter apenas uma ideia vaga não é ótimo, mas é melhor em vez 
de usar um modelo sem reconhecer sua importância. Enquanto a 
política convencional seria direcionada para eliminar a diversidade, ou 
não a levar em consideração, no quadro de Complexidade os 
formuladores de políticas incluirão a diversidade necessária da melhor 
maneira possível.  

Assim, há dois padrões fundamentalmente diferentes para 
orientar a política pública. Em um convencional, a diversidade é 
enquadrada como um sintoma de ineficiência, no outro é um 
ingrediente essencial de inovação e resiliência.  

Os formuladores de políticas precisam de ambos os padrões. 
Então, aprendem a escolher qual melhor se adapta ao problema em 
questão. 

Equilíbrio de um Tipo Diferente: Leis de Potência 

Outro dos padrões de Complexidade foi sugerido pelo físico 
dinamarquês Per Bak. Ele construiu um monte de areia espalhando 
grãos lentamente. Então ele notou: enquanto a pilha crescia, os lados 
se tornavam mais íngremes, eventualmente se estabelecendo em 
uma inclinação capaz de permanecer constante.  

A adição de mais areia desencadeou avalanches, às vezes 
pequenas e às vezes grandes, mas mantiveram a inclinação da pilha 
de areia igual. Embora isso possa parecer banal, na verdade é uma 
forma de auto-organização. 

Bak a cunhou como criticidade auto-organizada. A principal 
observação é esta estrutura manter uma forma constante sem 
qualquer ajuste fino de parâmetros, como resultado de efeitos físicos 
complexos, como o atrito da areia, a altura da pilha e a velocidade 
com a qual a nova areia é adicionada.  

Era um exemplo de ordem se desenvolvendo a partir do caos. 
Quando as crianças brincam com uma pilha de areia na praia, elas 
estão realmente fazendo Física da Complexidade! 

Correspondendo a Wolfram, em escopo ambicioso, Bak 
expandiu isso em um livro com o título abrangente How Nature 
Works. O ponto de destaque para o propósito de Colander e Kupers é 
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a percepção de sistemas complexos com um grande número de 
parâmetros podem se auto-organizar em um estado crítico.  

Matematicamente, esse comportamento é caracterizado por 
Leis de Potência. Isso significa: tomar a frequência de ocorrência de 
avalanches de areia em um eixo de um gráfico e plotá-la em relação 
ao tamanho da avalanche produz uma linha reta ao desenhá-la em 
dois eixos logarítmicos. Aqui está mais um padrão para os cientistas 
da Complexidade manterem no fundo de suas mentes ao pensar em 
sistemas de modelagem. 

Exemplos de Leis de Potência capazes de se encaixarem em 
observações empíricas são abundantes. A frequência, a cilindrada e o 

tamanho dos terremotos se ajustam a uma Lei de Potência, mas 
também a frequência e o tamanho das guerras, dos incêndios 
florestais, das empresas, bem como das distribuições de aglomerados 
de galáxias.  

Os coautores dizem “se encaixam” e não “são” leis de potência, 
porque o inverso não é verdadeiro: a evidência de uma Lei de 
Potência não é garantia de criticidade auto-organizada. Deve-se 
tomar cuidado para fazer estatísticas adequadas em várias ordens de 
magnitude, para avaliar se realmente existe uma relação de Lei de 
Potência.  

Compreender um fenômeno requer a construção de um modelo 
plausível capaz de incorporar algumas das dinâmicas realmente 
observadas no sistema real. 

A maioria das questões sociais com as quais Colander e Kupers 
estão preocupados neste livro são muitas vezes complicadas demais 
para criar tais modelos. Não temos dados confiáveis suficientes para 
ter certeza de a simulação ser um reflexo preciso do realmente 
acontecido.  

A criticidade ainda auto-organizada e as Leis de Potência devem 
ser adicionadas ao nosso conjunto de ferramentas-padrões. Assim, se 
entendermos e reconhecermos essa dinâmica, ela funcionará como 
um mapa adicional para nossas tendências de concluir rapidamente a 
respeito de padrões, pois de outra forma poderíamos ignorá-la. 
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Importância das Redes e Contágio 

Outro elemento na caixa de ferramentas dos cientistas da 
Complexidade é a Teoria das Redes. Muitos sistemas complexos 
podem ser modelados como redes ou grafos.  

A Internet, redes sociais, redes bancárias, campos magnéticos 
em metais são exemplos de redes tão complexas. As redes estão em 
toda parte, dependemos delas, mas quão bem as entendemos? 
Quando a falha local leva ao colapso de toda a rede? Como melhor 
governamos e tomamos decisões sobre redes cada vez menos 
centralizadas? Como projetamos novas redes resilientes e robustas 
em circunstâncias em mudança?  

A Teoria das Redes é um ramo da Matemática aplicada para 
estudar certos problemas. As redes são representadas como um 
gráfico de nós e conexões entre nódulos ou interconexões. 

Essencialmente, codificam as relações entre os vários 
elementos da rede. Essa simples formalização das redes gerou uma 
rica disciplina, possível de ser aplicada ao papel das propriedades das 
redes bancárias na crise financeira de 2008 e muitas outras questões. 

Um fenômeno importante associado aos sistemas em rede é o 
contágio. Por exemplo, as normas sociais podem ser contagiosas. As 
pessoas sabem disso desde o início dos tempos, mas só 
recentemente a ideia foi formalizada.  

Desde imperadores romanos, tentando evitar uma rebelião se 
espalhar, até o chefe dar o exemplo ao ser o primeiro no escritório na 
esperança de inspirar seus funcionários a seguir o exemplo, os líderes 
estão cientes das normas contagiosas. 

Nem todos os fenômenos coletivos são de contágio. Se você vê 
uma multidão de pessoas levantando seus guarda-chuvas, ao mesmo 
tempo, você não deve assumir a influência social ser responsável.  

Ainda assim, é um efeito poderoso e os cientistas da 
Complexidade estão começando a explorar sistematicamente.  

Um cientista da Complexidade e um amigo, o Prof. Wander 
Jager, realizou um experimento desonesto, amarrando panfletos em 
bicicletas, variando a distância das lixeiras na rua e registrando 
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quantos panfletos acabavam nas lixeiras e quantos eram jogados na 
rua. Armado com esses dados empíricos, Wander construiu um 
modelo baseado em agentes, generalizando o contágio do 
comportamento face ao lixo: a quantidade de lixo depende 
criticamente da limpeza do ambiente, de maneira bastante 
consistente e previsível. Se você vir outros jogando no lixo, 
provavelmente seguirá o exemplo. 

Por exemplo, embora a limpeza das ruas à noite possa parecer 
uma coisa eficiente para evitar o trânsito, pode muito bem levar a 
mais lixo a ser recolhido, porque realmente ver os limpadores evita 
lixo.  

O que isso acrescenta ao conhecido intuitivamente? Esses 
modelos de contágio permitem os formuladores de políticas avaliarem 
quantitativamente o contágio do lixo, analisando o trade-off entre a 
limpeza à noite e durante o dia, incluindo o efeito de contágio.  

A Economia está começando a integrar esses tipos de efeitos de 
contágio. Embora sejam poderosos formadores da realidade social, 
eles eram tradicionalmente ignorados. 

Um exemplo inicial de Teoria de Rede capaz de ajudar a moldar 
a maneira como se entende as questões sociais envolve meninas 
fugitivas. Na Escola Hudson para meninas no Estado de Nova York, 
durante um intervalo de duas semanas no fim de 1932, quatorze 
meninas fugiram — uma taxa epidêmica para essa escola.  

O psiquiatra Jacob Moreno teve o insight de sugerir isso ter 
menos a ver com a motivação ou personalidade das meninas 
individuais em vez de com a rede social subjacente. Ele passou a 
mapear as conexões e amizades entre as meninas para entender o 
processo de influência social entre elas.  

Era a posição delas na rede social o determinante se elas 
fugiam ou não, algo provavelmente sequer elas mesmas perceberam. 
Fugir foi mais uma aflição contagiosa em lugar de uma decisão 
individual.  

Esta abordagem, desenvolvida ao longo de décadas na Teoria 
das redes sociais, mas o ponto principal de quais são as 
características de uma rede em si, e não dos indivíduos, aquilo capaz 
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de moldar os resultados coletivos. Esta é uma maneira bastante 
diferente de olhar para os micros fundamentos como no modelo 
econômico convencional. 

Embora a Matemática das redes exista há muito tempo, foi 
somente nas décadas de 1980 e 1990 quando a Teoria das Redes se 
tornou um campo completo com sua própria parafernália de 
conferências e periódicos dedicados. Além da percepção prévia de 
Schelling do papel da não linearidade (preferências raciais muito 
pequenas levarem à segregação efetiva) e da demonstração de 
Moreno do papel da topologia (a forma da própria rede influencia o 
resultado), a compreensão de diferentes classes de redes cresceu 
constantemente. 

Uma dessas classes de redes é chamada de Mundo Pequeno, 
descrevendo a propriedade de você pode obter efeito de rede, de 
cada nó para outro, por meio de um pequeno número de links.  

Um exemplo colorido de uma pequena rede mundial é a dos 
atores de filmes de Hollywood. Essa rede recebeu o nome de Kevin 
Bacon, um ator atuante em muitos filmes, mas não era ele mesmo a 
estrela. Ficou também conhecido como ator de lista B.  

O número Bacon KB é definido como o número de links entre 
qualquer ator e Kevin Bacon. Por exemplo, Humphrey Bogart tem um 
KB de 2, porque ele apareceu com Eddie Albert em um filme de 1941 
e o mesmo Albert atuou com Bacon em The Big Picture em 1989.  

Em Hollywood, 150.000 filmes foram feitos com 300.000 atores 
– e quase todos têm um número Bacon inferior a 3. Isso significa: 
praticamente todos os atores de todos os tempos já atuaram com 
alguém, os quais, por sua vez, atuou com outro ator o qual também 
contracenou com Kevin Bacon. Curiosamente, esta é uma 
propriedade não de Kevin Bacon, mas da própria rede.  

Existem aplicações práticas, como a captura de Saddam 
Hussein. Ele foi encontrado ao entender a estrutura e as propriedades 
de sua rede, levando ao seu esconderijo ao mapear a rede familiar de 
seu motorista. Nem todas as redes têm essas características de 
Mundo Pequeno e outras se enquadram em classes diferentes, mas 
formam um padrão poderoso. 
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O que a Teoria das Redes acrescenta ao nosso pensamento 
sobre problemas sociais e políticas? A própria forma da rede 
influencia seu impacto.  

Por exemplo, isso levaria à questão de saber se os Bancos 
Centrais deveriam ser responsáveis pelo monitoramento da 
estabilidade e topologia das redes bancárias, além da estabilidade 
dos próprios bancos? Desde a crise financeira, o Banco Central 
holandês contratou o economista de Complexidade, Cars Hommes, 
para ajudá-los a entender seu papel no gerenciamento de topologias 
de rede. 

Modelagem Baseada em Agente 

Estudar um sistema em evolução com ferramentas 
matemáticas, mesmo no alto nível descrito antes, é difícil. O feedback 
de todo o sistema para o comportamento do agente individual 
inevitavelmente cria termos não lineares e eles não podem ser 
resolvidos analiticamente. Por isso, os cientistas evitaram abordar 
esses sistemas, embora os conhecessem há décadas. 

O que torna os cientistas modernos dispostos a ir aonde os 
cientistas anteriores não pisaram é uma nova ferramenta – 
Modelagem Baseada em Agentes. Como visto, essa modelagem é o 
carro-chefe da Complexidade.  

Mesmo caso não possam especificar as equações estruturais, os 
Modelos Baseados em Agentes permitem os cientistas verem como 
regras simples podem levar a padrões complexos. Além de verem 
como sistemas não lineares evoluem ao longo do tempo.  

Esses modelos tornam visíveis as dinâmicas replicadoras. Elas 
moldam os fenômenos e dão início a uma compreensão quantitativa 
de fenômenos complexos. 

John Holland, cientista da computação da Universidade de 
Michigan, foi pioneiro na ideia de Modelos Baseados em Agentes no 
início dos anos 80. Ele mostrou como podemos estudar sistemas 
complexos, criando simulações de computador nas quais os agentes 
interagem com outros agentes e vemos o padrão resultante dessas 
interações.  
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Essas simulações baseadas em agentes forneceram uma 
maneira totalmente nova de estudar sistemas, pois os “agentes” 
poderiam ser pessoas em uma economia, moléculas em um gás, 
galáxias no universo, normas em uma sociedade, quaisquer partes 
constituintes de um determinado sistema. 

Para explicar o feito por ele, para não cientistas, ele deu um 
exemplo de um conjunto de bolas de bilhar de cores diferentes. Elas 
têm a curiosa propriedade de se fundir em uma nova bola combinada 
com uma dada probabilidade, toda vez quando se chocam, ou seja, 
uma taxa de reação.  

A previsão da proporção de várias bolas no fim de um período 
pode ser facilmente tratada matematicamente. No entanto, quando 
você adiciona uma variação simples, ou seja, a probabilidade de as 
bolas grudarem depender da proporção geral de bolas de várias cores 
na mesa, não é mais possível resolver analiticamente o problema.  

A razão é agora a micro interação individual entre as bolas de 
bilhar depender do macro feedback, ou seja, da proporção de cores 
em toda a mesa. São essas interações entre as partes e o todo a 
característica dos sistemas complexos – e levam a todo o interesse 

propriedades de sistemas complexos. 

Um exemplo rea l desse acop lamento pode se r o 
comportamento de um investidor, influenciado pelo mercado geral ao 
tomar uma decisão de investimento individual. A aprovação de novos 
medicamentos é outro exemplo: hoje os medicamentos são testados 
individualmente quanto aos seus efeitos colaterais, geralmente por 
meio de procedimentos duplo-cegos, onde um grupo recebe um 
placebo e o outro o real. Uma suposição muito grande nesses testes é 
que não há interação entre várias drogas.  

Imagine se os reguladores exigissem testes de todas as 
combinações possíveis de medicamentos para seu efeito combinado. 
O número exponencialmente maior de testes tornaria isso 
praticamente impossível.  

Mas isso torna razoável ignorar esses efeitos? Modelos 
Baseados em Agentes podem um dia fornecer uma opção econômica 
para testar isso em computadores, em vez de em pacientes, 
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adicionando um elemento essencial de rigor às aprovações de 
medicamentos. 

Modelos Baseados em Agentes tornaram possível estudar o 
comportamento de sistemas com muitas interações entre as partes 
as quais escaparam das abordagens anteriores.  

Para fins de política como os coautores discutirão na parte III, a 
capacidade de tornar visíveis as regras subjacentes relacionadas ao 
comportamento emergente é uma expansão bem-vinda e permite um 
enquadramento diferente de velhas questões. Mas representa seu 
próprio perigo.  

Assim como a Economia convencional se encantou com seus 
modelos de equilíbrio, a Modelagem Baseada em Agentes é uma 
ferramenta tentadora: inventar algumas regras, ligar o computador, 
deixar os agentes se confrontarem e pronto, reproduzir a forma do 
comportamento do sistema.  

Concluir essas poucas regras explicarem completamente o 
objeto de estudo é tentador. É tentador, mas é errado, pois a prova 
científica exige um padrão muito mais alto. 

Mais além da Soma das Partes 

Este livro não é sobre modelagem de Complexidade ou Ciência, 
então Colander e Kupers param por aqui esse breve tour. A Ciência 
da Complexidade transmite uma visão de sistemas em constante 
estado de fluxo no nível micro, mas exibem relativa estabilidade no 
nível macro. 

O problema com a abordagem convencional da Ciência para tais 
sistemas é os níveis micro e macro estarem misturados de maneiras 
não possíveis de ser dissecadas. Eles têm propriedades emergentes 
jamais possíveis de previstas a partir do conhecimento das partes.  

Assim, a compreensão deve vir de um conhecimento combinado 
do sistema e sua história. Isso torna a análise mais difícil da adotada 
antes na Ciência convencional.  

Se o sistema social é complexo, como os coautores acreditam 
ser, a política convencional não será suficiente porque não pode lidar 
com as características de Complexidade desses sistemas. Para lidar 



 87

com eles, os formuladores de políticas sociais terão de se familiarizar 
com os novos padrões sugeridos pela Ciência da Complexidade. Isso 
estabelecerá novos caminhos para projetar formas inovadoras de 
lidar com os desafios da sociedade. 



 88

Um novo tipo de Economia da Complexidade? 

Uma proporção muito grande da “Economia Matemática” 
recente são meras invenções, tão imprecisas quanto as suposições 

iniciais nas quais se baseiam e permitem ao autor perder de vista as 
Complexidades e interdependências do mundo real em um labirinto 

de símbolos pretensiosos e inúteis. 

—J. M. KEYNES, 1936 

Enquanto Stephen Wolfram seguia seu caminho de maneira 
independente, em 1986, vários cientistas eminentes, como os físicos 
Murray Gell Mann e David Pines e o químico George Cowan, fundaram 
o Instituto Santa Fe. Estes não eram pesos-leves intelectuais, pois 
eram todos estudiosos eminentes, vários deles laureados com o 
Nobel.  

Por exemplo, o brilhantismo de Murray Gell Mann em muitos 
aspectos combinava com o de Wolfram. Ele foi uma criança 
igualmente precoce, entrando em Yale aos quinze anos, e fez 
contribuições essenciais para a Física Quântica ainda jovem. Um 
polímata, ele chamou as partículas elementares que identificou de 
“quarks”, após uma referência em Finnegan’s Wake de James Joyce.  

Eles recrutaram outros cientistas eminentes, como o biólogo 
Stuart Kauffman, o cientista da computação John Holland e o 
economista Brian Arthur. O que conectou esses estudiosos de 
diferentes campos foi todos eles compartilharem a crença de os 
métodos convencional na Ciência não forneciam uma maneira útil de 
analisar e, portanto, entender sistemas altamente não lineares com 
interdependências significativas em nível micro.  

Cada um tinha um interesse amplo o suficiente para ter mais 
além de um conhecimento superficial sobre outros campos, mas 
sentia: só poderia progredir mais com um novo contexto institucional 
de modo a incentivar a interação entre as disciplinas. Todos eram 
iconoclastas, embora não no grau de Wolfram, com afinidade para 
explorar novos padrões. 

Esses cientistas reconheceram os limites de grande parte da 
Ciência Convencional, na qual a interação entre as partes é ignorada 
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ou subestimada, porque é muito difícil de lidar. Mas eles foram 
corajosos o suficiente, e talvez imprudentes o suficiente, para tentar.  

Como Colander e Kupers discutiram em capítulo anterior, a 
premissa básica da Ciência da Complexidade era os avanços 
computacionais abrirem novos caminhos de exploração. Assim, a 
interação das partes não precisava mais ser ignorada.  

Essa abordagem fornece insights sobre fenômenos 
anteriormente vistos como indo além da capacidade da Ciência. Para 
expandir o domínio da Ciência para incluir interações complexas de 
agentes, Gell Mann e seus cofundadores argumentaram: 
precisávamos desenvolver uma Ciência capaz de colocar a interação 
das partes, não as partes em si, em seu centro. A Ciência da 
Complexidade é sua tentativa de fazê-lo. 

Os fundadores também compartilhavam a intuição dessas 
questões transdisciplinares, em diferentes campos de conhecimento, 
tinham uma semelhança para a qual a separação entre as Ciências 
em disciplinas segregadas atrapalhava. Simplesmente, não havia 
interação suficiente entre os cientistas para poderem aprender uns 
com os outros.  

Problemas como altos e baixos do mercado de ações, crises 
financeiras, a reconfiguração de aminoácidos nas moléculas muito 
mais complicadas dos seres vivos, o súbito colapso das civilizações, o 
surgimento da agricultura após a coleta de caçadores nômades – 
todos desafiavam as explicações convencional, mas esses problemas 
compartilhavam certas características comuns: envolviam o 
surgimento súbito e aparentemente espontâneo de uma nova ordem.  

Eles sentiram a capacidade de explicar essas observações exigir 
padrões de pensamento diferentes dos disponíveis. Para eles, a 
conexão entre todas essas observações díspares era todas elas 
envolverem não linearidade, transições abruptas e muitas conexões 
entre os bits do sistema.  

Lidar com essas questões envolvia Matemática de nível superior 
à usada pela maioria dos cientistas sociais. Na verdade, para fazer 
isso direito, provavelmente exigia uma Matemática ainda não 
desenvolvida.  
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Mas a computação de baixo custo estava começando a ajudar a 
ver o que estava acontecendo, mesmo antes de a Matemática ser 
desenvolvida. 

O primeiro presidente e força motriz por trás do Instituto foi 
George Cowan, um químico antes chefe de pesquisa em Los Alamos, 
um centro de pesquisa para físicos criado com o propósito expresso 
de desenvolver uma bomba atômica. Com o fim da Guerra Fria, o 
financiamento para Los Alamos estava secando, logo, não era de 
surpreender os cientistas lá estarem pensando naquilo a fazer em 
seguida.  

Também não é de surpreender Santa Fé, uma pequena cidade 
no sopé das Montanhas Rochosas, no vale onde começa a estrada 
para o planalto onde se chega a Los Alamos, parecesse um lugar 
adequado para suas ambições. A paisagem ao redor de Santa Fe é 
deslumbrante e o clima maravilhoso.  

Tendo sido associado à bomba atômica no início de sua carreira, 
Cowan, como muitos cientistas, ponderou sua responsabilidade pelas 
aplicações da Ciência. Trabalhar em coisas interdisciplinares 
inovadoras a serviço da solução de alguns dos grandes problemas do 
mundo se encaixavam exatamente no projeto. O Instituto Santa Fe 
foi a saída perfeita. 

Houve algum capital inicial de várias fundações e orçamentos 
de pesquisa do governo, atraídos por grandes nomes da Ciência e 
ressaltando a importância da abordagem transdisciplinar. No entanto, 
o instituto não começou realmente até uma reunião seminal com 
John Reed, o CEO do Citicorp.  

Ele anunciou o Citicorp estar disposto a financiar uma reunião 
sobre a relação entre Teoria da Complexidade e Economia para ver se 
a Complexidade tem mais sorte tanto em fornecer uma explicação 
tanto dos acontecimentos na Macroeconomia quanto em prever o 
futuro. Havia dinheiro a ser ganho se pudessem entender melhor o 
mercado de ações e as flutuações da economia.  

Ele não queria nada menos senão uma teoria econômica melhor 
daquela vinda dos conselheiros existentes – e estava preparado para 
financiar o esforço. Frustrado com os insights oferecidos pela 
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Economia Neoclássica convencional, ele desafiou esse instituto 
embrionário a apresentar algo diferente e mais útil. 

Assim, a primeira oficina de Santa Fé seria em Economia. Os 
líderes de Santa Fé contataram Ken Arrow, de Stanford, um brilhante 
economista ganhador do Prêmio Nobel. Ele sugeriu Brian Arthur como 
representante da profissão de Economia em Santa Fé.  

Arthur era perfeito para a tarefa. Ele era um respeitado 
professor titular em Stanford. Havia feito um trabalho significativo em 
mecanismos de seleção de equilíbrio. Ele foi treinado em Matemática 
Aplicada e Pesquisa Operacional, além de ter interesses muito além 
da Economia.  

Arthur concordou em assumir a tarefa. Ele se despediu de 
Stanford e se mudou para Santa Fé para trabalhar no projeto.  

Arthur acreditava há muito tempo na necessidade de 
complexificação na Economia e compartilhava muitas das mesmas 
crenças sobre a necessidade de uma nova abordagem para a Ciência 
de sistemas não lineares e altamente interconectados. Ele se 
encaixou bem e, conversando com ele, os físicos e outros cientistas 
sentiram: teriam uma audiência pronta entre os economistas. 

Então, Arthur, junto com Arrow e outros economistas de elite da 
elite, estabeleceu o objetivo do primeiro workshop para reunir os 
principais economistas matemáticos e fazer eles se encontrarem com 
os físicos, cientistas da computação e outros cientistas de Santa Fe já 
trabalhando em questões de Complexidade. Veria se algo surgiria.  

Como os economistas eram os mais matemáticos dos cientistas 
sociais, e como os economistas convidados eram os economistas 
mais matemáticos, e como as interações com Arthur haviam sido tão 
positivas, eles não esperavam resistência significativa às suas ideias. 
Isto caso eles não fossem surpreendidos... 

Carros Cubanos 

O workshop patrocinado pelo Citigroup ocorreu em 1986, com 
dez físicos importantes e dez economistas proeminentes comparando 
notas sobre o Estado da Arte de seus insights e suas perguntas. Eric 
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Beinhocker, economista de Complexidade da Universidade de Oxford 
e ex-sócio da McKinsey, relata a história desse encontro: 

Mas o realmente chocante para os cientistas físicos foi como, 
para eles, a Economia era um retrocesso para outra era. Um 
dos participantes da reunião comentou mais tarde: olhar para a 
Economia o lembrou de sua recente viagem a Cuba. Como ele 
descreveu, em Cuba, você entra em um lugar quase 
completamente isolado do mundo ocidental por mais de 
quarenta anos pelo embargo comercial dos EUA. As ruas estão 
cheias de automóveis Packard e DeSoto da década de 1950 e 
relativamente poucos carros de safras mais recentes. Ele 
observou ser preciso admirar a engenhosidade dos cubanos 
para manter esses carros funcionando por tanto tempo com 
peças recuperadas e uma peça estranha do trator soviético. 
Para os físicos, muito do visto na Economia tinha uma sensação 
similar de “vintage”. Para eles, parecia a Economia ter sido 
trancada em seu próprio embargo intelectual, fora de contato 
com várias décadas de progresso científico, mas, ao mesmo 
tempo, engenhosamente dobrando, ampliando e atualizando 
suas teorias para mantê-las funcionando. 

Durante esse workshop, os físicos descobriram rapidamente: 
Arthur era um caso atípico. A maioria dos economistas era bem 
diferente de Arthur e muito menos receptiva a ideias de 
Complexidade. 

Economia Convencional versus Economia da Complexidade 

A história de Santa Fé provavelmente é conhecida por muitos 
de vocês por causa do livro mais vendido de Mitchell Waldrop, 
Complexity. Este grande livro capturou a empolgação sobre a 
Complexidade e como ela poderia mudar o mundo.  

O problema foi justamente ele ter feito um trabalho 
exageradamente favorável à Ciência da Complexidade.  

Sua história de abertura dizia respeito à luta de Brian Arthur 
contra a Economia convencional. Arthur nasceu e foi criado em 
Belfast, e seu objetivo era fazer a profissão aceitar uma nova 
Economia da Complexidade. Ela substituiria a Economia Neoclássica 
convencional existente.  
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Arthur foi retratado como um rebelde irlandês destemido a lutar 
contra “os vestidos com velhos ternos”, os quais sustentavam 
consistentemente uma Economia antiga e ultrapassada. A Economia 
da Complexidade deveria governar o mundo econômico científico.  

Faria isso combinando com a Física – ou pelo menos a Física 
vista por um grupo de físicos de estado sólido – os outros heróis da 
história de Waldrop. Do Instituto Santa Fé, a nova Ciência da 
Complexidade dominaria o mundo. 

Na história de Waldrop, não era apenas na Economia onde a 
Complexidade governaria o mundo científico. Waldrop desenvolveu 
outras histórias com “jovens turcos” descolados e amantes do risco 
tentando mudar o mundo científico – avançando a Ciência da 
Complexidade e em outras Ciências também.  

A Ciência da Complexidade forneceria a compreensão de tudo 
anteriormente escapado da Ciência. Isso explicaria a emergência e o 
caos e mostraria como padrões extremamente complexos podem 
surgir de regras simples, bifurcações e processos dinâmicos. 

Foi uma história maravilhosa, mas como descrição da realidade, 
levou as pessoas sem lerem as advertências do livro a pensar a 
Complexidade ser já uma revolução na Ciência. Isso não atraiu os 
heróis de Waldrop para o establishment científico.  

Não só não os agradou, pois questionou a ordem existente 
favorável aos incensados por quem não tinha conhecimento do real 
estado da Ciência Econômica. Por isso, também provocou uma reação 
no establishment da Ciência Econômica semelhante à reação 
provocada no establishment da Física – quase fez da Complexidade 
um palavrão entre os destronados. Não havia como o trabalho de 
Complexidade entregar aquilo prometido pela história contada por 
Waldrop. 

O que fazer com essa história? Na opinião de Colander e 
Kupers, algumas coisas. Em primeiro lugar, os cientistas têm grandes 
egos vaidosos e não gostam de ninguém sugerir haver coisas 
desconhecidas por eles. Em segundo lugar, embora existam algumas 
ideias maravilhosas na Complexidade, essas ideias não envolvem 
uma maneira totalmente nova de fazer Ciência – seja Economia, 
Biologia ou Física.  
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A Ciência da Complexidade flui naturalmente da Ciência 
anterior. Ele simplesmente permite a adição de alguns avanços 
tecnológicos analíticos e computacionais recém-desenvolvidos nas 
teorias.  

Assim como a fabricação muda com a tecnologia, a Ciência 
também muda. O computador abriu novas formas de fazer Ciência.  

A computação de baixo custo permitiu a Ciência explorar 
questões antes colocadas além da possibilidade de análise da Ciência. 
Então, na opinião de Colander e Kupers, “a revolução da 
Complexidade não é uma revolução. É simplesmente uma evolução. 
De muitas maneiras, o maravilhoso livro de Waldrop, capaz tanto de 
empolgar muitos neófitos sobre a Complexidade, na verdade pode ter 
retardado a revolução da Complexidade na Ciência”. 

Mas crucialmente, não o impediu. 

Por Qual Razão a Complexidade sofreu Rejeição de 
Economistas? 

A primeira razão pela qual a Complexidade era tão difícil de “ser 
vendida” para os economistas é sua Matemática não ser a 
Matemática com a qual os economistas estavam acostumados. 
Embora a Economia fosse a mais matemática das Ciências sociais, a 
Matemática usada era geralmente muito mais simples em relação à 
exigida para a Ciência da Complexidade e, portanto, os padrões 
encontrados também eram mais simples.  

Os economistas convidados para Santa Fé eram os mais 
matemáticos dos economistas, porém, seus modelos não se 
baseavam na Matemática da Complexidade na mente dos físicos. 

A razão pela qual a Matemática exigida ser tão difícil é os 
sistemas complexos terem muitas interconexões. Essas inter-relações 
são tão numerosas e mutáveis de modo as equações convencional 
não poderem capturá-las.  

Mais especificamente, um Sistema Complexo é composto de 
agentes interdependentes e interativos. Eles influenciam uns aos 
outros e seu ambiente. Essas interações fazem com os agentes 
envolvidos coevoluírem com seu ambiente.  
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Geralmente, a Ciência da Complexidade assume as regras 
subjacentes em evolução serem regras simples – mas isso é uma 
suposição –, pois as próprias regras podem ser complicadas. Pode 
haver muitas camadas de Complexidade, e sua exploração está 
apenas começando. 

A segunda razão pela qual a Complexidade foi tão difícil de 
“vender” é as ideias por trás da Complexidade terem sido usadas 
para atacar a Economia convencional por décadas. Os chamados 
economistas heterodoxos vinham apontando os modelos econômicos 
convencional serem problemáticos pelas mesmas razões apontadas 
pelos cientistas da Complexidade de serem problemáticos. Eles 
vinham tentando adicionar os elementos de Complexidade à teoria 
econômica há quase cem anos.  

Além disso, os economistas convencionais reconheceram o 
problema. Por exemplo, o economista ganhador do Nobel, John Hicks, 
apontou há muito tempo o fato de aceitar a competição monopolista 
prejudicaria a utilidade do modelo de equilíbrio geral.  

Esses ataques contínuos levaram a Economia convencional a 
desenvolver um escudo protetor rígido do sectarismo de modo se 
livrar dessas críticas. Eles conheciam os problemas, mas incluí-los 
levaria a modelos intratáveis e caos. Como disse o economista de 
Harvard Joseph Schumpeter há mais de cinquenta anos: 

Equilíbrios múltiplos não são necessariamente inúteis, mas do 
ponto de vista de qualquer Ciência exata, a existência de um 
equilíbrio determinado de forma única é, naturalmente, de 
extrema importância, mesmo quando a prova tenha de ser 
comprada ao preço de suposições muito restritivas; sem 
qualquer possibilidade de provar a existência de um equilíbrio 
unicamente determinado – ou, em todo caso, de um pequeno 
número de equilíbrios possíveis – por mais alto seja o nível de 
abstração, um campo de fenômenos é realmente um caos sem 
estar sob controle analítico. 

Mas a crítica vinda dos cientistas da Complexidade foi diferente 
da maioria dos economistas heterodoxos. A crítica heterodoxa usual 
da economia convencional era ela era ser matemática demais. Esta 
não foi a crítica dos estudiosos da Complexidade.  
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Os cientistas da Complexidade estavam argumentando a 
Economia não ser suficientemente matemática. Não só não era 
suficientemente matemática, como estava usando a Matemática 
errada.  

Eles concordaram, para ser Ciência, deveria estar “sob controle 
analítico”. Mas eles estavam argumentando, usando a Matemática 
certa, sistemas altamente complexos contendo altos níveis de 
interdependência de agentes poderiam ficar sob escrutínio analítico 
ou computacional. Os cientistas da Complexidade argumentaram: os 
economistas precisavam começar a explorar modelos dinâmicos não 
lineares, modelos dependentes de trajetória, usando a Matemática e 
as ferramentas da Ciência da Complexidade.  

Isso significava: os economistas convencionais precisavam 
repensar sua visão da Economia de uma visão estática, onde tudo se 
movia para um único equilíbrio, para uma visão de Complexidade, 
onde as partes estariam em constante fluxo, mesmo quando o 
agregado estivesse em equilíbrio. Novos padrões estariam 
continuamente emergindo. 

Complexidade da Visão da Economia de Brian Arthur 

Brian Arthur se encaixava bem com os cientistas da 
Complexidade porque ele já tinha uma visão de Complexidade, 
colocando-o em desacordo com a Economia convencional. Na década 
de 1980, Arthur havia desenvolvido uma estrutura teórica para a 
economia sob retornos crescentes, em particular estudando a 
dinâmica do aprisionamento a um dos muitos resultados possíveis 
sob a influência de pequenos eventos aleatórios. 

O diferencial de Arthur face aos economistas convencionais era, 
ao contrário da maioria deles capazes de seguir a ordem imposta e se 
contentar em trabalhar com seus modelinhos, ele se aprofundar nos 
fundamentos da Economia. Em 1979, muito antes de Santa Fé, 
Arthur havia elaborado uma lista como abaixo, onde comparava o 
visto como uma Nova Economia com a Economia Convencional: 
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VELHA ECONOMIA NOVA ECONOMIA

Retornos decrescentes Muito uso de retornos crescentes

Baseado em princípios de 
marginalidade e maximização 
(motivação do lucro)

Outros princípios possíveis 
(princípios de ordem)

Preferências dadas;  
indivíduos egoístas

A formação de preferências 
torna-se central; indivíduos não 
necessariamente egoístas

A sociedade como pano de fundo As instituições vêm à tona como 
principal decisor de 
possibilidades, ordem e estrutura

Tecnologia como dada ou 
selecionada com base econômica

Tecnologia inicialmente fluida, 
depois tende a se estabelecer

Com base na Física do século XIX 
(equilíbrio, estabilidade, 
dinâmica determinística)

Com base na Biologia  
(estrutura, convencional, auto-
organização, ciclo de vida)

Tempo não tratado (Debreu) ou 
tratado superficialmente 
(crescimento)

O tempo passa a ser central 
(estrutura, convencional, auto-
organização, ciclo de vida)

Muito pouco feito com a idade Os indivíduos podem envelhecer

Ênfase nas quantidades, preços e 
equilíbrio

Ênfase na estrutura, 
convencional e função (de 
localização, tecnologia, 
instituições e possibilidades)

Elementos são quantidades e 
preços 

Elementos são padrões e 
possibilidades. Estruturas 
compatíveis desempenham 
algumas funções em cada 
sociedade (cf. Antropologia).

Linguagem: Matemática do 
século XIX, Teoria dos Jogos e 
Topologia de Ponto Fixo

Linguagem mais qualitativa.  
A Teoria dos Jogos reconhecida 
por seus usos qualitativos. Outra 
Matemática qualitativa mais útil.
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Gerações realmente não vistas A rotatividade de gerações torna-
se central. Participação em 
mudanças na economia e 
estrutura etária da população em 
mudança. As gerações 
“carregam” suas experiências.

Uso intenso de índices;  
pessoas idênticas

Foco na vida individual;  
pessoas separadas e diferentes. 
Comutação combinada entre o 
agregado e o individual. Índices 
de bem-estar diferentes e usados 
como medida aproximada. Vidas 
individuais vistas como medida.

Se ao menos não houvesse 
externalidades e todos tivessem 
habilidades iguais, alcançaríamos 
o Nirvana 

Externalidades e as diferenças se 
tornariam força motriz.  
Sem Nirvana.  
Sistema em constante 
desdobramento.

Elementos são quantidades e 
preços

Elementos são padrões e 
possibilidades

Nenhuma dinâmica real no 
sentido de tudo estar em 
equilíbrio. Cf. Bola no globo para 
sorteio em movimento circular. 
Nenhuma mudança real 
acontecendo;  
apenas suspensão dinâmica.

A economia está constantemente 
à beira do tempo. Ele corre para 
a frente, estruturas 
constantemente coalescendo, 
decaindo, mudando. Tudo isso 
devido a externalidades que 
levam a movimentos bruscos, 
retornos crescentes, exclusões 
estruturais de custos de 
transação.

A maioria das perguntas sem 
resposta. Sistema unificado 
incompatível.

As perguntas continuam difíceis 
de responder. Mas suposições 
claramente explicitadas.

“Hipótese testável” (Samuelson) 
assume a existência de leis

Os modelos são ajustados aos 
dados (como na EDA). Um ajuste 
é um ajuste é um ajuste. 
Nenhuma lei é realmente 
possível; leis mudam.
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Uma chave para a diferença entre as listas é a Nova Economia 
lidar com todas as interações, e não simplesmente descartar a 
interação social não-mercadológica entre as pessoas, em seus 
modelos. Arthur achava a Economia convencional adotar esse 
procedimento.  

Não se trata de os modelos não fazerem suposições, afinal, 
todos os modelos fazem isso. Porém, a Economia convencional 
assumia as interações não porque acreditava essas interações não 
serem importantes, mas porque acreditava no fato de incorporar 
totalmente essas interações tornar o modelo intratável. 

Para Arthur, não havia problema em aceitar a profissão de 
economista precisar começar a reformular seus modelos e passar do 
uso de modelos lineares para o uso de modelos não lineares, 
dinâmicos e dependentes da trajetória, e começar a pensar a 
economia em uma estrutura evolutiva onde a história importava.  

Na verdade, ele estava bastante confortável com a Economia 
quando focalizava em todos os novos modelos sendo trabalhados, 
incluindo modelagem baseada em agentes. Enfim, havia todos os 
modelos e ferramentas para lidar com Complexidade, descritos no 
capítulo anterior.  

Embora esses modelos não estivessem na bolsa de ferramentas 
de um economista matemático típico, eles estavam na de Arthur. Por 

Vê o assunto como 
estruturalmente simples

Vê o assunto como 
inerentemente complexo

Economia como Física leve Economia como Ciência  
de alta Complexidade

A troca e os recursos 
impulsionam a economia

Externalidades, diferenças, 
princípios de ordenação, 
computacional, mentalidade, 
família, ciclo de vida possível e 
retornos crescentes impulsionam 
instituições, sociedade e 
economia
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isso, Arrow o selecionou como o apresentador principal na reunião 
seminal de 1986 em Santa Fé. 

Uma provável razão pela qual Arthur foi tão receptivo e a 
maioria dos outros economistas não é grande parte de seu 
treinamento ter sido em Pesquisa Operacional, não em Economia. A 
Pesquisa Operacional é um ramo especial da Economia Matemática 
concentrada na resolução de problemas reais, não no aprendizado de 
uma teoria geral.  

Tem um foco de Engenharia. Para resolver problemas reais, 
muitas das Matemáticas usadas pela Economia convencional não se 
encaixavam – por exemplo, nos negócios, havia um aprendizado 
considerável na prática, enquanto a Economia convencional presumia 
isso ser muito difícil de trabalhar.  

Da mesma forma, muitos processos eram processos 
dependentes de trajetória. Neles, havia feedback positivo, de modo 
as tendências dinâmicas serem amplificadas.  

O trabalho inicial de Arthur em Economia, capacitando-o a ser 
professor em Stanford, foi sobre os chamados processos Polya, nos 
quais os feedbacks desempenham um papel central. Ele fez um 
trabalho importante no chamado de Problema de Seleção.  

Ele percebeu eventos pequenos e aleatórios, ampliados pelos 
feedbacks positivos de retornos crescentes, levariam o resultado 
algumas vezes a um equilíbrio, outras vezes a outro. Este trabalho 
reformulou o problema de um problema estático (indeterminado) 
para um problema de processo (probabilístico e determinável), 
traduzindo-o para um framework de processo estocástico não linear.  

Esse trabalho sobre processos estocásticos não lineares fez ele 
se sentir confortável com a ideia de um modelo ser simplesmente 
uma ferramenta para ajudar a resolver problemas complicados. Na 
pesquisa operacional procura-se pragmaticamente por ferramentas 
úteis, não por teorias gerais. 

Morte da Economia Neoclássica 

Não foi apenas Arthur receptivo às ferramentas e ideias por trás 
da Economia da Complexidade. Diversos economistas, tanto 
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heterodoxos quanto convencionais, compartilhavam da preocupação 
de Arthur.  

Assim, os primórdios da incorporação de uma visão de 
Complexidade à Economia começaram muito antes do Santa Fe 
Workshop. O que era diferente em Santa Fé era como a visão seria 
integrada. Lá, a integração seria baseada em novas ferramentas 
científicas, enquanto as integrações anteriores eram mais heurísticas. 

A maioria dos economistas não se preocupa com as teorias 
gerais e como tudo se encaixa. Eles trabalham em áreas e questões 
menores.  

Durante as décadas de 1980 e 1990, essas áreas e questões 
também estavam mudando de forma a facilitar a integração da 
Complexidade à Economia. A mudança envolveu uma série de 
dimensões diferentes.  

O foco na racionalidade perspicaz estava sendo abandonado e 
substituído pelo conhecido como Economia Comportamental. Nela, 
não se assume racionalidade, determina-se empiricamente como os 
indivíduos agem e constrói essas ações empiricamente determinadas 
em seu modelo.  

Na vanguarda da teoria econômica, a natureza da profissão 
mudou tanto a ponto de ter levado David Colander a declarar o termo 
“economia neoclássica” estar morto em seu discurso presidencial na 
History of Economic Thought Society em 2000. 

A única exceção a essa mudança de face da Economia tem sido 
a Macroeconomia, a área na qual a maioria dos participantes do 
workshop de 1986 se especializou. Isto até quando a crise financeira 
de 2008 forçou os macroeconomistas a tomar conhecimento da 
Complexidade.  

A Macroeconomia reagiu, fortemente, contra levar a 
Complexidade a sério. Portanto, ainda hoje, a influência da 
Complexidade na Macroeconomia ainda está muito atrás da influência 
da Complexidade em outras áreas da Economia.  

A razão para isso não é tanto porque os macroeconomistas não 
reconheceram a importância da Complexidade. A razão é as questões 



 102

macro serem tão complexas a ponto de tentar incluir todas as 
interconexões parecer ser intratável.  

Os macroeconomistas já estavam forçando os limites da 
Matemática com seus Modelos Dinâmicos Estocásticos De Equilíbrio 
Geral (DSGE). Como visto, em capítulo anterior, os modelos DSGE 
são a força motriz da Macroeconomia moderna e têm enorme 
influência sobre as decisões políticas. 

Mas, como foi discutido, a razão pela qual a Macroeconomia foi 
nessa direção foram os problemas com os modelos de macro 
convencional anteriores aos quais o modelo DSGE substituiu. Esses 
modelos alegaram ser consistentes com os microfundamentos 
convencional – e era fácil ver que não eram.  

Para desenvolver um modelo lógico consistente com o 
micromodelo convencional dos economistas, o modelo DSGE fazia 
sentido. Então, enquanto a Microeconomia evoluiu consideravelmente 

na direção da Complexidade, o progresso na Macroeconomia tem sido 
muito limitado.  

Estava mais disposta a aceitar o uso da Matemática, mas, por 
causa de seu compromisso com os microfundamentos, ainda não 
havia integrado os modelos não lineares capazes de levarem a 
múltiplos equilíbrios e indeterminações, as quais são a marca 
registrada dos modelos de Complexidade. Mesmo dentro da profissão 
de economista, a teoria macroeconômica se tornou uma espécie de 
piada.  

Por exemplo, quando perguntados sobre o que achavam do 
modelo DSGE, os melhores alunos do MIT responderam da seguinte 
forma: “É bastante inútil. Não vemos por qual razão temos de 
estudar isso, porque não vemos o ensinado como uma descrição 
plausível da economia. As questões macroeconômicas não são 
inerentemente desinteressantes, porém, os modelos apresentados 
nos cursos não estão à altura de explicar o que está acontecendo. Há 
muita Matemática, e não podemos ver o propósito disso.” 
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Mudança da Economia Moderna 

Embora a Macroeconomia tenha demorado a adotar uma 
abordagem de Complexidade, outras áreas da Economia estão 
passando por mudanças. Elas estão tornando a Economia muito mais 
aberta ao quadro de Complexidade. 

Ao pensar sobre essas mudanças, é importante reconhecer 
essas mudanças estarem acontecendo não porque os economistas se 
consideram fazendo Economia da Complexidade, ou mesmo estarem 
familiarizados com a Ciência da Complexidade, embora muitos deles 
estejam. A razão é os debates sobre Enquadramentos e 
Complexidade discutidos neste livro estão longe das mentes da 
maioria dos economistas. Uma moldura é uma moldura porque as 
pessoas não pensam nisso. 

A maioria dos economistas se especializa em estudar partes da 
Economia – não o sistema econômico ou a Teoria do Equilíbrio Geral 
atraem os economistas para obterem uma visão sistêmica ou holista. 
Seus trabalhos são independentes de a Teoria do Equilíbrio Geral ser 
válida ou não.  

Assim, o que acontece nesse nível de teoria geral de alto nível, 
ao qual a Complexidade se relaciona, é de pouca importância para 
eles. Eles estão abordando os problemas de forma diferente.  

Em vez de pensar globalmente e perguntar quais implicações 
certos efeitos teriam para o modelo geral, eles estão simplesmente 
olhando para as ferramentas possuídas e tentando desenvolver 
modelos utilizáveis de modo eles se ajustarem à realidade vista e 
resolverem o problema específico escolhido a focar. Entretanto, a 
Economia moderna, especialmente a Microeconomia, está mudando, 
porque os modelos e suposições usadas pelos economistas estão 
mudando de maneira a melhor se adaptarem à visão de 
Complexidade da Economia. 

Essas mudanças na Economia moderna são de baixo para cima. 
As mudanças, embora consistentes com o quadro de Complexidade, 
não estão diretamente ligadas a ele, porque não lidam com 
implicações de equilíbrio geral.  
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Mas, enquanto as mudanças anteriormente de baixo para cima 
na Economia tinham de ser consistentes com as suposições 
necessárias para um equilíbrio geral – como racionalidade e equilíbrio 
único – a Economia moderna não exige mais isso. O papel da 
Complexidade nisso é complexo, como um teórico da Complexidade 
esperaria.  

Eles estão coevoluindo, com influências nos dois sentidos: 
retroalimentação. No restante deste capítulo, Colander e Kupers 
discutirão brevemente algumas dessas mudanças. 

Comportamentos Econômicos 

Uma das maiores mudanças que está ocorrendo na economia é 
a ascensão da Economia Comportamental. Os economistas 
comportamentais modernos não supõem os indivíduos sempre agirem 
de maneira perfeitamente racional como está explícito na Economia 
convencional.  

Em vez disso, estimulados pelos avanços da Psicologia, os 
economistas comportamentais estudam as ações dos indivíduos por 
meio de experimentos. Tentam construir as ações observadas em 
seus modelos sem qualquer aceitação explícita da racionalidade.  

Da mesma forma, os economistas comportamentais modernos 
não assumem todos os indivíduos serem gananciosos, como faz a 
economia neoclássica, em busca da maximização do lucro. Eles veem 
as pessoas seguindo o chamado de “interesse próprio esclarecido”. 
Têm também altruísmo ou solidariedade em vez em quando... 

Daniel Kahneman é um psicólogo erudito. Ele ganhou o Prêmio 
Nobel de Economia por suas percepções sobre como os atores 
econômicos realmente se comportam.  

Ele relata a história de como ele e Richard Thaler entrevistaram 
membros de uma empresa de Wall Street, em 1984, desafiando a 
ideia de racionalidade perfeita com uma simples pergunta a um 
corretor da bolsa: “Quando você vende uma ação, quem a compra?” 
Pergunta-lhe se uma pessoa compraria e a outra venderia, caso todos 
os investidores tivessem acesso a informações perfeitas.  
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Ele passou a descrever a ilusão de validade. Pressupõe as 
pessoas poderem consistentemente acreditar e agir como se tivessem 
uma habilidade, objetivamente, não possuída.  

[Na realidade, funciona a Teoria do Mais Tolo: você pode 
ganhar dinheiro se comprar uma ação já sobrevalorizada, porque 
sempre haverá alguém mais tolo, disposto a pagar um preço mais 
alto por ela. 

Essa teoria funciona caso você possa vender um ativo por um 
preço mais alto em relação ao pago quando comprou. O problema é 
se você não conseguir fazer isso, ou seja, antes de o preço cair, não 
encontrar outros mais tolos.] 

Sob o nome de Teoria da Perspectiva [ou do Prospecto: o que 
se espera], Kahneman descreveu e até quantificou como as decisões 
das pessoas são diferentes das suposições da Economia neoclássica.  

Um exemplo notável é a aversão à perda. A maioria das 
pessoas valoriza ganhar algo e perdê-lo de forma diferente, na 
verdade, por um fator de 2,25. Então, se alguém comprar um objeto 
em um leilão por $ 100, essa pessoa hesitaria em vendê-lo anos 
depois, mesmo por $ 200: a posse, emocionalmente, aumenta o 
valor subjetivo do item.  

Outra característica interessante é os tomadores de decisão 
tendem a superestimar pequenas probabilidades e subestimar 
grandes probabilidades. Desse modo, anedotas sobre eventos 
improváveis podem ter um impacto desproporcional na política.  

Isso não significa as pessoas serem irracionais; significa apenas 
elas se comportarem de maneira diferente do tipo de racionalidade 
postulada pelos economistas. Mas eles fazem isso de maneiras 
bastante previsíveis, ou seja, seguindo padrões possíveis de ser 
entendidos e quantificados. 

A Economia Comportamental analisa como as pessoas reais 
fazem escolhas e, em seguida, trabalha na integração desses insights 
na teoria econômica. Por meio do uso de experimentos de 
laboratório, pesquisa de campo e análise de comportamentos 
naturais, os economistas comportamentais estudam as implicações 
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das descobertas desses experimentos para a compreensão da 
Economia e da política econômica. 

Ao fazer isso, eles, não surpreendentemente, encontraram o 
seguinte: 

•  A cultura e as questões sociais desempenham papéis 
importantes nas decisões tomadas pelos indivíduos. Isso 
significa as questões culturais e sociais precisarem fazer parte 
da discussão política e da Economia. As normas têm uma 
enorme influência nas escolhas das pessoas. 

•  As pessoas se comportam de certas maneiras previsíveis, como 
se preocupar com os outros, e isso se reflete em seu 
comportamento. 

•  O contexto social e emocional é muitas vezes muito importante 
para influenciar as escolhas feitas pelos indivíduos. 

Cada um deles se encaixa muito melhor na visão da 
Complexidade em lugar das descobertas econômicas convencionais. 

Os formuladores de políticas encontraram aplicações práticas de 
economistas comportamentais. The Economist descreve como a 
coalizão conservadora-liberal democrata, em 2010, montou uma 
unidade de percepção comportamental para considerar como o 
governo pode sutilmente orientar as decisões das pessoas e até 
mesmo cunhou as Olimpíadas de Londres como as Olimpíadas do 
“empurrão”. 

Modelos Dinâmicos e de Rede Não-lineares 

À medida que os economistas comportamentais se afastavam 
da suposição de racionalidade, outros economistas exploravam 
modelos não lineares e de rede. Integravam ferramentas 
matemáticas e estatísticas cada vez mais complicadas em suas 
análises.  

O trabalho de Brian Arthur sobre os processos da Polya o levou 
a ser selecionado como representante da Economia para o primeiro 
workshop de Santa Fe. Ele é um exemplo. Há, porém, muitos mais: 
existe toda uma sociedade de cientistas não lineares, e os 
economistas constituem uma parte importante desse grupo. 
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Ascensão da Economia Empírica e da Econofísica 

Com os enormes ganhos em poder computacional, o trabalho 
empírico tornou-se mais importante na Economia. Os estudos 
empíricos substituíram os estudos teóricos como o núcleo do método 
econômico.  

Com exceção de alguns autores heterodoxos mencionando os 
novos desenvolvimentos, essas mudanças ainda não apareceram na 
maioria dos livros didáticos de Princípios [Introdução à Economia]. O 
conservadorismo, geralmente, atrasa a profissão por décadas.  

As inovações teórico-conceituais e empíricas, no entanto, 
aparecem na vanguarda da teoria econômica. Os alunos de pós-
graduação [em cursos com Ensino de Excelência] são ensinados com 
elas, tornando os economistas mais receptivos à abordagem da 
Complexidade. 

O surgimento desse trabalho empírico levou a uma mudança na 
maneira como os economistas usam os dados para inspirar a 
teorização. No entanto, dentro da Economia convencional, os 
economistas são muito tímidos em basear sua teoria em padrões 
encontrados em dados.  

De muitas maneiras, a Economia não tem sido uma Ciência 
empírica, pelo menos no sentido tradicional de usar medidas do 
mundo real para informar e validar (ou não) a teoria. A Economia 
convencional é fundada na teoria e na lógica racional-dedutiva.  

Ao estudar um Sistema Complexo, essa abordagem dedutiva 
não funciona bem, pois ela não pode capturar a emergência de novos 
fenômenos ou as configurações sistêmicas possíveis. A aleatoriedade 
na Complexidade escapa à lógica dedutiva. 

Os físicos levam mais longe o uso de modelos baseados em 
dados. Quando, em Santa Fé, os f í s i cos encontraram 
macroeconomistas não receptivos às suas ideias e desinteressados 
em seus insights, vários deles começaram a usar as ferramentas 
empíricas da Física para estudar Economia.  

Desenvolveu-se, então, um ramo inteiramente novo da Física — 
chamado de Econofísica. Esse ramo explorou a economia como um 
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físico exploraria um novo campo: pesquisar os dados em busca de 
padrões, esquecer a teorização de baixo para cima [da Micro à Macro] 
e usar as ferramentas com as quais os físicos estão familiarizados.  

Este estudo não assumiu nenhuma inteligência de agente 
[indivíduo], mas procurou propriedades de sistemas. Estas eram 
inerentes a todos os sistemas emergentes a partir de agentes 
interativos. 

Uma aplicação dessa nova abordagem econofísica foram nos 
mercados financeiros. Eles tinham o tipo de dados disponíveis 
exigidos pelas ferramentas dos físicos.  

Seus modelos financeiros foram capazes de caracterizar 
padrões temporariamente exploráveis em dados financeiros. As 
empresas financeiras começaram a contratar físicos e matemáticos 
pesquisadores da Complexidade.  

Desenvolveu-se um tipo inteiramente novo de analistas 
financeiros: quants (para se referir a analista quantitativo). Criaram 
algoritmos de negociação, capazes de explorar os padrões 
temporários e ganhar dinheiro para os traders.  

Enquanto isso acontecia, vários físicos e matemáticos da 
Complexidade também enriqueceram. Mudaram-se para fundos de 
hedge e bancos de investimento, onde usaram as ferramentas da 
Ciência da Complexidade para ganhar muito dinheiro — projetando 
novas regras de negociação e algoritmos capazes de revolucionarem 
a negociação de ações. 

Infelizmente, muitos desses ganhos com algoritmos foram 
“ganhos de soma zero”: um grupo ganhou e o outro perdeu. Esses 
analistas grafistas teriam superado os analistas fundamentalistas: 
aqueles investidores sem acesso a esses algoritmos e com decisões 
de investimentos somente depois de estudar as perspectivas reais da 
empresa, refletindo o valor inerente às expectativas com ações da 
empresa.  

Infelizmente, muitos desses investidores de valor inerente eram 
necessários para o mercado de ações cumprir seu papel na economia. 
A melhor alocação de capital seria direcionar o investimento com 
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base nas perspectivas futuras das empresas – e não na exploração de 
padrões estatísticos em dados [por definição, do passado].  

Enquanto esses “investidores de valor [fundamentado ou 
justo]” perderam, os mercados de ações tornaram-se menos, não 
mais, produtivos para a sociedade. Isso significou, no geral, esses 
novos algoritmos de negociação provavelmente serem prejudiciais. 

Isso porque o investimento funciona para a sociedade apenas 
quando os mercados de capitais permitem aos indivíduos fazerem 
julgamentos de longo prazo sobre investimentos. Aí, caso estejam 
dispostos a respaldar seus julgamentos com seu próprio dinheiro, 
guiam para onde dinheiro vai ao ter um incentivo esperançoso para 
fazê-lo. 

As ferramentas de Complexidade, prontamente aplicáveis ao 
mercado de ações, não foram projetadas para fazer esses 
julgamentos de alocação de capitais. Elas foram projetadas para tirar 
proveito de anomalias estatísticas de curto prazo com durações de 
apenas alguns milissegundos.  

Assim, essas ferramentas simplesmente redirecionaram a 
riqueza. Em lugar de irem de acordo com a análise de valor inerente 
em longo prazo, elas a transferiram para arbitradores [grafistas para 
comprar barato e vender caro], capacitados para usar os novos 
modelos para negociar mais rápido e melhor em lugar de outros 
[fundamentalistas], aproveitando as propriedades estatísticas dos 
dados.  

Ao contrário de se tornar mais produtivo e reduzir o tamanho 
do mercado de capitais, ao fazer seu trabalho mais rápido, melhor e 
mais barato, ele cresceu em tamanho, mas caiu em termos de 
alocação de capitais para usos produtivos para a sociedade. 
Eventualmente, isso terminará, mas pelo menos até agora as 
ferramentas superaram os reguladores e o design geral dos 
mercados, diferenciando-as em relação ao refletido por uma 
tecnologia anterior. 

[Contra-argumento: mercado de ações altista com inflação de 
ativos foi por conta de a longa baixa da taxa de juro básica ter 
provocado fuga da renda fixa para a renda variável.] 
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Colander e Kupers apontam isso não para menosprezar a 
inovação financeira, ou argumentar os algoritmos não deverem ser 
usados. Apontam isso simplesmente para sublinhar: indivíduos e 
empresas privadas estão usando as descobertas da Ciência da 
Complexidade e, como consequência, a política pública também deve 
integrar as descobertas da Ciência da Complexidade, para esses 
desenvolvimentos beneficiarem a sociedade.  

O objetivo dos coautores neste livro é encorajar essa 
integração. Visam incorporar uma visão de Complexidade na política 
pública. 

Embora a maioria dos economistas não tenha se movido para a 
adoção da visão dos econofísicos de a compreensão sistêmica pode 
ser derivada apenas dos dados, muitos economistas se afastaram de 
sua abordagem lógica racional-dedutiva, onde a compreensão deve 
ser encontrada apenas através da teoria e da lógica, não nos dados.  

Isso é especialmente verdadeiro na Microeconomia. A 
Microeconomia moderna está se afastando da teorização dedutiva e 
se movendo em direção a uma abordagem mais indutiva, baseada 
em levar os dados a sério.  

A análise de dados empíricos com um mínimo de teoria é uma 
parte cada vez mais importante da Economia moderna. Essa 
mudança é impulsionada por enormes melhorias nas técnicas 
estatísticas, uma mudança na disponibilidade de mais e melhores 
dados, bem como na tecnologia computacional. 

Vale a pena enfatizar a enorme quantidade de dados tornados 
disponíveis. A quantidade de detalhes extraordinários dos mercados 
financeiros, registros de telefones celulares e tráfego da Internet cria 
um campo de atuação fundamentalmente diferente para os cientistas.  

Isso adquiriu o nome de “Ciência do Conhecimento”. Como Sam 
Palmisano, ex-presidente da IBM, afirma: “O que a descoberta do 
hemisfério ocidental foi para o século 15, a descoberta da energia a 
vapor para o século 18 e a descoberta da eletricidade para o século 
19, a explosão de dados será a marca do século 21. Seu valor 
econômico e social é quase incalculável.” 



 111

De muitas maneiras, essas mudanças técnicas são responsáveis 
pela revolução da Complexidade. No período clássico e durante 
grande parte do período neoclássico, a Economia era uma Ciência 
dedutiva em grande parte porque a tecnologia e os dados não 
existiam para ela ser uma Ciência indutiva.  

Hoje, isso está mudando e a Economia está seguindo o 
exemplo. Atualmente, muitos economistas são mais bem vistos como 
estatísticos aplicados capazes de analisarem dados, os organizarem e 
usarem métodos estatísticos para extrair informações deles.  

A teoria econômica necessária é muitas vezes mínima – e o 
mais necessário são as melhores habilidades analíticas estatísticas 
possíveis de se encontrar. A Economia moderna está se 
desenvolvendo rapidamente nessa direção.  

A Microeconomia aplicada moderna não depende, em grande 
parte, de nenhuma teoria formal. Ela é simplesmente baseada em 
uma suposição geral de os incentivos serem os fatores importantes. 

Microeconomistas aplicados usam métodos estatísticos 
sofisticados para tirar conclusões sobre políticas. Tal trabalho está o 
mais longe possível da Teoria do Equilíbrio Geral. Como exemplo do 
dito, considere o trabalho de Steven Levitt, cujo livro Freakonomics 
foi um best-seller em todo o mundo. 

Seu livro foi visto como um trabalho de Economia, mas quase 
nenhum de seus argumentos usa a teoria econômica formal. Em vez 
disso, usa análise estatística, design criativo de experimentos e 
questionamento perspicaz.  

Em um artigo mais recente, Levitt e Miles usam estatísticas 
para demonstrar o pôquer ser um jogo de habilidade e não jogo de 
azar, em nítido contraste com uma decisão legal de 1906 
determinante da forma como é tributado na maioria dos países, ou 
seja, como um jogo de azar. Há mais chances de um jogador hábil 
vencer novamente. Se isso for verdade, isso prova o pôquer ser um 
jogo de habilidade.  

Em sua conclusão, eles observam secamente: “A gestão de 
ativos é outro domínio onde a habilidade é geralmente considerada 
importante, como evidenciado pelos consumidores ao pagarem 
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bilhões de dólares, anualmente, em taxas de administração aos 
gerentes de fundos de investimentos. A análise acadêmica, no 
entanto, geralmente encontrou pouca evidência de habilidade neste 
domínio”. 

As empresas estão muito à frente dos formuladores de políticas 
nessa mudança. A análise de dados impulsiona muitas decisões de 
negócios modernas, e a capacidade de coletar e manipular dados dá 
valor a muitas das novas organizações de negócios.  

Considere o Google ou o Facebook – eles são avaliados em 
centenas de bilhões de dólares, mas seu valor vem de sua capacidade 
de obter controle sobre a mente das pessoas por meio de publicidade 
e uso sofisticado de análise de dados.  

Cada vez mais, a publicidade está sendo incorporada em 
videogames, filmes e na cultura geral de forma a permitir grupos 
privados lucrarem com sua capacidade de guiar o elemento irracional 
do comportamento individual por meio de seu controle monopolista 
dessa informação. Na ausência de uma habilidade correspondente na 
política governamental, o perigo é essas mudanças tecnológicas 
estarem nos levando a um caminho para a servidão. 

Existem inúmeros outros exemplos e, de muitas maneiras, esse 
tipo de micro aplicado empírico, com apenas uma conexão frouxa 
com a teoria, caracteriza muito da Microeconomia moderna. De fato, 
nas entrevistas de David Colander com estudantes de pós-graduação, 
nas melhores escolas de pós-graduação nos Estados Unidos, grande 
parte da Microeconomia era essencialmente baseada em Estatística 
Aplicada.  

O objetivo maior desses novos economistas é encontrar o 
“aplicativo matador”, a variável instrumental ideal e, de maneira mais 
geral, “torturar os dados para fazê-los confessar uma história”. O que 
excita a maioria dos novos economistas não são as questões teóricas 
em Microeconomia, mas questões estatísticas. 

A formação estatística seria a maior separação entre os 
economistas e os outros cientistas sociais. A metodologia para a 
Microeconomia empírica aplicada moderna é confusa, não controlada.  
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Este trabalho aplicado é muitas vezes altamente prático. Pior, 
as universidades estão encontrando dificuldades para manter esses 
economistas na universidade, porque as possibilidades de consultoria 
privada ou análise de mercado para eles são substanciais. 

Teoria Evolucionária e Epistêmica do Jogo 

Outro exemplo da mudança na economia que está ocorrendo é 
a ascensão da Teoria dos Jogos como a ferramenta analítica central 
usada pelos economistas para analisar questões. A Teoria dos Jogos 
tem resultados indeterminados, enquanto a análise de oferta e 
demanda, em processo de substituição, teve resultados 
determinísticos. Resultados indeterminados são exatamente o 
esperado em um Sistema Complexo. 

A Teoria dos Jogos oferece novos caminhos para estudar o 
comportamento estratégico e integrar dimensões culturais e 
sociológicas na análise. Assim, não apenas por meio da análise de 
dados, mas também em seu núcleo dedutivo, a Economia moderna 
se tornou mais aberta às ideias de Complexidade.  

Especificamente, a Economia moderna está substituindo os 
fundamentos do cálculo neoclássico da Economia, pelos fundamentos 
da Teoria dos Jogos Comportamentais. Eles se baseiam não na 
racionalidade, mas na observação empírica de como as pessoas 
realmente se comportam.  

O matemático John von Neumann, originalmente, desenvolveu 
a Teoria dos Jogos como a Matemática das Ciências Sociais – mas 
rapidamente se tornou um campo isolado, baseado em conceitos 
rígidos de racionalidade econômica. Mais recentemente isso vem 
mudando.  

Os economistas avançaram para conceitos mais amplos e 
flexíveis de racionalidade e os teóricos expandiram a Teoria dos 
Jogos, para ir além da Economia, incorporando normas e cultura em 
modelos de Teoria dos Jogos mais complexos. Outra exploração inicial 
das trilhas da Complexidade está sendo feita por um grupo de 
teóricos dos jogos ao explorar como a teoria evolutiva e epistêmica 
dos jogos poderá fornecer uma nova base para a Ciência Econômica. 
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Um dos líderes da nova abordagem é Herb Gintis. Ele é um 
matemático transformado em economista. Começou como um 
economista radical e defensor do socialismo, mas enquanto 
envelhecia avançava para o mainstream e para o apoio aos 
mercados.  

Em vários artigos e livros, ele argumentou: os novos avanços 
na Teoria dos Jogos deram a ela o potencial de reconectar as Ciências 
Sociais – Economia, Sociologia, Antropologia e Psicologia – 
fornecendo uma teoria subjacente capaz de incorporar normas e 
cultura na teoria, algo cuja Teoria dos Jogos convencional não tinha 
ousado.  

Em The Bounds of Reason, ele argumenta: “A Teoria dos Jogos 
sem uma teoria social mais ampla é mera bravata técnica, da mesma 
forma como a teoria social sem a Teoria dos Jogos é um 
empreendimento deficiente”. 

A Teoria Epistêmica dos Jogos, como Gintis a chama, não 
pressupõe as pessoas terem conhecimento infinito e vê muitas de 
suas ações como um aumento de seu conhecimento. Assim, o estudo 
de como os humanos aprendem torna-se central, o que por sua vez 
torna o central do ambiente institucional.  

Ela vê os indivíduos da mesma forma como a Economia 
Comportamental vê as pessoas e se baseia em experimentos de 
campo, laboratório e ambientes naturais para fornecer as suposições 
comportamentais da Teoria dos Jogos. A Teoria Epistêmica dos Jogos 
não exclui os insights dos sociólogos sobre a importância das normas 
sociais, os insights antropológicos sobre a importância da cultura e os 
insights psicológicos sobre a importância da cultura.  

Inclui todos eles no modelo formal. Isso permite os cientistas 
sociais os formalizarem em uma estrutura capaz de integra seus 
insights com insights de outros campos, como Colander e Kupers 
discutirão em outro Capítulo. 

Vejamos alguns exemplos de como a Teoria dos Jogos moderna 
aborda os problemas de maneira diferente da Teoria dos Jogos 
convencional.  
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Vamos primeiro considerar o jogo de dois terços. Este é um 
jogo onde um grupo de indivíduos é direcionado a escolher um 
número de modo a ser dois terços do número escolhido pelo grupo 
escolher entre 0 e 100. Por exemplo, se todos os indivíduos 
obtiverem uma média de escolha de 50, o vencedor do jogo teria 
escolhido 33, que é dois terços de 50. 

A chave para “resolver” este jogo é descobrir o possível de ser 
feito pelos outros. Na Teoria dos Jogos convencional, os indivíduos 
são considerados racionais no sentido de seguirem a lógica da 
racionalidade e assumem os outros também o farão.  

Sob essa suposição, eles considerarão suas escolhas. Digamos 
eles escolherem 50. Supondo os outros também o fizessem, então 50 
não ganhariam, mas sim 33 venceria. Mas se eles escolherem 33, 
outros também o farão, então, eles deveriam escolher 22. Mas outras 
pessoas também deveriam.  

O raciocínio “lógico” continua até chegarem a uma escolha de 
zero. Portanto, a solução “racional” para esse jogo de dois terços é 
zero. Este é o número a ser escolhido por um indivíduo racional 
supondo todas as outras pessoas também serem racionais. 

Os teóricos dos jogos modernos não assumem tal ultra-
racionalidade. Em vez disso, eles assumem as pessoas terem 
diferentes graus de racionalidade. Isto implica em não haver previsão 
teórica lógica sobre qual será o resultado. Tudo depende das 
suposições.  

Em vez de confiar na teoria fundamentada em racionalismo, os 
economistas modernos confiam na experiência e nos experimentos 
para determinar quais grupos de números realmente escolheram e 
como essa escolha muda em diferentes ambientes e conjuntos de 
informações. Os estudiosos descobriram, para grupos sofisticados, 
uma estimativa de cerca de 17 seria razoável e, para grupos menos 
sofisticados, uma estimativa na casa dos 20 provavelmente venceria.  

Essas estimativas tornam-se a solução “comportamental 
esperada de modo racional”. São entradas para os modelos usados 
para pensar sobre políticas. 
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Outro exemplo de como a moderna Teoria dos Jogos se encaixa 
com a visão da Complexidade envolve o conhecido Jogo do Dilema do 
Prisioneiro, no qual dois prisioneiros, depois de cometerem um 
assalto juntos, têm escolhas sobre quanto tempo de prisão eles 
receberão, dependendo de cada um confessar ou não. Se ambos 
confessarem, o promotor os recompensa com uma sentença menor.  

A resposta para o Jogo do Dilema do Prisioneiro, ensinado na 
Teoria dos Jogos convencional, é ambos confessarem, porque sabem 
a estratégia racional do outro é também confessar, e assumem toda 
pessoa seguirá a estratégia racional. Mas na moderna Teoria dos 
Jogos, esse resultado pode não acontecer.  

Se, por exemplo, há uma norma social segundo a qual você 
jamais denuncia seus amigos, e cada pessoa acreditar essa norma 
ser importante, ambos podem contar com o outro para não confessar 
– e ambos escapam do dilema do prisioneiro. As normas resolvem 
problemas sociais difíceis, e a moderna Teoria dos Jogos fornece uma 
maneira de considerar o papel de várias normas. 

As normas se tornam especialmente importantes em jogos 
repetidos. Aí a Teoria Evolucionária dos Jogos entra: ela estuda 
situações quando variações do mesmo jogo são jogadas 
repetidamente, e as normas podem ser julgadas por seus critérios de 
adequação ao permitir a sociedade resolver problemas sociais antes 
não possíveis de ser resolvidos.  

Isso ocorre a menos caso as ações das pessoas sejam limitadas 
por normas. O grau e a forma como as escolhas “racionais” das 
pessoas são limitadas pelas normas torna-se uma área central de 
estudo, razão pela qual integra a Economia com as outras Ciências 
sociais. 

Há um trabalho enorme a ser feito aqui. O cientista político 
Robert Axelrod, em The Complexity of Cooperation, descreve um 
torneio para encontrar a melhor estratégia para jogar uma série 
repetida de Jogos do Dilema do Prisioneiro. No olho por olho, um 
jogador recompensa seu oponente ao cooperar, cooperando em troca. 
Por outro lado, se o oponente desertar, ele retaliará com a deserção 
na rodada seguinte do jogo. 
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Neste torneio, o primeiro lugar não foi para uma estratégia 
semelhante ao olho por olho, mas para uma capaz de evoluir, 
continuamente, de modo a adotar novas estratégias para refletir o 
grau de cooperação do outro indivíduo. O extraordinário dessa 
estratégia é ela exibir padrões humanos muito familiares com nomes 
como “Não balance o barco”, “Aceite um pedido de desculpas” e 
“Esqueça”. Longe de se comportar como um algoritmo de 
computador, este vencedor respondeu como uma pessoa real. 

O que é importante sobre isso não é a estratégia específica, 
mas uma melhor compreensão da natureza da evolução das 
estratégias no jogo e as ferramentas fornecida aos pesquisadores 
para estudar tais questões. Como funcionou?  

O vencedor, John Holland, da Universidade de Michigan, havia 
construído um simulador com dois ingredientes muito simples, mas 
suficientes não apenas para descobrir a estratégia olho por olho por si 
só, mas também gerar um fluxo contínuo de estratégias alternativas. 
Ele o chamou de algoritmo genético, porque imita como a natureza 
aprende e evolui.  

A chave é codificar todas as estratégias possíveis em uma 
sequência semelhante ao DNA e, em seguida, dar a cada estratégia 
um critério de adequação, ou seja, a quantidade de pontos coletados 
no jogo. Finalmente, ele projetou mecanismos pelos quais as 
estratégias poderiam interagir aleatoriamente e cruzar como 
moléculas de DNA, pegando pedaços de estratégia bem-sucedidos 
das outras cordas. 

O sistema tinha não apenas um mecanismo para gerar novas 
estratégias por meio de interações, mas também um mecanismo para 
fazer com que novas estratégias fossem aceitas como dominantes. A 
conclusão foi, na verdade, não existir uma única estratégia ótima, 
mas sim as estratégias evoluírem ao longo do tempo. A chave para o 
sucesso é a capacidade de aprender com outras estratégias, 
replicando os bons componentes e reutilizando-os. 

A lição da moderna Teoria dos Jogos é: a Ciência Econômica 
não pode ficar sozinha isolada. Se é para entender o comportamento 
humano, deve se integrar com a Antropologia, a Sociologia, a 
Psicologia e as outras Ciências Sociais para chegar a uma 
compreensão das motivações variáveis das pessoas.  
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Aí está uma lição importante para escalar a montanha da 
Complexidade. Conforme a ser discutido em capítulo vindouro, o 
treinamento atual em disciplinas específicas é o tipo errado de 
treinamento. A política de Complexidade requer treinamento 
transdisciplinar: requer cientistas sociais, não economistas, 
sociólogos ou antropólogos, especialistas apenas em seus campos de 
conhecimento. 

O papel dominante da Economia e dos economistas (com seu 
foco em questões econômicas e incentivos à exclusão de questões 
sociais e culturais), nas políticas públicas, minou sua capacidade de 
empreender políticas razoáveis. A nova Teoria dos Jogos tem 
potencial para reintegrar as Ciências sociais. Ela pode ajudar a 
desenvolver um modelo onde se considere pessoas reais, não apenas 
“econs” – e ao mesmo tempo seja rigoroso o suficiente para se 
reconectar à Economia e ser sujeito a testes empíricos. 

Para o Senso Comum Educado 

O que significam essas mudanças na Economia? Para Colander 
e Kupers, eles significam, mesmo quando o termo Ciência da 
Complexidade estava se tornando menos usado, a Ciência da 
Complexidade estava crescendo.  

O que aconteceu é um pouco como o bambu no jardim, quando 
tentamos conter dentro de uma membrana de borracha subterrânea, 
para os novos brotos serem agrupados, ordenadamente, em uma 
pequena área. A planta original ainda é razoavelmente saudável e 
bonita de se ver e suas varas de bambu são um pouco acastanhadas, 
mas saudáveis.  

No entanto, a ação real é com poderosos brotos verdes capazes 
de surgirem em lugares surpreendentes, ligados por uma rede 
subterrânea invisível de raízes. Eles acabam rigidamente alcançando 
o céu, exibindo orgulhosamente suas origens um tanto anárquicas.  

Assim, o acontecido com a Complexidade é precisamente o 
predito pela Complexidade a acontecer. Ela criou uma evolução de 
baixo para cima, passo a passo, capaz de mudar a Ciência, mesmo 
quando a própria Ciência mainstream não se reconheça como 
alterada.  
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Assim, depois de mais de duas décadas de existência, o 
Instituto Santa Fe continua a fomentar um trabalho interessante, 
mas, como dito antes, seu legado mais forte está na miríade de 
programas de Complexidade surgidos em todo o mundo. Em várias 
faculdades de Economia, com cursos atualizados, continua a 
alimentar novas disciplinas. 

A Matemática da Complexidade ajuda, consideravelmente, a 
esclarecer as escolhas, mas não a ponto de prescrever soluções. A 
Matemática da Complexidade apoia e sugere o chamado de visão da 
Complexidade para a política pública.  

A aplicação da visão da Complexidade tem um efeito profundo 
nas escolhas possíveis, mas não prescreve exatamente qual é a 
escolha certa. O julgamento altamente educado – em oposição à 
versão populista – continua sendo necessário.  

Para alguns, isso pode parecer uma situação insatisfatória: os 
problemas são complexos e você precisa de bom senso para escolher 
a solução certa. O ponto, porém, é perceber qual é a natureza exigida 
da “educação” no “julgamento educado” dentro do quadro da 
Complexidade.  

Ignorar a Complexidade pode parecer confortável, talvez até 
popular, mas muitas vezes levará a soluções abaixo do ideal ou 
completamente erradas. O senso comum educado inclui o próprio 
quadro de Complexidade e toda a experiência, métodos e 
ferramentas implicado.  

Não fornecerá uma receita infalível para a política perfeita, mas 
a política será muito melhor da possível em caso de ser ignorada. O 
bom senso educado é a ignorância em um nível superior – pode não 
parecer muito, mas Colander e Kupers esperam seus exemplos, na 
parte III do livro, o convençam de ser bastante para o buscar. 
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Empurrando em Direção a um  
Quadro de Política da Complexidade 

Existem idiotas. Olhe em volta. 

—LAWRENCE SUMMERS 

A economia tem um ramo político e um ramo científico. No 
capítulo anterior, Colander e Kupers discutiram a interface da 
Complexidade com a esfera teórica da economia. Neste capítulo, 
discutem a interface da Complexidade com a esfera política da 
economia. 

O argumento exposto neste livro é aceitar uma visão de 
Complexidade da Economia mudar:  

1. a maneira como se pensa a política econômica – não de 
maneira marginal por meio de mudanças nas bordas, mas de 
maneira fundamental; 

2. a visão sobre o papel do governo, o papel do mercado e como o 
governo interage com o mercado.  

Elimina a segurança esnobe dos economistas convencionais em 
suas recomendações políticas. Essas recomendações de política 
convencional podem ser úteis às vezes, mas a Complexidade sugere 
existirem outras maneiras de analisar os problemas. 

O pensamento da política econômica está mudando lentamente, 
assim como o pensamento teórico e estatístico da Economia está 
mudando. Neste capítulo, Colander e Kupers discutem algumas das 
mudanças ocorrendo na profissão de economista e provocando essas 
mudanças.  

Um exemplo inicial de tal mudança ocorreu no caso antitruste 
contra a Microsoft, quando ela estava sendo processada pelo governo 
por violar as leis antitruste ao usar seu controle do onipresente 
sistema operacional Windows para favorecer seu próprio software. 
Computadores com Windows vinham pré-carregados com outros 
softwares da Microsoft, o que colocava os concorrentes em 
desvantagem. Isso era adequado ou não?  
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No modelo fundamentalista de mercado convencional, a ideia 
básica era a empresa mais eficiente venceria. Então, o governo não 
deveria fazer nada. Enquanto isso, no modelo de controle 
convencional, por causa dos retornos crescentes, era necessária a 
intervenção do governo. 

A análise de dependência de trajetória e feedback positivo de 
Brian Arthur, discutida no capítulo anterior, ofereceu uma perspectiva 
diferente. Ele explica como, apesar da sorte inicial, um sistema 
operacional tão convencional pode se tornar dominante e impedir a 
concorrência futura, não porque era melhor, mas simplesmente 
porque era o primeiro.  

Não acusava a Microsoft ser monopolista, simplesmente, 
fornecia uma estrutura possível de explicar como a Microsoft poderia 
usar seu controle de um sistema operacional para manter um 
monopólio, embora não impedisse a concorrência. Essa foi uma visão 
diferente do antitruste dos dois modelos convencionais. 

O chefe da equipe do Departamento de Justiça responsável pelo 
processo contra a Microsoft ouviu falar desse argumento e achou ser 
útil para o caso. A Complexidade de repente se tornou uma questão 
altamente política.  

Os repórteres começaram a escrever sobre isso. Ao fazê-lo, 
naturalmente, escreveram sobre Arthur e suas ideias, inclusive, 
seguindo a história de Waldrop, fizeram de Arthur uma celebridade. 

Política Pública inspirada em Complexidade 

Para os propósitos de Colander e Kupers, o ponto importante é 
reconhecer o quadro de Complexidade, defendido por Arthur, colocar 
o problema da política de forma diferente. Fica em algum lugar entre 
os quadros pró mercado fundamentalista convencional e os quadros 
de controle do governo.  

No quadro da Complex idade, os prob lemas estão 
continuamente sendo resolvidos pelo sistema por meio das 
instituições existentes, também em mudança. Ao contrário de haver 
um mercado estático e um governo estático, ambos são dinâmicos e 
coevolutivos. 
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A política pública, inspirada em análise da Complexidade, não 
envolve controle por parte do governo, envolve sim afetar a evolução 
da economia ao alterar a ecoestrutura para melhor permitir as 
pessoas resolverem seus problemas. Como muitos desses problemas 
são problemas coletivos, são necessárias instituições coletivas para 
lidar com eles, mas essas instituições coletivas não precisam ser o 
Estado como o conhecemos atualmente.  

A política inclui mudar a natureza do Estado e fazer ele saber 
lidar com os problemas. Alternativamente, a política poderia incluir o 
desenvolvimento de novas instituições de “espaço compartilhado” 
capazes de permitirem às pessoas se organizarem juntas de baixo 
para cima, em organizações coletivas alternativas, de modo a 
complementarem ou até substituírem o Estado em suas subáreas.  

O quadro de Complexidade vê a política econômica como 
envolvendo muito mais além de apenas questões econômicas. Na 
teoria da Complexidade, os problemas de política econômica se 
misturam com problemas de política social mais amplos: são 
inseparáveis. 

Neste livro, os coautores estão acompanhando a visão de 
Complexidade de Arthur e dos economistas anteriores a Arthur. Sem 
dúvida, desde os clássicos, eles tinham uma visão de Complexidade 
da economia.  

Esses economistas não estão interessados em encaixar ideias 
de Complexidade como retornos crescentes no modelo convencional, 
porque levar a Complexidade a sério prejudica a utilidade do modelo 
convencional. Algumas ideias de Complexidade podem ser forçadas, 
mas apenas minando muitos de seus insights centrais.  

Na opinião de Colander e Kupers, a abordagem da 
Complexidade oferece uma abordagem mais consistente em lugar da 
abordagem convencional de integração dos novos desenvolvimentos 
em Economia, descritos no capítulo anterior. 

Implicações Políticas de Nudge 

A Economia Comportamental, descrita no último capítulo, é um 
exemplo. Ela minou a suposição de racionalidade e, com base em 
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insights da psicologia, mostrou o comportamento das pessoas ser 
muito mais complexo em vez do suposto no modelo convencional.  

A cultura e as normas têm uma enorme influência nas escolhas 
das pessoas. As pessoas estão preocupadas com os outros. O 
contexto social é muitas vezes muito importante para influenciar as 
escolhas feitas pelos indivíduos. O modelo convencional se desfaz 
sem a suposição de uma forte racionalidade. 

Richard Thaler e Cass Sunstein tentaram extrair algumas das 
implicações políticas da economia comportamental em seu livro 
Nudge. Eles definem um nudge [“empurrãozinho”] como uma política 
capaz de estruturar uma escolha para os indivíduos fazerem escolhas 
melhores.  

No livro, eles descrevem uma variedade de incentivos políticos 
os quais, segundo eles, podem melhorar a situação das pessoas no 
mundo real. Eles distinguem entre:  

1. “econs”, pessoas com comportamento pressuposto como os 
seres racionais perfeitos, hipotéticos como economistas 
convencionais tradicionalmente assumem, e  

2. “humanos”: simplesmente, agem como a maioria de nós.  

Em seguida, eles mostram os “humanos” terem todos os tipos 
de comportamentos capazes de se desviarem, consistentemente, do 
feito pelos “econs”.  

Por exemplo, Roland Kupers perdeu peso com o simples truque 
de mudar para um prato menor. Para um “eco”, o empurrão – mudar 
para um prato menor – não faria nenhuma diferença, mas na verdade 
funciona de forma consistente para a maioria dos “humanos”. 

Thaler e Sunstein argumentam:  o governo pode projetar 
políticas para tirar proveito das características comportamentais das 
pessoas para levá-las a fazer “melhores escolhas”. Eles argumentam, 
com a política de incentivo, o governo pode alavancar o 
comportamento “humano” das pessoas e empurrá-las para um 
resultado melhor. 

Um exemplo de cutucada defendida por eles envolve dar às 
pessoas um menu de opções para a forma como suas economias de 
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aposentadoria são investidas. Como você não pode contar com todos 
para fazer uma escolha, seja porque eles não podem ser 
incomodados ou porque eles realmente não entendem a escolha, uma 
escolha convencional é necessária.  

Se a opção inercial for economizar, se você não clicar contra, 
será inscrito em um programa de poupança específico. Daí muito 
mais pessoas economizarão ao contrário caso tivessem de marcar 
uma caixa ativamente.  

Portanto, a opção inercial é uma maneira importante de 
orientar muitas pessoas em alguma direção desejada. Thaler e 
Sunstein argumentam, tirando vantagem dessa irracionalidade (e de 
outras semelhantes), as pessoas podem ser estimuladas em seu 
melhor interesse. 

Seu livro argumenta a Economia Comportamental criar um 
papel para os economistas de políticas aplicadas, o de “arquiteto de 
escolha”. A política pública deveria criar a arquitetura de escolha 
dentro da qual as pessoas tomam decisões. O papel político de um 
arquiteto de escolha é aconselhar empresas e governos a orientar as 
pessoas de modo elas fazerem “as melhores” escolhas. 

Orientar as pessoas em suas escolhas está longe de ser uma 
política econômica convencional. O consultor econômico convencional 
vê a si mesmo como estruturando o ambiente para as pessoas serem 
livres para escolher, embora supondo delas o fazerem agindo com 
base em incentivos monetários.  

Thaler e Sunstein argumentam: o papel do economista 
comportamental é fazer as pessoas escolherem o melhor para elas, 
ou seja, comportar-se racionalmente. Isso é necessário às vezes 
porque, se deixado por conta própria, as pessoas seriam 
previsivelmente irracionais. Eles descrevem sua “política de cutucões” 
[ou “empurrãozinhos”] como um tipo de paternalismo libertário. 

Cuidados não são o Suficiente 

Vale a pena ler o livro Nudge deles, mas porque tenta integrar a 
política comportamental ao modelo de política convencional, cria 
problemas lógicos para si mesmo. O problema é o modelo de política 
convencional ser construído sobre a suposição de as pessoas serem 
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racionais de maneiras precisamente definidas, mas a Economia 
Comportamental é construída sobre a suposição de elas não serem.  

Você não pode ter as duas coisas. Se as pessoas não são 
racionais da maneira como os economistas definem a racionalidade, 
então não existe um modelo de política convencional, de modo que 
integrar os nudges ao modelo convencional envolve uma contradição 
lógica.  

Thaler e Sunstein simplesmente inserem sua discussão sobre 
políticas de nudge na estrutura convencional de política econômica 
sem explorar explicitamente essa conexão. Como Paul Krugman fez 
com o conceito dos retornos crescentes, eles tentam encaixar as 
implicações políticas da Economia Comportamental no modelo 
convencional. Mas isso não pode ser feito, pois as suposições da 
Economia Comportamental são inconsistentes com o modelo 
convencional. 

As políticas econômicas convencionais são políticas imaginadas 
com base em modelos de agentes racionais e egoístas. Os livros 
didáticos de Economia modernos gastam grande parte de sua 
discussão política explicando o raciocínio dos economistas sobre como 
os mercados direcionam escolhas egoístas individuais para escolhas 
de interesse público.  

A argumentação dessas políticas econômicas tradicionais exige 
as escolhas das pessoas refletirem seus desejos. Economistas 
comportamentais questionam, apropriadamente, essa suposição ao 
sugerirem as pessoas cometerem erros sistemáticos e previsíveis, 
logo, as pessoas podem ser manipuladas e enganadas.  

A política de Nudge é apresentada como um complemento à 
política econômica tradicional. Na opinião de Colander e Kupers, a 
política de Nudge é a ponta de um desafio muito mais sério para a 
estrutura política dos economistas. O que Thaler e Sunstein não 
discutem é a aceitação do argumento do economista comportamental 
minar a estrutura tradicional de política econômica e, portanto, todas 
as conclusões políticas dela decorrentes. 

Out ro aspec to da incompat ib i l i dade da Economia 
Comportamental e da política de Nudge é Thaler e Sunstein nunca 
dizerem quem está decidindo o que é um nudge apropriado. Em 
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muitas partes de seu livro, eles assumem o governo, ou pelo menos 
os economistas comportamentais, saberem tratar melhor o interesse 
coletivo.  

Por exemplo, eles afirmam: estimular as pessoas a economizar 
mais é sempre positivo. Colander e Kupers questionam isso com 
exemplo descontextualizado: “como sabemos poupar ser bom para as 
pessoas? Quando uma geração inteira de alemães perdeu suas 
economias na hiperinflação da década de 1930, poupar não era uma 
virtude tão óbvia, pelo menos em retrospectiva”.  

A questão é o bem e o mal nem sempre estarem tão claros e 
muitas vezes dependem do contexto e do tempo. No modelo de 
controle convencional, assume-se simplesmente o governo 
(logicamente aconselhado pelos economistas) saber melhor. No 
modelo fundamentalista convencional, assume-se o mercado saber 
melhor. Os dois não podem ser integrados em uma política sem lidar 
especificamente com o problema de quem realmente deve saber o 
quê. 

A conclusão é a Economia Comportamental ser, definitivamente, 
uma ferramenta importante para a economia da Complexidade. Mas 
suas implicações políticas são muito maiores em vez do sugerido em 
Nudge.  

É muito mais provável as hipotéticas notas de US$ 100 a serem 
encontradas na calçada estejam na forma do possível de ser chamado 
de supernudges: mudanças institucionais. Mas para instituições de 
benefícios e políticas capazes de retroalimentarem os gostos e as 
normas das pessoas, não os pequenos “empurrãozinhos”, onde 
alguém pode ser capaz de usar o modelo convencional. Nos próximos 
capítulos, Colander e Kupers discutem alguns possíveis supernudges. 

Incorporando a Emergência Sistêmica na Política 

Retornos Crescentes e Economia Comportamental são dois 
exemplos dos desenvolvimentos teórico-conceituais e empíricos na 
Economia. Refletem como as ideias de Complexidade estão chegando 
à Economia, embora com brigas e confusão significativas sobre como 
tudo se encaixa.  
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Existem outros exemplos e, felizmente, muitos desses outros 
exemplos são de economistas indo muito além do modelo 
convencional. Incorporam ideias de Complexidade nas políticas de 
maneiras não dependentes do modelo convencional. 

Um bom exemplo de tal trabalho é a atividade política de 
Ricardo Hausmann de Harvard. Ele está trabalhando “fora da caixa” 
da política convencional. Em vez de pensar a economia como fosse 
um mercado convencional, onde se encaixa nas premissas 
neoclássicas, ele vê as economias como um conjunto de 
“capacidades” possíveis de ser combinadas à moda do Lego para 
produzir diferentes serviços e produtos.  

Você não pode ser bem-sucedido em uma indústria sem uma 

cadeia produtiva inteira de indústrias e serviços de apoio para apoiá-
la. Essa profunda interdependência de setores não é algo considerado 
pelo modelo convencional. Seu trabalho permite não linearidades e 
retornos crescentes de maneiras contrárias ao permitido no modelo 
de política convencional. 

Quando os modelos de capacidade de Hausmann são 
analisados, verifica-se os setores dependerem uns dos outros de 
muitas maneiras intrincadas jamais supostas pela economia 
convencional. Algumas são óbvias: a Amazon não pode viver sem a 
FedEx, mas outras relações são muito menos claras.  

Ao fazer análises estatísticas detalhadas em muitos países, 
Hausmann está tentando ter uma noção de quais políticas industriais 
para estimular um determinado setor têm mais chance de sucesso 
em lugar de outras, porque os setores das cadeias produtiva, 
comercial e financeira estão lá para apoiá-lo. A ideia é observar quais 
setores têm potencial para criar uma vantagem competitiva no 
futuro.  

Ainda há muito debate sobre o dito pelos dados como esperado. 
Mas o fato de o debate ser sobre interpretação de dados, não teoria, 
mostra a natureza mutável do debate econômico. 

Outro bom exemplo de como as ideias de Complexidade estão 
sendo integradas ao pensamento de política econômica de maneira 
mais substantiva está no trabalho de Scott Page sobre diversidade. 
Em capítulo anterior, Colander e Kupers descreveram como a 
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diversidade é uma característica desejável e necessária para um 
sistema funcionar bem.  

Em um Sistema Complexo, a diversidade de requisitos é um 
bem inerente. A questão política é como encorajar a diversidade no 
sistema mesmo quando forças evolucionárias podem estar 
trabalhando para eliminar essa diversidade na busca pela eficiência 
local. 

Existem vários outros desenvolvimentos no pensamento de 
política econômica a incorporar as ideias de Complexidade. Esses 
citados exemplos devem dar uma ideia de seu alcance.  

Aceitar a Complexidade significa o modelo político convencional 
dos economistas se tornar apenas um dos muitos modelos existentes. 
A aceitação do quadro de Complexidade levará ao desenvolvimento 
de muitos outros modelos concorrentes – e superiores. 

Macroeconomia e a Crise Financeira de 2008 

Apesar dos avanços da Complexidade, na pol í t ica 
microeconômica, suas ideias fizeram pouco progresso na 
Macroeconomia, onde deveriam ter o maior impacto. A maioria dos 
macroeconomistas modernos continuou a tentar encaixar ideias de 
Complexidade no modelo macro convencional existente, em particular 
no Modelo de Equilíbrio Geral Estocástico Dinâmico (DSGE), discutido 
antes e apresentado como substituto o modelo keynesiano geral.  

A vantagem desses novos modelos era eles permitirem os 
modeladores incluírem agentes racionais voltados para o futuro no 
modelo. A desvantagem era, para obter um modelo tratável com 
agentes prospectivos, era forçado a descartar a maioria das 
interações entre os indivíduos geradores da dinâmica da 
Complexidade.  

Macroeconomistas essencialmente modernos criaram um 
modelo prospectivo com um único agente representativo para não 
precisarem se preocupar em lidar com as interações. Eles 
simplesmente assumiram o problema por hipótese, isto é, supuseram 
não haver o problema! 
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A Macroeconomia tradicional via esse novo modelo quase inútil 
para a política e nem mesmo achava valer a pena debater. O 
economista keynesiano vencedor do Prêmio Nobel, Robert Solow, 
colocou da seguinte forma: “Suponha alguém... me anunciar ser 
Napoleão Bonaparte. A última coisa a fazer com ele é me envolver 
em uma discussão técnica de táticas de cavalaria na Batalha de 
Austerlitz. Se eu fizer isso, estou sendo tacitamente atraído para o 
jogo de ele ser Napoleão Bonaparte.”  

Os macroeconomistas tradicionais favoreceram uma abordagem 
intuitiva da Macroeconomia com uma teoria geral frouxa e sem 
microfundamentos estritos. Só para fugir discussões a priori perdidas! 

Os macroeconomistas tradicionais perderam a luta com os 
defensores do DSGE e, nas escolas de pós-graduação, o modelo 
DSGE foi o único modelo macroeconômico ensinado. Enquanto isso 
acontecia, o pensamento de Equilíbrio Geral tornou-se ainda mais 
cimentado no pensamento dos economistas no período após o 
workshop de Santa Fé em comparação a antes.  

Antes da crise financeira de 2008, os únicos economistas com 
permissão para publicar em periódicos de Macroeconomia 
convencional eram aqueles dispostos a partir da premissa de 
Napoleão Bonaparte estar ainda vivo... 

Solow acabou admitindo sua derrota, embora permanecesse 
desafiador. Ele declarou: “No fundo, eu realmente gostaria de 
acreditar em Lucas e Sargent [dois dos principais defensores do 
modelo DSGE] estarem certos, porque a única coisa conseguida ser 
feita por mim bem é a Economia do Equilíbrio. O problema é eu me 
sentir tão envergonhado ao dizer coisas sabidamente não 
verdadeiras...”  

Ele acrescentou a isso: “Talvez haja na natureza humana um 
prazer perverso profundamente enraizado em adotar e defender uma 
doutrina totalmente contraintuitiva capaz de deixar qualquer 
terráqueo não iniciado imaginando em qual planeta está!” 

Então veio 2008 e a crise financeira: isso levou os formuladores 
de políticas a questionar a abordagem convencional e a perguntar por 
qual razão a Macroeconomia convencional não apenas falhou em 
prever a crise, mas na verdade estava usando modelos incapazes 
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mesmo de fazer extrapolação de qualquer retrospectiva: eles 
assumiram como “normais” todas as causas da crise financeira!  

Assim, a crise financeira despertou a profissão econômica para 
as limitações de seus macromodelos e mostrou-lhes a necessidade de 
levar a Complexidade a sério. Por isso, os modelos de Complexidade 
começaram a fazer incursões nas políticas.  

Por exemplo, Jean-Claude Trichet, presidente do Banco Central 
Europeu, disse: “Os cientistas desenvolveram ferramentas 
sofisticadas para analisar sistemas dinâmicos complexos de maneira 
rigorosa. Esses modelos provaram ser úteis para entender muitos 
fenômenos importantes, mas complexos: epidemias, padrões 
climáticos, psicologia de multidões, campos magnéticos. Tenho 
esperança de os Bancos Centrais também poderem se beneficiar 
desses insights no desenvolvimento de ferramentas para analisar os 
mercados financeiros e a transmissão da política monetária.” 

A crise financeira de 2008 feriu Napoleão, mas não o liquidou... 

Narrativa da Política Convencional ainda é relevante 

Nos capítulos restantes deste livro, Colander e Kupers exploram 
ideias de políticas inspiradas na análise da Complexidade enquanto 
examinam mais de perto o quadro de políticas públicas. Mas antes de 
prosseguirem com isso, querem reiterar o argumento de as 
ferramentas de Complexidade precisarem ser integradas à política 
não significa se dever renunciar aos modelos de política convencional. 
Todos os modelos serão simplificações, e a chave é escolher a melhor 
simplificação para o problema em questão. 

A exploração neoclássica do Modelo de Equilíbrio Geral baseou-
se na suposição de o assunto da Economia era mais fácil em vez de 
ser realmente – escolheu suposições reducionistas para levaram a 
uma análise tratável da realidade. Então, começou a falar sobre 
economia e política econômica como se esses modelos fossem a 
própria realidade econômica!  

A Economia encontrável nos livros didáticos segue esse 
caminho, levando à narrativa atual sobre política econômica 
enquadrada em modelos com pressupostos para eliminar grande 
parte da Complexidade do problema econômico. Essa é a abordagem 
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descrita anteriormente, conhecida como abordagem da economia 
neoclássica. 

Colander e Kupers querem deixar claro, ao contrário de muitos 
críticos da Economia, não estão denegrindo a abordagem econômica 
convencional da política. A narrativa política convencional pode ser 
eventualmente útil.  

Quando ela se desenvolveu, foi uma enorme melhoria no 
pensamento de política. Dadas as ferramentas então disponíveis – 
dinâmica não linear limitada, sem computadores, pouca análise 
estatística de alta tecnologia, dados esparsos – era quase 
inconcebível qualquer economista científico tivesse sobrevivido 
tentando lidar formalmente com a Complexidade do sistema. Quem 
tentou falhou no sentido científico.  

Quando começou, a Economia neoclássica usava as melhores 
ferramentas analíticas e computacionais disponíveis na época. A 
reclamação dos coautores é essa narrativa política convencional dos 
economistas ter ficado presa a essas ferramentas limitadas, pois eles 
esqueceram o motivo para fazer as suposições limitantes e a 
Economia não foi modificada apesar da tecnologia analítica e a 
tecnologia computacional terem sido muito aprimoradas.  

A narrativa da política econômica não acompanhou os avanços 
da teoria econômica. Muitos economistas e formuladores de políticas 
ficaram presos nessa narrativa política simplista de fundamentalismo 
de mercado ou economia de controle.  

Eles começaram a usar o modelo walrasiano como se fosse “o” 
modelo, em oposição a apenas “um” modelo possível de ser útil em 
poucos casos. A narrativa da política econômica ficou presa em uma 
rotina. 

Embora a narrativa política convencional seja útil em muitos 
casos – onde a estrutura institucional se solidificou e existe o possível 
de ser chamado de “terreno liso”, é quase inútil em “terreno 
acidentado”. O fracasso dos economistas em explorar modelos de 
sistemas complexos é uma importante razão pela qual os 
economistas falharam em alertar a sociedade sobre a iminente crise 
financeira.  
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Em vez de levar o debate político adiante em direção a uma 
discussão civilizada na qual havia uma voz econômica matizada sobre 
a política, os economistas fomentaram a dissensão, dando apoio 
aparentemente científico a visões fundamentalistas de mercado ou de 
controle estatal inadequadas. A Ciência Econômica não forneceu 
informações sobre qual política era apropriada porque os modelos de 
política convencional não eram próximos o suficiente para escolher 
entre eles. 

Em meados de 2012, 170 importantes economistas alemães 
publicaram uma Carta Aberta com o alerta de a política monetária do 
governo apresentar graves perigos para a Alemanha, levando 
dezenas de economistas, igualmente respeitáveis, a publicar seu 
apoio a essas mesmas políticas. Ambos os grupos têm direito às suas 
opiniões, mas se justificam suas posições como fundamentadas 
cientificamente, ambos os lados foram longe demais.  

A Ciência Econômica pura tem pouco a dizer sobre políticas 
macroeconômicas específicas. Chegar a políticas reais requer ir além 
da Ciência e integrar valores, sensibilidades institucionais e política 
em suas posições.  

Atualmente, a maioria dos macroeconomistas não é treinada 
em nenhuma dessas áreas de Teoria Aplicadas multi, inter ou 
transdisciplinares. O quadro de Complexidade destaca quão pouco 
mesmo os especialistas sabem e, ao fazê-lo, os encoraja a serem 
muito mais cuidadosos ao traçar uma política definida a partir de 
conclusões de modelos incompletos das quais foram extraídas suas 
inspirações.  

Portanto, uma importante implicação da visão de Complexidade 
é tomar cuidado com os especialistas. Especialmente, cuidem-se se 
eles baseiam seus argumentos apenas em suas credenciais 
científicas! 

Problema do Especialista 

O problema dos especia l istas em Economia não é 
significativamente diferente do problema dos especialistas em geral. 
Como os especialistas sabem muito mais sobre pouca coisa, eles 
cometem autoengano ao pensarem saber mais do realmente sabido.  
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O problema é não haver ninguém para manter os especialistas 
humildes. Isso é conhecido como o Problema do Especialista.  

Muitas vezes, os especialistas fazem argumentos e políticas de 
design como se soubessem exatamente quais as consequências 
sistêmicas do proposto ou feito, quando na verdade não sabem. 
Afinal, são especialistas – e não generalistas. Os problemas a ser 
enfrentados são tão complexos, em termos sistêmicos, a ponto de 
ninguém os entender completamente os possíveis efeitos. 

Colander e Kupers não estão sugerindo a sociedade se resignar 
a uma posição relativista fatalista ao concluir tudo ser muito 
complicado. Como ninguém sabe tudo, não cabe dizer isso ser 
justificativa para os ignorantes [“çábios”, sic] apenas voltar cada qual 
ao seu julgamento subjetivo... e errado. 

Não é isso o pretendido dizer. Defendem a definição de um nível 
substancialmente mais alto, com a ideia de bom senso educado.  

O senso comum educado envolve uma consciência das 
limitações de nosso conhecimento, inerente ao quadro de 
Complexidade. Um argumento central deste livro é, com a 
Complexidade já tendo várias décadas como disciplina (e muito mais 
antiga como sensibilidade), a política ao ignorar essa estrutura falha 
no padrão do senso comum educado. Usado para política, o modelo 
DSGE falha nesse padrão. 

De um ponto de vista científico definitivo, há muitas poucas 
coisas as quais entendemos a ponto de aceitá-las como verdades 
científicas definitivas (como o sol nascerá de manhã). Reconhece-se, 
então, a política deve preceder o saber.  

Temos de continuar mesmo quando não temos certeza. Aí 
entram os enquadramentos – um enquadramento fornece orientação 
política como se soubéssemos algo com certeza científica.  

Mas ao usar um quadro de política específico, é necessário 
manter vários quadros no fundo da mente. Nossa falha em admitir e 
reconhecer quão pouco sabemos, cientificamente, em Ciências 
Sociais tem várias raízes. Pode ser ignorância, medo de perturbar o 
status quo, ou mesmo autoengano – mas qualquer que seja a causa, 
presumir sabermos mais do sabido pode levar a sérios problemas. 
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A revolução da política de Complexidade envolve não apenas 
mudar a teoria nas bordas marginais. Envolve especialistas mudarem 
a maneira como eles pensam sobre modelos e políticas.  

Aceitar a Complexidade significa a teoria ser muito mais 
confusa em vez de ser a facilidade esperada – e muito menos útil. É 
muito mais difícil lidar com uma economia na qual interações de 
agentes não mercadológicos conduzam muitos dos resultados do 
ponto de vista matemático, provavelmente, isso exclui teorias 
completas. 

Levar a Complexidade a sério significa todo o edifício do modelo 
convencional de política econômica precisa ser tratado como uma 
ferramenta útil, não como Ciência definitiva. Bons economistas 
sabem disso, e um dos objetivos deste livro é garantir outros também 
saberem disso.  

Ao discutir essas questões, David Colander perguntou a Ken 
Arrow qual seria seu pensamento se a economia realmente se 
mostrasse complexa. Ele respondeu simplesmente: – “Isso seria 
lamentável!” 
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Economia da Influência 

Quando tentamos escolher qualquer coisa por si só, 
descobrimos ela estar atrelada a tudo o mais no Universo. 

—JOHN MUIR 

A vanguarda da economia está integrando a Complexidade em 
seu pensamento, mas a maioria dos economistas ainda recorre ao 
modelo padrão quando pensa em política econômica. Os 
formuladores de políticas também recorrem ao quadro de políticas 
convencionais.  

Isso é lamentável, mas compreensível. É lamentável porque 
impede o novo quadro de políticas públicas dentro da existente 
Complexidade e as iniciativas ousadas para influenciar cada novo 
quadro de Complexidade. É compreensível porque as forças 
evolucionárias criaram um conservadorismo natural nas questões de 
enquadramento.  

A reação normal de qualquer pessoa diante de uma nova ideia é 
ouvir com interesse, colocar a ideia na prateleira e voltar aos 
negócios como de costume. Somente quando confrontado várias 
vezes com a mesma ideia e de várias fontes confiáveis, alguém 
começa a considerar mudar de posição e comprometer a ideia na 
memória de longo prazo. 

Colander e Kupers incluíram a discussão da história das raízes 
econômicas da política no livro para o leitor se sentir um pouco 
menos hesitante em adotar a nova estrutura política de 
Complexidade.  

A realidade é a estrutura política padrão não ser tão 
solidamente testada e testada como comumente se supõe. Ela se 
baseia em bases muito menos sólidas do sugerido pela narrativa em 
torno dela. 

A necessidade científica e histórica de suas suposições 
abrangentes tornou-se tão embutida nas discussões políticas a ponto 
de elas limitarem uma discussão política razoável. A estrutura política 



 136

padrão se desenvolvido há setenta anos, quando nossa tecnologia 
analítica era muito mais primitiva em comparação à de hoje.  

É lamentável como ela ficou tão fortemente presa com suas 
simplificações e limitações esquecidas ou pelo menos negligenciadas. 
O fato de ter gerado duas narrativas concorrentes – uma de controle 
governamental e outra de fundamentalismo de mercado – é 
indicativo de sua falta de coerência, bem como da tenacidade da 
confusão. 

O quadro de Complexidade muda a narrativa sobre a política 
pública. Ele introduz uma narrativa mais sutil sobre a coevolução do 
governo e do mercado.  

É um quadro onde o objetivo da política não é o controle – seu 
objetivo é a influência do povo pelo povo e para o povo. São as 
pessoas, não o governo, tentando controlar a si mesmas, enquanto 
tentam controlar os mecanismos de controle criados para realizar 
esse controle estatal. 

O objetivo da política no quadro da Complexidade não é 
implementar a vontade do governo, mas implementar a vontade do 
povo por meio de instituições governamentais. O governo é 
simplesmente uma instituição construída por pessoas para ajudar a 
resolver problemas de escolha coletiva.  

Se as estruturas governamentais atuais não estiverem 
refletindo a vontade das pessoas tão bem quanto deveriam, elas 
evoluirão e se tornarão mais capazes de fazer isso. No quadro de 
Complexidade nenhuma estrutura é fixada em pedra. 

Como Colander e Kupers enfatizaram nos capítulos anteriores, 
há um longo caminho a percorrer para desenvolver totalmente uma 
estrutura formal de Complexidade. Mas nosso pensamento político 
não precisa esperar.  

Podemos começar agora a pensar sobre a política de 
Complexidade e iniciar a discussão de novas iniciativas políticas 
possíveis de surgir a partir dela. A discussão política deve conduzir a 
teoria, não ser restringida por ela. 

Não estão pedindo aos leitores aceitarem o quadro de 
Complexidade apenas com base neste novo trabalho científico. Estão 
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pedindo aos leitores aceitarem com base em um julgamento 
fundamentado.  

Você deve se sentir seguro de o quadro de políticas de 
Complexidade tem um pedigree mais longo se comparado ao do atual 
quadro de políticas convencional – remonta à Economia Clássica: 
Adam Smith e John Stuart Mill. [A análise de François Quesnay traz 
pela primeira vez as noções de interdependência das atividades 
econômicas, a de processo de reprodução e equilíbrio, retomadas e 
desenvolvidas posteriormente por outros economistas após os 
fisiocratas, como Marx, Walras e Leontief em particular.] 

O quadro de Complexidade tem raízes profundas nas primeiras 
Ciências Sociais. O atual quadro de política convencional é, na 
verdade, o desvio, e o quadro de política de Complexidade é o 
retorno do pensamento de política social e econômica às suas raízes.  

Quando Adam Smith escreveu sobre a força da mão invisível, 
ele estava escrevendo sobre o poder das soluções de Complexidade 
de baixo para cima, não sobre os benefícios de um mercado abstrato 
operando em anarquia. [Disse a respeito das interconexões via 
redes.] 

Há fortes argumentos de um governo pequeno ser preferível 
em um sistema complexo, mas um governo pequeno evoluirá apenas 
se uma política de autorregulação tiver sido incorporada às 
instituições por meio de esforços anteriores de cooperação. Essa 
política de autorregulação deve ser suficientemente forte para impor 
limites aos indivíduos e ao governo, enquanto garante as escolhas 
das pessoas levarem a resultados considerados justos pela sociedade.  

Isso não significa um governo ser diminuto e sair do caminho, 
muito pelo contrário. Isso significa sim um pequeno governo deve 
conduzir as configurações sistêmicas de forma mais proposital, com 
mais clareza, com um foco mais nítido e desempenhando um papel 

crucial.  

Uma política de autorregulação não é desregulamentação, é sim 
uma política intencional e inteligente capaz de coevoluir juntamente 
com o engendrado. Só então as preferências das pessoas podem ser 
consistentes com onde as estruturas sociais as conduzem.  
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Se houver erro nas (e das) instituições, a “mão invisível” não 
funcionará como a sociedade civil quer. Logo, a sociedade política 
trabalhará para acertar por qualquer método possível, isso pode 
significar uma significativa intrusão de cima para baixo no processo. 

As preocupações com a sociedade atual sugerem: não 
acertamos as instituições – precisamos continuar experimentando 
novas instituições para tentar melhorá-las. Essa deveria ter sido a 
lição aprendida com Adam Smith. Não foi.  

Em termos de política pública, os economistas se perderam, 
porque queriam um modelo formal para basear a política, mas não 
tinham a sofisticação matemática para desenvolver um modelo capaz 
de refletir a Complexidade intrínseca da sociedade. Então, eles 
desenvolveram um modelo simples.  

No contexto certo poderia ser bom, mas também se tornou 
muito limitador. Eles perderam de vista essas limitações. A Ciência da 
Complexidade está ajudando a trazer de volta a noção dessas 
limitações e, como consequência, a mudança em nossa estrutura 
política é necessária e está atrasada. 

Complexidade e Mudanças na Política Econômica 

O quadro de Complexidade leva a uma série de mudanças na 
forma como pensamos a política econômica. Elas incluem entre 
outras: 

1.  Não entendemos a complexa economia em evolução e jamais 
conseguiremos entendê-la completamente. Sistemas complexos 
não são passíveis de controle, logo, devemos desistir da 
ambição de controlar totalmente o sistema econômico. 

2.  Embora não possamos controlar o sistema, podemos influenciá-
lo de inúmeras maneiras. o modelo de política padrão exclui 
muitas dessas vias; influência vem não apenas por meio de 
incentivos dentro da estrutura institucional existente. Um foco 
chave da política dentro do quadro de políticas de 
Complexidade envolve influenciar positivamente a evolução das 
instituições. 
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3.  A economia e o governo estão coevoluindo em sistemas 
complexos e não podem ser considerados separadamente. Não 
há soluções separadas de mercado e de governo para os 
problemas. As soluções podem ser mais de baixo para cima ou 
mais de cima para baixo [ou de lado a lado], mas ambas 
exigem algum tipo de política governamental explícita ou 
implícita, mesmo quando essa política seja de inação: não fazer 
nada. O mercado não é o oposto do governo. Na realidade, 
economias de mercado bem-sucedidas são testemunhos do 
sucesso de políticas governamentais anteriores [inclusive em 
séculos passados]. 

4.  O sucesso da política de baixo para cima depende da 
ecoestrutura dentro da qual as pessoas operam e dos códigos 
normativos seguidos. Assim, a política de ecoestrutura e 
normas são centrais para a política de Complexidade. 

5.  Não existe uma política geral de Complexidade. Cada política de 
Complexidade é contextual e consiste em um conjunto de 
ferramentas (e não em um conjunto de regras) capazes de 
ajudar o formulador de políticas a chegar a conclusões 
razoáveis. 

6.  O governo é uma instituição em evolução e pode evoluir de 
diferentes maneiras. A política de Complexidade inclui políticas 
possíveis de afetar o governo, com isso o papel do governo 
mudará conjuntamente com os problemas a ser enfrentados 
face o estado atual do governo. Não pode haver recomendações 
de políticas gerais não contextuais. 

7.  Sistemas complexos, geralmente, experimentam dependências 
de trajetória, não linearidades e lock-ins. Os métodos precisam 
ser projetados para determinar quando isso ocorreu. As 
políticas capazes de refletirem essas dinâmicas precisam ser 
projetadas para influenciar a evolução da economia. 

8.  As políticas podem ser alcançadas com métodos de influência 
de baixo para cima ou de cima para baixo. Uma política de cima 
para baixo não deve ser vista como uma política única, mas 
como um processo político evoluindo em paralelo à evolução 
das instituições. As políticas ascendentes permitem a evolução 
endógena em conjunto com as instituições envolventes. 
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Colander e Kupers exploram essas questões e como elas 
mudam a discussão política. Primeiro, consideram a política de 
normas porque suspeitam ser a mais controversa. Em seguida, 
discutiem como, embora não haja uma política geral de 
Complexidade, existe um conjunto de ferramentas de Complexidade 
e um guia de quando elas podem ser úteis.  

Expandem o exemplo de política de ecoestrutura, dado em 
capítulo da Parte I, mostrando como as instituições de benefício 
podem permitir a auto-orientação ascendente do sistema. Isso é um 
bom exemplo de como a teoria da Complexidade orienta a pessoa 
para uma abordagem bastante diferente para resolver problemas do 
que o quadro político padrão.  

Finalmente, antes da Conclusão, discutem formas alternativas 
de governo. Em especial, como, se forem usadas políticas de cima 
para baixo, a estrutura das instituições governamentais pode ser 
alterada para melhor alcançar os resultados desejados. 
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Por Qual Razão a Complexidade é Importante 

Por qual razão o quadro de Complexidade é tão importante? 
Porque permite você ver as coisas de maneira diferente e pensar em 
uma gama mais ampla de políticas.  

Ao fazê-lo, explica aspectos da realidade de maneiras bastante 
diferentes se comparado à estrutura política dos economistas 
convencionais. Por exemplo: 

•  Explica por qual razão é equivocada a redução usual do debate 
político ao restrito entre aqueles defensores do livre mercado e 
aqueles em favor do controle do governo. No quadro da 
Complexidade, governo e mercado coevoluem, logo, esse 
debate volta a focar na forma como se relacionam, em vez de 
se um tem primazia sobre o outro. 

•  Explica por qual razão o debate sobre política é mais bem 
caracterizado como sendo entre aqueles em favor de respostas 
políticas de cima para baixo e aqueles em favor de respostas 
políticas de baixo para cima – e como a teoria econômica atual 
tem pouco a dizer sobre o preferível [A palavrinha-mágica é 
retroalimentação entre ambos.]. 

•  Explica por qual razão a política econômica é mais bem pensada 
como parte integrante da política social [forjada pela sociedade, 
isto é, agentes interconectados] e não como uma política 
independente, e como os novos desenvolvimentos na Economia 
Comportamental estão fazendo exatamente isso. A política 
envolve muito mais além de obter incentivos corretamente; 
envolve acertar a arquitetura de escolha. 

•  Explica por qual razão o trade-off entre resiliência e eficiência é 
um dos trade-offs mais importantes enfrentados pelas 
sociedades e por qual razão os economistas não o identificaram 
anteriormente. 

•  Explica por qual razão qualquer estrutura de política pública, 
incluindo a estrutura de Complexidade, pode ser apenas uma 
verdade heurística e não científica. A Ciência da Complexidade 
pode criar um modelo apenas para os sistemas sociais mais 
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simples, portanto, qualquer modelo será apenas um guia 
aproximado e não fornecerá nenhuma regra definitiva sobre a 
política. O bom senso educado e a discussão civilizada 
continuam a ser ingredientes essenciais da política. 

•  Explica por qual razão, uma vez aceita a abordagem de 
Complexidade da política pública, o objetivo dela será mais 
limitado em vez do ocorrido atualmente. A política será 
projetada não para alcançar um resultado ótimo, mas sim para 
criar um ambiente resiliente no qual a sociedade possa se 
desenvolver para lidar com os problemas enfrentados em 
constante evolução. 

•  Explica por qual razão o governo existente deve ser pensado 
como uma instância de um mecanismo de escolha coletiva. A 
política criativa deve permitir a evolução de novos conjuntos de 
instituições capazes de permitirem a ação coletiva de baixo 
para cima. 

•  Explica por qual razão o engajamento e a consulta são partes 
fundamentais da formulação de uma política bem-sucedida, e 
não apenas um obstáculo obrigatório e inconveniente a ser 
superado para uma política ser aceita. 

• Explica por qual razão as normas são importantes e sugere 
como a sociedade pode ter uma política de normas 
encorajadora da mudança, sem as impor de modo a restringir 
possível criatividade. 

Soluções de Políticas de Baixo para Cima 

Os maiores ganhos provavelmente serão em políticas públicas 
visando mudar a ecoestrutura – ou o chamado por Colander e Kupers 
de metapolíticas.  

Ao criar uma ecoestrutura capaz de conduzir instituições 
beneficentes, ou ao reestruturar o governo para tornar as partes dele 
fornecedoras de bens sociais mais transparentes e isoladas de forças 
políticas, em curto prazo, poderemos alcançar o mesmo tipo de 
crescimento no bem-estar social visto no bem-estar material. Mas 



 143

essa mudança ocorrerá apenas por meio de mudanças institucionais, 
não aderindo a políticas convencionais. 

Provavelmente, a proposta mais específica e potencialmente de 
longo alcance apresentada neste livro é o governo criar uma 
ecoestrutura permissível de propiciar às pessoas o espaço 
institucional para se auto-organizarem de novas maneiras com 
finalidade de resolver problemas sociais: instituições para benefício, 
em vez de apenas instituições com ou sem fins lucrativos, como é o 
caso agora. Dado o ambiente certo e o incentivo das pessoas por 
meio do governo, os indivíduos poderiam resolver problemas sociais 
de baixo para cima com muito menos envolvimento direto do governo 
como existe atualmente. 

As corporações são organizações de controle de baixo para 
cima cuja incorporação na lei pelo governo permitiu as sociedades 
usarem os mercados de forma muito mais eficaz. O desenvolvimento 
da nossa atual estrutura corporativa desempenhou um papel 
importante no crescimento do bem-estar material antes inimaginável. 
Mas essa estrutura corporativa também se prendeu a um foco social 
no mercado fornecendo bens materiais, não bens sociais e, portanto, 
tornou a divisão material/social muito mais profunda em lugar da 
desejável. 

A dinâmica do replicador dentro das sociedades capitalistas 
poderia ter sido bem diferente se os formuladores de políticas 
tivessem sido mais voltados para o futuro e entendessem melhor o 
poder das instituições corporativas de mercado. Na realidade, eles 
estavam criando uma ecoestrutura para promover.  

Se, ao criar a ecoestrutura dentro da qual as corporações 
modernas se desenvolveram [através de fusões e aquisições], mais 
espaço tivesse sido dado às instituições de benefício, em vez de 
apenas instituições polares com e sem fins lucrativos, teríamos hoje 
uma economia e uma sociedade bem diferentes. 

Por causa de nossa ecoestrutura problemática, o fornecimento 
eficiente de bens sociais nos iludiu, porque as discussões políticas se 
concentraram não na mudança da ecoestrutura, mas sim em quantos 
bens sociais devem ser fornecidos pelo governo. Em vez de debater 
combinações apropriadas de provisão de bens sociais de baixo para 
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cima e de cima para baixo, essa provisão é vista só como um papel 
do governo de cima para baixo.  

Ao ir além desse debate, a estrutura política da Complexidade 
permite a política mudar seu foco para como as sociedades podem 
projetar mercados para fornecer muito mais efetivamente bem-estar 
social, juntamente com bem-estar material. 

Colander e Kupers fornecem uma variedade de outros exemplos 
menos desenvolvidos. O objetivo do livro não é defender nenhuma 
política em particular – o objetivo é defender uma estrutura capaz de 
direcionar o debate político para esses tipos de grandes mudanças 
políticas, não para as mudanças marginais para as quais a estrutura 
política padrão o direciona. 

O quadro de políticas de Complexidade oferece alguns 
benefícios de políticas de baixo custo significativos. Chegar a esses 
benefícios de baixo custo envolverá experimentação.  

Algumas iniciativas políticas terão sucesso, outras falharão. Mas 
a cada tentativa aprenderemos mais sobre os tipos de políticas 
capazes de funcionar e os tipos de políticas incapazes de funcionar, e 
como alcançar a integração do ativismo e do laissez-faire. 

Em Busca do Debate Civilizado 

Outra razão pela qual a estrutura da política de Complexidade é 
importante é ela encorajar os indivíduos de todos os lados a serem 
civilizados. Ao fornecer um quadro capaz de permitir insights 
importantes de todos os lados, o quadro de Complexidade incentiva o 
discurso educado e sábio.  

No quadro da Complexidade é razoável ser pró-mercado, pró-
social e pró-ambiente. Este é o posicionamento dos coautores.  

É também onde a esmagadora maioria da população também 
se vê. Há muito menos discordância sobre os objetivos em vez do 
geralmente suposto, equivocadamente, porque no quadro padrão os 
desacordos sobre as formas de atingir os objetivos são expressos ao 
invés como desacordos sobre os objetivos finais.  
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Se você está preocupado com as mudanças climáticas, precisa 
apoiar um grande governo. Se você está preocupado com o fracasso 
do governo, não pode se preocupar com a desigualdade social ou o 
viés materialista em nossas normas e cultura.  

A postura ideológica sectária e dogmática, simplesmente, não 
lida com a verdade. O quadro de Complexidade naturalmente 
direciona muitos desses debates para debates sobre os meios de 
alcançar objetivos compartilhados, não um debate sobre os próprios 
objetivos. 

O fato de ambos os coautores aceitarem o quadro de 
Complexidade não significa concordarem automaticamente a respeito 
da política adequada. Têm origens e tendências muito diferentes e 
elas refletem cada formação, suas diferentes experiências e suas 
culturas geográficas. 

David Colander é mais liberal – preocupado com como as 
soluções governamentais podem fazer mais mal do que bem –, não é 
um hayekiano-raiz, mas sim um simpatizante de Hayek. Roland 
Kupers é mais comunitário — ele tem uma fé mais forte no governo, 
não é um keynesiano-raiz, mas sim um simpatizante de Keynes. Mas 
essas diferenças não os colocam em lados antagônicos e 

inconciliáveis.  

Compartilham os mesmos objetivos normativos e as visões 
imaginadas de uma boa sociedade. Assim como Keynes e Hayek 
compartilhavam uma posição moral semelhante, mas tinham visões 
bastante diferentes sobre o papel do governo e do planejamento, 
Colander e Kupers também têm. 

Suas diferenças são diferenças de julgamento, não de ideologia. 
No quadro da Complexidade, podem compartilhar uma análise e 
discutir cenários prováveis de como suas preferências podem se 
desenvolver e quais consequências imprevistas elas podem encontrar. 

Além disso, suas diferenças são, em princípio, possíveis de ser 
resolvidas por meio de evidências – cada um de deles pode pensar 
em eventos ou experimentos capazes de o fazer mudar de ideia. A 
maioria das pessoas é como eles.  
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Elas compartilham esperanças e objetivos semelhantes aos 
deles – viver uma vida boa em um mundo justo e razoável. A 
confusão entre objetivos e meios impulsionados pela estrutura 
política padrão leva a discussão a um impasse entre mercado livre/
controle governamental.  

Esse quadro mina a possibilidade de discussões civilizadas. O 
quadro de Complexidade muda isso.  

Apesar das diferenças, divergentes podem compartilhar uma 
estrutura política de Complexidade porque é neutra em relação à 
política – é uma estrutura onde se corta a bagagem ideológica da 
estrutura política. 

Uma razão importante pela qual o debate sobre muitas grandes 
questões sociais parece travado é seu enquadramento falho. Seja 
sobre os cuidados de saúde dos EUA, a crise do euro, a política de 
mudança climática ou a (des)regulamentação do sistema financeiro, o 
atual debate sobre políticas não é bonito nem muito interessante.  

Faz parecer as pessoas terem objetivos incompatíveis ou, de 
alguma forma, as pessoas pró-mercado são insensíveis e, de outra 
forma, as pessoas pró-controle do governo não entendem os 
problemas com o controle de cima para baixo, a importância da livre 
escolha e o poder do controle por uma mão invisível auto-organizada.  

Esses preconceitos mútuos se tornaram besteira, pois são 
visões polares para as quais as pessoas foram atraídas pela estrutura 
política padrão, não visões capazes de refletirem as posições 
diferenciadas das várias pessoas, às quais chegaram com base em 
suas diferentes experiências. O desenvolvimento de um quadro 
alternativo de modo a contornar esse problema é uma necessidade 
absoluta para resolver os próprios problemas e manter a confiança 
nos sistemas de governança desenvolvidos. 
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