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Prefácio:
Juro e Interesse na Evolução do Sistema Capitalista

– Qual será o meu interesse em emprestar meu dinheiro a você
e eu mesmo não tirar usufruto dele?
– Bem, no campo jurídico, “usufruto” seria o direito conferido a
mim, o devedor, para, por certo tempo, de forma inalienável e
impenhorável, eu possa usufruir do dinheiro alheio como se fosse
meu, obrigando-me a zelar pela sua integridade e conservação.
– Como você remunerará meu custo de oportunidade por eu
mesmo não ganhar com meu dinheiro e garantirá me devolvê-lo em
certo prazo?
– Juro! Quem toma um empréstimo em dinheiro terá de pagar
um acréscimo por sua utilização. Essa promessa de pagamento
recebe o nome de juro. E eu juro o devolver, oferecendo uma
garantia colateral para seu empréstimo.
– Como eu deixarei de receber juros compostos, em uma
aplicação financeira possível em renda fixa, eu te cobrarei os “juros
sobre juros”...
– Então, definiremos um percentual como taxa de juros a cada
período, sendo este novo valor adicionado ao valor anterior para ser
feito um novo cálculo no período seguinte. Mas esses juros
compostos não podem inviabilizar minha alavancagem financeira.
– Qual é o seu interesse com isso? Não invisto em ações porque
não desejo ser sócio em eventual negócio fracassado...
– Sim, quando tomar o empréstimo eu me comprometerei a
pagar todos os juros e a amortização do principal até o prazo de
vencimento, independentemente do sucesso ou não do meu negócio.
Mas, em contrapartida, caso seja bem-sucedido, eu não
compartilharei o lucro contigo.
– Meu interesse é investir com segurança apenas em renda
fixa. Qual será o colateral?
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– Eu terei de obter uma maior rentabilidade patrimonial mesmo
com o maior custo pelo uso do seu dinheiro. Este, somado ao meu
capital próprio, dará maior escala ao meu negócio. Como você não
deseja compartilhar do meu risco de devedor – não receber parte dos
lucros esperados –, eu lhe oferecerei não ações de minha empresa,
mas sim uma garantia patrimonial real, por exemplo, um imóvel.
– E se o ciclo altista de preços de imóveis reverter? E se você
quebrar?
– Aí o risco do credor será você não receber os valores
contratados nem tampouco o valor inicial da garantia, isto é, na
época da contratação. A vida é difícil, lide com isso!
Esse diálogo bastante realista trata o juro não como algo
pecaminoso, como ocorre em diversas religiões, no caso dele ser
cobrado de “irmãos da Igreja” – e não de pecadores ateus. Foi o caso
do cristianismo medieval, do judaísmo e está nas Finanças Islâmicas.
Pior, muitos críticos materialistas ou ateus condenam até hoje a
chamada “financeirização”!
Na trilogia dos “pequenos grandes livros” de Albert Hirschman
(1915-2012) se destaca As Paixões e Os Interesses: Argumentos
Políticos para o Capitalismo antes de seu Triunfo (Paz e Terra, 1977).
Seu objetivo era mostrar o conceito de “juros” ter uma longa história
e estar em um campo de batalha ideológico desde o século XVII.
Esteve ligado não apenas ao conceito de self interest, mas à própria
ideia de poder político.
O bem-estar pessoal e a política estão misturados desde então.
O esforço para estreitar a definição de interesse ou juro ameaçou
separar comportamentos e atividades de um domínio da vida de
outros: entre motivações egoístas ou “interessadas” e ações
altruístas ou “éticas”. Esse moralismo afetou o poder analítico do
conceito econômico.
Juro é dito interest em inglês e l'intérêt em francês. Desde o
século XVI, usou-se essa palavra derivada do latim: intérêt,
intéresse.
Inicialmente, o conceito representou a pulsão de si mesmo,
visando a preservação de poder e/ou o auto engrandecimento,

7
motivadores das ações do Príncipe ou do Estado. Do indivíduo
passou, posteriormente, a grupos de pessoas ocupantes de posição
social ou econômica semelhante: castas de natureza ocupacional ou
“grupos de interesse”.
Quando relacionado ao indivíduo, o conceito “interesse” tinha
um significado muito inclusivo, englobando o interesse pela honra,
glória, auto respeito – e até vida celestial após a morte. Mais adiante,
ficou confinado à busca por vantagens econômicas com um estilo de
conduta específico, conhecido como ação “racional” ou “instrumental”.
Servia, no fim da Idade Média em transição para o capitalismo,
para tornar respeitável uma atividade – a tomada de juros por
empréstimos – antes considerada contrária à lei divina e conhecida
como o pecado da usura. Seria a chave para uma ordem social viável,
pacífica e progressiva.
Mas até hoje o juro é atacado como degradante para o espírito
humano e perigosamente destrutivo e corrosivo para os fundamentos
da sociedade. Moralistas, na literatura da “financeirização”, ainda
condenam o excesso de “amor ao dinheiro”.
Dois elementos essenciais parecem caracterizar a ação
impulsionada pelo interesse. De um lado, o egocentrismo ou a
atenção predominante do agente às consequências de qualquer ação
contemplada para si mesmo. De outro, o cálculo racional, uma
tentativa sistemática de avaliar custos, benefícios e satisfações
prospectivos.
Nos séculos XVI e XVII, egocentrismo era ou escondido da
visão social, porque o interesse do Príncipe era apresentado como
idêntico ao de seus súditos, ou tratado como uma questão de
dependência de trajetória, ao invés de uma escolha. Essa ênfase no
cálculo racional justificava a consideração recebida pelos juros.
“Razão de Estado” era outro termo referente, explicitamente, à
nova racionalidade prática entrada em vigor. O endividamento público
tomou lugar de arrecadação fiscal em benefício da riqueza financeira:
para evitar confisco, os cidadãos ricos optaram por emprestar para o
governo, dominado por eles mesmos, e então receber juros.
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A compensação dos cidadãos ricos é feita com juros e liquidez.
Tais títulos podem ser vendidos, em um mercado secundário, caso o
rentista necessite de dinheiro de imediato
Mas, no início da Era Moderna, “interesse” não era apenas um
rótulo sob o qual um governante era absolvido de se sentir culpado
por seguir uma prática a qual a religião lhe havia ensinado a
considerar como imoral. O termo também servia para impor novas
restrições ao Príncipe, perseguidor de seus interesses agora com um
espírito racional e calculista, exigindo-lhe prudência e moderação.
Curiosamente, até hoje, o neoliberalismo cobra a cada dia o ajuste
fiscal recessivo.
Os interesses do soberano passaram a ser contrastados com as
paixões selvagens e destrutivas. Antes, ele se dedicava à busca
imoderada e tola de glória e outros excessos, envolvidos na
perseguição do desacreditado ideal heroico ou religioso da Idade
Média.
Surgiu a esperança genuína de, tendo o interesse principesco
ou nacional como guia, a Política, durante o capitalismo comercial,
seria capaz de produzir uma ordem geopolítica mais estável e um
mundo mais pacífico.
De controle de O Príncipe se passou ao de O Plebeu, neste
caso, principalmente, em relação ao ganho de dinheiro. O recurso
eufemístico usado para “interessar”, desta vez ocorreu em
substituição a termos como “avareza” ou “amor ao lucro”,
condenados como fossem apenas de âmbito “privado” e não
contribuintes do bem-estar social.
David Hume escreveu o seguinte, em 1742, no ensaio Sobre a
Independência do Parlamento. “Os escritores políticos estabeleceram
o seguinte como uma máxima: ao conceber qualquer sistema de
governo e fixar os vários freios e contrapesos da Constituição, todo
homem deve ser considerado um patife. Ele não tem outro fim, em
todas as suas ações, além do seu interesse privado. Por meio desse
interesse, deve-se governá-lo e, por meio dele, apesar de sua
avareza e ambição insaciáveis, fazê-lo cooperar para o bem público”.
Pouco adiante, a Doutrina da Mão Invisível, elaborada por Adam
Smith, sustentava o bem-estar geral ser melhor servido por todos ao
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atenderem os próprios interesses privados. Isso legitimou a absorção
total dos cidadãos em se fixarem dentro de seus próprios assuntos.
Serviu para amenizar qualquer sentimento de culpa eventual nutrido
por burgueses ingleses, atraídos para o comércio e a indústria no
século XVIII.
Para o cidadão ou súdito individual como para o governante, a
ação impulsionada por interesse passou a significar qualquer uma
informada por cálculo racional em todas áreas de atividade humana:
política, cultural, econômica e pessoal. Esse tipo de ação metódica,
prudente e guiada por interesses racionais era vista como
amplamente preferível a ações passadas, ditadas pelas paixões
violentas e indisciplinadas.
Expansão do comércio seria incompatível com o uso da força
nas relações internacionais e, aos poucos, contribuiria para um
mundo pacífico. Em relação ao envolvimento público do cidadão, o
verbo “intrometer-se” foi adquirindo seu sentido depreciativo atual.
Intrometer-se é cuidar de algo fora da própria área de
interesse. Essa atitude se tornou ofensiva quando passou a importar
apenas o próprio negócio. Isso foi entronizado como regra geral de
conduta do cidadão alienado, ou seja, sem interesse pela Política.
***
Meu objetivo neste livro digital é resumir leituras efetuadas
para estudar a Economia como Componente de um Sistema
Complexo Adaptativo. Para tanto, após prefaciar com essa base
histórica, propiciada pelo citado livro de Albert Hirschman,
apresentarei os conceitos e as metodologias adequados a esse
propósito, encontrados nos seguintes livros pela ordem dos resumos
de suas essências quanto ao assunto.
Beinhocker, Eric D. The origin of wealth: evolution, complexity;
and the radical remaking of economics. Boston, Massachusetts;
Harvard Business School Press; 2006.
Togati, Teodoro Dario. The New Economy and Macroeconomic
Stability: A neo-modern perspective drawing on the complexity
approach and Keynesian economics. London & New York; Routledge;
2006.
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Auyang, Sunny Y. Foundations of Complex-System Theories: in
Economics, Evolutionary Biology, and Statistical Physics. Cambridge
University Press, 1998.
Colander, David & Salzano, Massimo. Complexity Hints for
Economic Policy. Springer-Verlag Italia, 2007.
Por fim, nas Considerações Finais, voltarei à obra-prima de
Albert Hirschman. Buscarei mostrar como a evolução do sistema
capitalista se acompanha também de uma evolução das ideias a
respeito de paixões e interesses. Estes se tornam capazes de superar
aquelas, ou seja, apesar do negacionismo contemporâneo, acaba por
predominar a razão científica transdisciplinar em sua interpretação.
Fernando Nogueira da Costa
Janeiro de 2022
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Capítulo 1.
Origem da Riqueza: Evolução, Complexidade e
Reformulação Radical da Economia
Introdução
Eric D. Beinhocker, no prefácio de seu livro The origin of wealth:
evolution, complexity; and the radical remaking of economics
(Boston, Massachusetts; Harvard Business School Press; 2006),
disse: “enquanto escrevo isto, o campo da Economia está passando
por sua mudança mais profunda em mais de cem anos. Essa
mudança representa uma grande mudança nas correntes intelectuais
do mundo e terá um impacto substancial em nossas vidas e nas vidas
das gerações futuras”.
Assim como a Biologia se tornou uma ciência verdadeira no
século XX, a Economia também se tornará uma ciência no século XXI.
O grande historiador e filósofo da ciência, Thomas Kuhn,
observou: a investigação científica não avança por meio de um
progresso constante e uniforme. Em vez disso, como um estudioso do
trabalho de Kuhn descreveu, a Ciência avança por meio de “uma série
de interlúdios pacíficos pontuados por revoluções intelectualmente
violentas (...) em cada uma das quais uma visão de mundo
conceitual é substituída por outra.”
Kuhn chamou esses períodos de re-evolução de “mudanças de
paradigma”. Embora a frase tenha perdido parte de seu poder, devido
ao uso excessivo, este livro argumentará em favor da tese de
estarmos testemunhando na Economia hoje, na realidade, os
primeiros estágios dessa mudança de paradigma.
Por qual razão uma mudança de paradigma na Economia é
importante? Por qual razão alguém deveria se importar com isso além
dos economistas?
A maioria das pessoas vê a Economia como um campo árido,
acadêmico e altamente técnico – “a Ciência Sombria”, como disse
Thomas Carlyle.
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As ideias econômicas são importantes porque estão
profundamente infundidas no tecido intelectual da sociedade. Eles
influenciam nossas escolhas individuais, desde o tipo de crédito
tomamos (ou não) até os investimentos necessários para a
aposentadoria, além de influenciar em quem votamos.
As ideias econômicas também fornecem uma estrutura crítica
de como os líderes empresariais e governamentais tomam decisões.
Elas afetam a todos nós.
Assim como teorias científicas abstratas se tornam reais em
nossas vidas por meio dos aviões nos quais voamos, dos remédios
tomados e dos computadores usados, as ideias econômicas se
tornam reais em nossas vidas por meio das organizações
empregadoras, dos bens e serviços consumidos, e das políticas
públicas governamentais.
Como escreveu John Maynard Keynes na conclusão de sua
Teoria Geral do Emprego, Juros e Dinheiro: “As ideias dos
economistas e dos filósofos políticos, seja quando estão certas, seja
quando estão erradas, são mais poderosas em relação ao comumente
pensado. O mundo é governado por pouca coisa a mais além delas.”
Ao longo da história, as ideias econômicas ruins levaram à
miséria para milhões. Enquanto isso, as boas ideias econômicas
foram fundamentais para a prosperidade de muitos.
Apesar da importância do pensamento econômico, poucas
pessoas fora dos corredores silenciosos da academia estão cientes
das mudanças fundamentais em curso no campo hoje.
Este livro é a história da chamada pelo autor de revolução da
Economia da Complexidade:
1.

o que é,

2.

o que nos conta sobre os mistérios mais profundos da
Economia,

3.

o que significa para os negócios e para a sociedade em geral.

Algumas revoluções científicas nascem inteiras, produto de um
único gênio, como o desenvolvimento da Teoria da Relatividade de
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Einstein. Outros são o produto de muitas pessoas. Elas trabalharam
por várias décadas, por exemplo, a revolução da Física Quântica de
1900 a 1930.
A revolução da Economia da Complexidade é semelhante a esta
última. É uma revolução cujo resultado é fruto de muitos anos de
trabalho de inúmeras pessoas em todo o mundo.
Embora muitas das ideias da Economia da Complexidade
tenham raízes históricas profundas, a revolução não começou a
fermentar até o fim dos anos 1970. Foi quando os avanços nas
Ciências Físicas fizeram um pequeno número de economistas e
cientistas sociais começarem a se perguntar se poderia haver uma
nova forma de olhar para a Economia.
O advento do poder de computação barato e acessível, nas
décadas de 1980 e 1990, permitiu aos pesquisadores explorar essas
ideias de maneiras novas e muitas vezes imprevistas. Deu início à
revolução da Economia da Complexidade.
Esta é uma revolução ainda em andamento e, como tal, é
controversa. Alguns economistas concordarão entusiasticamente com
as ideias deste livro, outros discordarão veementemente, e muitos
mais concordarão com alguns pontos e discordarão de outros. Afinal,
como diz a velha piada, se você quer quatro opiniões, pergunte a dois
economistas...
Não obstante, Eric Beinhocker acredita: a maré intelectual se
voltou firmemente em direção da Economia da Complexidade. Seus
conceitos fornecerão a base da teoria e da prática econômicas por
muitas décadas.
O papel deste livro é contar a história da revolução da
Economia da Complexidade e torná-la acessível ao público em geral.
Ao fazê-lo, também apresentará suas próprias visões sobre o
significado de suas ideias e como podem ser aplicadas ao mundo
prático de negócios, finanças e governo.

Para quem é este livro
Eric Beinhocker escreveu este livro com três públicos em
mente.
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O primeiro são os líderes empresariais, investidores e
formuladores de políticas. Estão interessados em como novas ideias
da Ciência Econômica podem impactar seu trabalho. Para este
público, deve-se observar o livro não oferecer uma resposta imediata
para a pergunta: – “O que farei de novo na segunda-feira de
manhã?".
A Economia da Complexidade contém um conjunto de conceitos
muito poderosos e altamente relevantes para alguns dos problemas
mais difíceis enfrentados por executivos e formuladores de políticas
públicas. No entanto, os leitores não encontrarão neste livro estudos
de casos detalhados de como as empresas líderes estão usando a
Economia da Complexidade, nem quaisquer programas fáceis para
cumprir em dez etapas.
Muitos livros de Administração Geral (e também Pública)
prometem aos leitores ideias de vanguarda, comprovadas por meio
de aplicações bem-sucedidas em inúmeras empresas ao longo de
muitos anos. Em Macroeconomia, você não costuma ter as duas
coisas.
A alegação de Eric Beinhocker é as ideias da Economia da
Complexidade são, de fato, “de ponta”. Portanto, por definição, ainda
não foram amplamente aplicadas.
Algumas empresas fizeram experiências com eles, e outras, por
instinto, tropeçaram em práticas consistentes com o pensamento da
Economia da Complexidade. Embora tenha havido algumas tentativas
de transformar essas experiências em ferramentas de gestão, Eric
Beinhocker acredita ainda ser muito cedo para dizer especificamente
como essas ideias serão aplicadas.
Em vez dos estudos de casos e ferramentas práticas, seu foco
será ajudar os leitores a reformular seu pensamento sobre como
funcionam os sistemas econômicos. Em vez de um “livro como guia
para comportamento a partir de segunda-feira de manhã”, ele
consideraria este um “livro para ler domingo de manhã”. Seu objetivo
não é dizer a você o que fazer, mas mudar sua maneira de pensar.
O segundo público leitor contempla qualquer pessoa com
interesse geral em Economia, Questões Sociais, Políticas Públicas e
Ciência. Não há sempre a oportunidade testemunhar uma revolução
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científica em formação, especialmente uma com um impacto
potencial tão grande no mundo.
Para este público, o autor espera este livro fornecer um lugar
na primeira fila para uma das mudanças mais empolgantes no
cenário intelectual durante este século. O livro não pressupõe uma
formação anterior em Economia ou Ciência, pois as discussões não
são excessivamente técnicas.
No entanto, vai apresentar uma série de termos possivelmente
não familiares a todos os leitores, e colocará em itálico esses termos
onde estão definidos no texto. Na verdade, uma das contribuições
importantes da Economia da Complexidade é uma nova linguagem
para discutir e compreender questões econômicas, de negócios e
sociais.
O terceiro público potencial de leitores é formado por
acadêmicos e estudantes. Para este grupo, a esperança é este livro
ser uma revisão útil para apontar onde estamos e para onde
podemos ir.
Eric Beinhocker espera também ajudar a esclarecer, embora
certamente não vá resolver, alguns dos debates em curso na
Economia, bem como a instigar novos.

Criação Mais Complexa da Humanidade
As questões a serem exploradas por este livro – O que é
riqueza? Como é criada? Como pode ser aumentada? – estão entre as
questões mais importantes para a sociedade e entre as questões
mais antigas da Economia. Ela tem historicamente se esforçado para
responder essas questões, mas sem ter obtido pleno sucesso.
A tese deste livro é novas respostas a essas questões
fundamentais estarem começando a emergir do trabalho realizado
nas últimas décadas. Essas novas respostas vêm não apenas do
trabalho de economistas, mas também de biólogos, físicos, teóricos
da evolução, cientistas da computação, antropólogos, psicólogos e
cientistas cognitivos.
A Ciência moderna, em particular a Teoria da Evolução e a
Teoria dos Sistemas Adaptativos Complexos, nos fornece uma
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perspectiva radicalmente nova sobre essas questões econômicas de
longa data.
No seu primeiro capítulo, Eric Beinhocker delineará os principais
temas do livro e dará uma breve prévia das ideias a serem
exploradas. Mas antes de desenvolver uma nova perspectiva sobre as
respostas, precisa mudar nossa perspectiva sobre as perguntas.
A Economia é algo cuja maioria das pessoas dá como certo em
sua vida diária e na qual nem sempre pensa. Quando pensamos
sobre a economia [minúscula enquanto atividade e não Ciência
Econômica], geralmente é no contexto do economista ganhador de
Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, chamou de “economia
para cima e para baixo”, ou seja, quando “o mercado de ações está
em alta” ou “o desemprego está em baixa”.
Mas precisamos dar um passo atrás nos gráficos oscilantes dos
altos e baixos de curto prazo da bolsa de valores, por um momento, e
considerar a economia como um todo, como um componente de um
sistema complexo.
Dê uma olhada em sua casa. Dê uma olhada naquilo vestido
por você. Dê uma olhada pela janela. Não importa onde você esteja,
da maior cidade industrializada ao menor vilarejo rural, você está
rodeado de atividade econômica e seus resultados.
Vinte e quatro horas por dia, sete dias por semana, o planeta
está repleto de humanos projetando, organizando, fabricando,
prestando serviços, transportando, comunicando, comprando e
vendendo.
A complexidade de toda essa atividade é estonteante. Imagine
uma pequena cidade rural, o tipo de lugar simples e tranquilo onde
você pode ir para escapar da agitação da vida moderna.
Agora imagine os habitantes da cidade terem feito de você seu
ditador benevolente, mas em troca de seus incríveis poderes, você é
responsável por garantir a cidade ser alimentada, vestida e protegida
todos os dias. Ninguém fará nada sem sua palavra e, portanto, a
cada manhã, você deve criar uma lista de tarefas para organizar
todas as atividades econômicas da cidade.
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Você deve anotar todos os trabalhos a serem executados, as
coisas necessárias de ser coordenadas e o tempo e a sequência de
tudo. Nenhum detalhe é pequeno demais, seja para garantir a
floricultura de fulano receba a entrega de rosas ou se o pedido de
seguro do sicrano seja processado.
M e s m o p a ra u m a c i d a d e p e q u e n a , s e r i a u m a l i s t a
impossivelmente longa e complexa. Agora pense em como pode ser
uma lista de tarefas semelhante para gerir a economia global como
um todo.
Pense nos trilhões de decisões complexamente coordenadas a
ser tomadas a cada minuto, todos os dias, em todo o mundo, para
manter a economia global funcionando. No entanto, não há ninguém
responsável pela lista global de tarefas pendentes.
Não há ditador benevolente a garantir o peixe ir de um
pescador em Moçambique a um restaurante na Coréia para fornecer o
almoço para um trabalhador de computador capaz de fazer peças
para um PC de um estilista em Milão, usado para desenhar um terno,
a uma taxa de juros corretor de futuros em Chicago. Ainda assim,
extraordinariamente, esse tipo de coisa acontece todos os dias de
uma forma ascendente e auto-organizada.
O fato empírico mais surpreendente em Economia é existir uma
economia, isto é, essa atividade econômica complexa. O segundo fato
empírico mais surpreendente é, dia após dia, na maior parte do
tempo, funcionar.
Ela fornece à maioria (mas infelizmente não a todas) das 7,7
bilhões de pessoas do mundo emprego, comida, abrigo, roupas e
produtos. Estes variam de bolsas de luxo a lasers médicos.
Se pensarmos em outros sistemas altamente complexos feitos
pelo homem, como a Estação Espacial Internacional, o governo da
China ou a Internet, fica claro: a economia global é a ordens de
magnitude mais complexa em lugar de qualquer outra estrutura física
ou social jamais construída pela humanidade.
A economia é uma maravilha em termos de complexidade. No
entanto, ninguém a projetou e ninguém a executa.

18
Existem, é claro, CEOs, funcionários do governo, organizações
internacionais, investidores e outros. Todos tentam administrar sua
parte particular dela, mas quando alguém dá um passo para trás e
olha para a totalidade da economia global de US$ 50 trilhões, fica
claro: ninguém está realmente no comando.
No entanto, como a economia chegou aqui? A Ciência
Econômica nos diz: nossa história começou em um estado de
natureza, literalmente “sem nenhuma camisa nas costas”. Nossos
ancestrais imediatos eram proto-humanos hominídeos.
Eles tinham cérebros grandes e mãos ágeis de modo a vagar
pela savana africana. Como a humanidade passou de um estado de
natureza para a atordoante complexidade organizada por elfos da
economia global moderna?

2,5 Milhões de Anos de História Econômica em Resumo
Intuitivamente, muitas pessoas imaginam a ascensão da
humanidade em sofisticação econômica ter sido uma jornada lenta e
constante, uma progressão linear de ferramentas de pedra para
aparelhos de DVD já obsoletos em função do streaming. A história
real, montada por arqueólogos, antropólogos, historiadores e
economistas, não é nada assim. É muito mais dramática.
A história começa quando os primeiros hominídeos apareceram
na Terra há cerca de 7 milhões de anos e seus descendentes,
Australopithecus africanus, começaram a andar eretos há cerca de 4
milhões de anos.
Há cerca de 2,5 milhões de anos, o Homo habilis começou a
usar seu cérebro relativamente grande para começar a fazer
ferramentas de pedra bruta. Podemos pensar nessas ferramentas de
pedra como os primeiros produtos, e podemos imaginar em algum
momento dois de nossos ancestrais hominídeos, provavelmente do
mesmo bando de parentes próximos, sentaram-se na poeira da
savana e trocaram ferramentas.
Usaremos este ponto muito aproximado de 2,5 milhões de anos
atrás como o marcador do início da “economia” humana. Em seguida,
levou cerca de outro milhão de anos para o Homo erectus descobrisse
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o fogo e começasse a produzir uma variedade maior de ferramentas
feitas de pedra, madeira e maldição.
Os humanos biologicamente modernos, o Homo sapiens, surgiu
há cerca de 130.000 anos e desenvolveu ferramentas cada vez mais
sofisticadas e diversificadas. Em algum ponto – há muito debate
sobre quando – o Homo sapiens desenvolveu a crítica habilidade da
linguagem.
A atividade econômica desses primeiros humanos modernos
limitava-se principalmente à busca de alimentos em bandos errantes
de parentes próximos e à fabricação de ferramentas básicas.
Só referentes a cerca de 35.000 anos atrás foram encontrados
os primeiros indícios de um estilo de vida mais estável, com
cemitérios, desenhos rupestres e objetos decorativos. Desde esse
período, os arqueólogos também começaram a ver evidências de
comércio entre grupos de humanos primitivos. As evidências
incluíram ferramentas de cemitério, feitas de materiais não locais,
joias de conchas encontradas em tribos não costeiras e certos
padrões de movimento, sugerindo rotas comerciais.
Um dos grandes benefícios do comércio é ele permitir a
especialização e, durante este período, o registro mostra um aumento
dramático na variedade de ferramentas e artefatos. O comércio
cooperativo entre não parentes é uma atividade exclusivamente
humana.
Nenhuma outra espécie desenvolveu a combinação do comércio
entre estranhos e uma divisão de trabalho, característica da
economia humana. Na verdade, essa capacidade única do Homo
sapiens de negociar foi aquilo capaz de lhes dar a crítica vantagem
em sua competição com espécies de hominídeos rivais, como o Homo
neanderthalensis ou Neanderthals. Permitiu assim nossos ancestrais
sobreviverem, enquanto os outros hominídeos foram extintos.
Com assentamentos permanentes, uma variedade de
ferramentas e a criação de redes de comércio, nossos ancestrais
alcançaram um nível de sofisticação cultural e econômica a ponto de
os antropólogos chamarem-no de estilo de vida de caçadorescoletores.
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A partir do registro arqueológico, temos algum conhecimento
de como viviam nossos ancestrais caçadores coletores e como era
sua economia, mas também temos outra rica fonte de informações
sobre esse modo de vida.
Ainda existem alguns lugares muito isolados na Terra onde
tribos de caçadores-coletores continuam a viver com muito pouco
contato com o mundo moderno, virtualmente inalterado desde
dezenas de milhares de anos atrás. Os antropólogos pensam nessas
tribos como cápsulas do tempo vivas de uma era anterior.
Para resumir 2,5 milhões de anos de história econômica de
maneira muito breve: por muito, muito, muito tempo, não aconteceu
muita coisa; então, de repente, surgiram as inovações econômicas.
Foram necessários:
•

99,4% da história econômica para atingir o nível de riqueza de
uma tribo,

•

0,59% para dobrar esse nível, até 1750 e, então,

•

apenas 0,01% para a riqueza global saltar para o nível do
mundo moderno.

Outra maneira de pensar nisso é: mais de 97% da riqueza da
humanidade foi criada apenas nos últimos 0,01% de nossa história.
Agora temos uma noção maior de qual tipo de fenômeno
estamos lidando e podemos adicionar algumas questões adicionais à
nossa investigação:
•

Como algo tão complexo e altamente estruturado como a
economia pode ser criado e funcionar de forma auto-organizada
e ascendente?

•

Por qual razão a complexidade e a diversidade da economia
cresceram ao longo do tempo?

•

Por qual razão parece haver uma correlação entre a
complexidade de uma economia e sua riqueza?

•

Por qual razão o crescimento da riqueza e da complexidade foi
repentino e explosivo, em vez de suave?
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Qualquer teoria com propósito de explicar o que é a riqueza e
como ela é criada deve responder a essas perguntas. Embora
conheçamos a narrativa histórica do acontecido na história da
economia, por exemplo, o advento da agricultura sedentária, a
Revolução Industrial e assim por diante, ainda precisamos de uma
teoria de como isso aconteceu e por qual razão aconteceu.
Precisamos de uma teoria capaz de possibilitar nos levar desde
os primeiros humanos, vivendo em um estado de natureza, até o
estilo de vida de caçador-coletor de uma tribo organizada, daí a uma
metrópole cosmopolita – e além.

Economia Evolucionária
A ciência moderna fornece exatamente essa teoria. Este livro
irá argumentar a criação de riqueza ser o produto de uma fórmula de
evolução simples, mas profundamente poderosa, de três etapas na
fórmula: diferenciar, selecionar e amplificar.
O mesmo processo capaz de ter impulsionado a ordem e a
complexidade crescente da biosfera impulsionou também a ordem e a
complexidade crescentes da “econosfera”. Além disso, o mesmo
processo capaz de ter levado a uma explosão da diversidade de
espécies no período Cambriano levou a uma explosão na diversidade
da maquinaria durante a Revolução Industrial.
Estamos acostumados a pensar na evolução em um contexto
biológico, mas a Teoria Evolucionária moderna vê a evolução como
algo muito mais geral. Ela é um algoritmo, ou seja, é uma fórmula
multifacetada para inovação. Esta fórmula, por meio de sua marca
experimental de tentativa e erro, foi capaz de criar novos designs e
resolver problemas difíceis.
A evolução pode realizar seus truques não apenas no substrato
do DNA, mas em qualquer sistema de certas características de
processamento e armazenamento de informações. Em suma, a
receita simples da evolução de “diferenciar - selecionar - ampliar” é
um tipo de programa computacional ou um programa de criação de
novidades, conhecimento e crescimento.
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Como a evolução é uma forma de processamento de
informações, ela pode realizar seu trabalho de criação e atendimento
de demandas em amplos domínios. Vai desde o software de
computador até a mente, a cultura humana e a economia.
A Economia e a Teoria da Evolução têm uma longa história
juntas. A Economia Evolucionária é algo ao qual sempre
retornaremos para o entendimento do mundo.
Uma das críticas a essa história é ter havido muitas analogias
vagas sobre como a atividade econômica pode ser componente de
um sistema evolucionário. Por exemplo, pode-se dizer a indústria de
computadores ser como um nicho ecológico, com diferentes
“espécies” de participantes, como designers de chips, fabricantes de
discos rígidos, fornecedores de software e assim por diante,
empenhados em uma luta pela “sobrevivência do mais apto” dentro
desse nicho.
Paul Krugman chama essas comparações metafóricas dos
sistemas econômicos e biológicos de “bio balbuciar”. A maioria dos
pesquisadores discutidos neste livro concordaria com Krugman tal
'biobabble' não ser nem boa ciência nem muito esclarecedor.
Os esforços modernos para entender a economia como um
componente de sistema evolucionário, complexo e adaptativo, evitam
tais metáforas. Em vez disso, focam na compreensão de como o
algoritmo universal da evolução é, literal e especificamente,
implementado no substrato de processamento de informações da
atividade econômica humana.
Embora os sistemas biológico e econômico compartilhem o
algoritmo central da evolução e, portanto, tenham algumas
semelhanças, suas realizações da evolução são muito diferentes.
Devem ser compreendidas em seus contextos individuais.
Do ponto de vista científico, a distinção entre uma compreensão
metafórica e literal da economia global como um sistema
evolucionário é crítica. Dizer os sistemas econômicos serem como os
sistemas biológicos não nos diz muito de cientificamente útil. Mas
dizer os sistemas econômicos e biológicos serem subclasses de uma
classe de evolução mais geral e universal dos sistemas complexos
nos diz muito.
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Isso ocorre porque os pesquisadores acreditam existirem Leis
Gerais dos Sistemas Evolutivos. Os cientistas consideram certas
características de natureza universal.
Por exemplo, a gravidade funciona da mesma maneira na Terra
como nos confins do universo, e funciona da mesma maneira para
átomos, maçãs e galáxias. Os teóricos da evolução moderna
acreditam, como a gravidade, a evolução é um fenômeno universal.
Não importa se o algoritmo está rodando no substrato do DNA
biológico, em um programa computador, na economia, ou no
substrato de uma biologia alienígena, em um planeta distante, a
evolução seguirá certas leis gerais em seu comportamento.
Se a economia é realmente um sistema evolucionário e existem
leis gerais dos sistemas evolucionários, segue-se existirem Leis
Gerais da Economia. Esta é uma noção controversa para muitos.
Karl Marx, no século XIX, já escreveu sobre Leis Geral da
Acumulação Capitalista. Destacou o decréscimo relativo da parte
variável do capital com o progresso da acumulação, acompanhada da
concentração de capital.
Afirmar existirem Leis da Economia não significa em algum dia
seremos capazes de fazer previsões perfeitas sobre a economia, mas
significa um dia poderemos ter uma compreensão muito mais
profunda dos fenômenos econômicos em vez dos possuídos hoje. Isso
também significa a Economia, no futuro, ser capaz de fazer
recomendações prescritivas sobre negócios e políticas públicas com
um nível de autoridade científica não existente anteriormente.
Alguns podem ver a perspectiva de uma Economia mais
científica como tremendamente empolgante e oferecendo muitos
benefícios potenciais para o mundo. Outros podem ver isso como
mais uma tentativa equivocada de aplicar a ciência aos problemas da
sociedade humana.
Esses críticos nos lembrariam das visões frequentemente
repugnantes surgidas do movimento darwinista social, do fim do
século XIX até meados do século XX, com as experiências nazistas de
eugenia. Ocorreram quando filósofos como Herbert Spencer tentaram

24
aplicar, crua e metaforicamente, as teorias de Darwin referentes ao
reino biológico ao reino social e econômico.
A visão do equivocado darwinismo social é seu Princípio da
Sobrevivência do Mais Apto – uma frase frequentemente atribuída
erroneamente a Darwin, mas na verdade de Spencer – ser a
justificativa das desigualdades de classe, racismo, colonialismo e
outras injustiças sociais contra gente submetida à competição
econômica com desigualdade de oportunidades. As novas visões da
evolução econômica, a serem discutidas, não têm nada em comum
com as antigas visões do darwinismo social.
Na verdade, elas apontam na direção oposta, observando a
cooperação ser um ingrediente tão vital no desenvolvimento
econômico quanto a “sobrevivência do mais apto” na visão neoliberal
do individualismo competitivo. Os críticos podem apontar para
inúmeros desastres em quaisquer experiências de Engenharia Social,
no caso dessa tentativa, inclusive as causadas pelas teorias
“científicas” do marxismo, usadas para justificar a tirania stalinista.
Os cuidados com a ideia de Engenharia Social devem
devidamente observados. As novas teorias a serem aqui discutidas
ajudam a revelar:
1.

por qual razão os fenômenos econômicos são tão imprevisíveis
e

2.

por qual razão a maioria dos esforços de Engenharia Social, em
grande escala, tem falhado historicamente.

A ex-União Soviética tentou um tipo de previsão racional, em
seu planejamento centralizado pela tecnoburocracia, porém os
resultados incluíram desastres econômicos com desabastecimento e
grandes erros de desproporções intersetoriais. Apesar de todos os
pontos fortes e virtudes da racionalidade humana, a previsão em um
sistema tão complexo quanto a economia, sobre qualquer assunto,
exceto o curtíssimo prazo, é quase impossível.
Usamos nossos cérebros da melhor maneira possível na tomada
de decisões econômicas. Depois, experimentamos e remendamos
nosso caminho para um futuro imprevisível, construindo e mantendo
o bom funcionamento, mas descartando o mau funcionamento.
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Nossa intencionalidade, racionalidade e criatividade são
importantes como força motriz da economia. São parte de um
processo evolutivo mais amplo.
A evolução econômica não é um processo único, mas sim o
resultado de três processos interligados: inovação, adaptação e efeito
de rede.
O primeiro se refere à evolução da tecnologia, fator crítico para
o crescimento econômico ao longo da história. Mais notavelmente, a
curva acentuada no crescimento econômico por volta de 1750
coincide com o grande salto tecnológico da Revolução Industrial.
Mas a evolução da tecnologia é apenas parte da história. O
economista evolucionista Richard Nelson, da Columbia University,
apontou a existência dois tipos de tecnologia a desempenharem um
papel importante no crescimento econômico.
1.

Tecnologia Física: estamos acostumados a pensar como
tecnologia, coisas como técnicas de fabricação de bronze,
máquinas a vapor e microchips;

2.

Tecnologias Sociais: formas de organizar as pessoas para
fazerem as coisas como ocorre na agricultura sedentária,
Estado de Direito, dinheiro, sociedades por ações e capital de
risco.

Nelson observa, embora as Tecnologias Físicas tenham
claramente um imenso impacto na sociedade, as contribuições das
Tecnologias Sociais foram igualmente importantes. De fato, as duas
coevoluem uma com a outra.
Durante a Revolução Industrial, por exemplo, a invenção de
Richard Arkwright da estrutura giratória (uma Tecnologia Física) no
século XVIII fez ser econômico organizar a fabricação de tecidos em
grandes fábricas (uma Tecnologia Social). Isto, por sua vez, ajudou a
impulsionar inúmeras inovações na aplicação de energia hídrica,
vapor e eletricidade à manufatura (de volta às Tecnologias Físicas).
As histórias dos as revoluções da agricultura, industrial e da
informação são, em grande parte, histórias da dança recíproca entre
as Tecnologias Físicas e Sociais.
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No entanto, a coevolução das Tecnologias Físicas e Sociais é
apenas dois terços do quadro. As tecnologias por si só nada mais são
além de ideias e designs.
A Tecnologia Física para uma moldura giratória de tecido não é
em si uma coisa pronta – alguém realmente precisa fazer uma. Da
mesma forma, a Tecnologia Social para uma fábrica não é apenas
uma construção – alguém realmente tem de organizar seu
funcionamento.
Para as tecnologias terem impacto no mundo, alguém, ou
algum grupo de pessoas, precisa transformar as Tecnologias Físicas e
Sociais de conceitos em realidade. Na esfera econômica, esse papel é
desempenhado pelas empresas e instituições. As empresas,
submetidas às normas, fundem tecnologias físicas e sociais e as
expressam no meio ambiente na forma de produtos e serviços.
As próprias empresas são uma forma de design. O projeto de
uma empresa abrange sua estratégia, estrutura organizacional,
processos de gestão, cultura e uma série de outros fatores.
Os projetos de negócios evoluem com o tempo por meio de um
processo de diferenciação, seleção e amplificação. A demanda
efetiva, apresentada no mercado, é o árbitro final da adequação.
Um dos principais temas deste livro de Eric Beinhocker, aqui
resumido, é a co-evolução em três vias de tecnologias: físicas,
tecnologias sociais e projetos de negócios. Explicam os padrões de
mudança e crescimento vistos na atividade econômica.

Economia como Sistema Evolucionário
A noção de a economia como um sistema evolucionário é uma
ideia radical, especialmente porque contradiz diretamente grande
parte da teoria padrão da Economia, desenvolvida nos últimos cem
anos. Porém, está longe de ser uma ideia nova. A Teoria
Evolucionária e a Economia têm uma história longa e interligada.
Na verdade, foi um economista quem ajudou a desencadear
uma das percepções mais importantes de Charles Darwin. Em 1798,
o economista inglês Thomas Robert Malthus publicou um livro
intitulado An Essay on the Principle of Population, as it Affects Future
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Improvements of Society, no qual retratava a economia como uma
luta competitiva pela sobrevivência e uma corrida constante entre o
crescimento populacional e a capacidade da humanidade melhorar a
sua produtividade. Seria uma corrida, segundo previsão de Malthus,
na qual a humanidade perderia.
Darwin leu a obra de Malthus e descreveu sua reação em sua
autobiografia:
“Em outubro de 1838, ou seja, quinze meses após ter iniciado
minha investigação sistemática, li, para minha diversão, a
teoria de Malthus sobre a população. Estando bem preparado
para apreciar a luta pela existência, ocorrida em toda parte, a
partir da observação prolongada de os hábitos dos animais e
das plantas, então me ocorreu, sob essas circunstâncias, as
variações favoráveis tenderiam a ser preservadas e as inviáveis
a serem destruídas. O resultado disso seria a formação de
novas espécies. Eu finalmente consegui uma teoria com a qual
trabalhar.”
O grande insight de Darwin sobre o papel crítico da seleção
natural na evolução foi, portanto, inspirado pela Economia, no caso, a
Teoria da Evolução malthusiana. Não foi muito depois de Darwin ter
publicado sua Origem das Espécies quando a corrente de ideias
intelectuais começou a fluir de volta dos teóricos evolucionistas para
os economistas.
Em 1898, o economista Thorstein Veblen escreveu um artigo
onde ainda hoje é lido de modo muito bem pertinente. Argumentou a
economia ser um sistema evolucionário.
Não muito tempo depois, Alfred Marshall, um dos fundadores
da teoria econômica moderna, escreveu na introdução de seu famoso
Princípios de Economia: “a Meca do economista reside na Biologia
econômica”.
Ao longo das décadas seguintes, vários grandes economistas,
incluindo Joseph Schumpeter e Friedrich Hayek, investigaram a
relação entre Economia e Teoria Evolucionária.
Em 1982, Richard Nelson e Sidney Winter publicaram um livro
marcante intitulado An Evolutionary Theory of Economic Change. Foi

28
a primeira grande tentativa de casar a Teoria da Evolução, a
Economia e a ferramenta de simulação computacional, então
desenvolvida recentemente.
Apesar desses esforços de algumas das melhores mentes da
economia, o pensamento evolucionário teve relativamente pouco
impacto na corrente econômica dominante [mainstream]. Começando
mais ou menos na mesma época da Origem das Espécies de Darwin,
a Economia convencional tomou um rumo muito diferente.

Economia de Sistema Adaptativo Complexo em Não Equilíbrio
Desde o fim do século XIX, o paradigma organizador da
economia tem sido a ideia, inspirada na Física newtoniana, de a
economia ser um sistema de equilíbrio, essencialmente um sistema
em repouso. Como Eric Beinhocker mostra, a inspiração primária para
os economistas do fim do século XIX até meados do século XX não
era a Biologia, mas a Física, em particular a Física do movimento
mecânico e da energia.
A teoria econômica tradicional vê a economia como “uma bola
de borracha rolando no fundo de uma tigela grande”. Eventualmente,
a bola vai se estabelecer no fundo da tigela, para seu repouso em
ponto de equilíbrio. A bola ficará lá até quando alguma força externa
sacuda a tigela, girando a bola até ela se acomodar novamente no
ponto de equilíbrio.
O paradigma dominante da Economia nos últimos cem anos
retratou a economia como um sistema a se mover de um ponto de
equilíbrio para outro, ao longo do tempo. Seria impulsionado por
choques exógenos de tecnologia, política, mudanças nos gostos do
consumidor e outros fatores externos.
Enquanto os economistas perseguiam sua visão da economia
como um sistema de equilíbrio, durante a segunda metade do século
XX, físicos, químicos e biólogos tornaram-se cada vez mais
interessados justamente em sistemas longe do equilíbrio. Eles eram
dinâmicos com múltiplos componentes interativos – e nunca se
estabeleciam, de modo permanente, em um estado de repouso.
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A partir da década de 1970, os cientistas começaram a se
referir a esses tipos de sistemas como sistemas complexos. Este é
um termo examinado no livro aqui resumido, mas, em síntese, um
sistema complexo é um sistema de muitas partes ou partículas a
interagirem, dinamicamente, isto é, com variações ao longo do
tempo.
Em tais sistemas, as interações em nível micro das partes ou
partículas levam ao surgimento de padrões de comportamento no
nível macro. Há configurações distintas, vistas em diversas escalas.
Por exemplo, uma única molécula de água isolada é bastante
enfadonha. Mas se juntarmos alguns bilhões de moléculas de água e
adicionarmos alguma energia da maneira certa, obteremos o
complexo padrão macro de um redemoinho.
O padrão do redemoinho é o resultado das interações dinâmicas
entre as moléculas individuais de água. Não se pode ter um
redemoinho com uma única molécula de água. Em vez disso, o
redemoinho é uma propriedade coletiva ou “emergente” do próprio
sistema.
Durante os anos 1970, os cientistas passaram a saber mais
sobre os comportamentos de sistemas complexos. Eles se tornaram
cada vez mais interessados em sistemas nos quais as partículas não
eram coisas simples com comportamentos fixos, como fossem
moléculas de água, mas eram coisas com alguma inteligência e a
capacidade de se adaptar a seu ambiente.
As moléculas de água não podem adaptar seu comportamento,
mas as formigas, por exemplo, podem. Uma formiga pode não ser
terrivelmente inteligente para os padrões humanos, mas ao interagir
pode processar informações de outras formigas e de seu ambiente –
e com isso modificar seu comportamento para ficar de acordo com “o
todo”.
Como uma molécula de água, uma única formiga sozinha não é
muito empolgante. No entanto, se você colocar alguns milhares de
formigas juntas, elas interagem umas com as outras e se comunicam
por meio de sinais químicos. Podem assim coordenar suas atividades
para fazer coisas, como construir formigueiros elaborados e organizar
defesas sofisticadas contra eventuais atacantes.
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Os cientistas referem-se a partes ou partículas com capacidade
de processar informações e adaptar seu comportamento como
agentes. Chamam os sistemas nos quais os agentes interagem de
sistemas adaptativos complexos.
Entre outros exemplos de sistemas adaptativos complexos
estão as células do sistema imunológico do seu corpo, os organismos
interativos em um ecossistema e os usuários em rede na Internet.
Com o advento de computadores baratos e de alta potência na
década de 1980, os cientistas começaram a progredir rapidamente na
compreensão de sistemas adaptativos complexos no mundo natural e
a ver esses sistemas formando uma classe universal, com muitos
comportamentos comuns. Na verdade, muitos biólogos passaram a
ver os sistemas evolucionários apenas como um tipo particular, ou
subclasse, de sistemas adaptativos complexos.
Os cientistas sociais seguiram esse trabalho e começaram cada
vez mais a se perguntar se as economias também poderiam ser um
tipo de sistema adaptativo complexo. A característica mais óbvia das
economias é serem conjuntos de pessoas (Pessoas Físicas e Pessoas
Jurídicas) a interagirem umas com as outras, de maneira complexa,
processando informações e adaptando seus comportamentos.
Na década de 1980 e no início da de 1990, os pesquisadores
começaram a experimentar modelos de fenômenos econômicos
radicalmente diferentes dos modelos tradicionais. Em vez de retratar
a economia como um sistema de equilíbrio estático, esses modelos
apresentaram a economia como uma colmeia vibrante de atividade
dinâmica, sem equilíbrio à vista.
Assim como o padrão de um redemoinho surge da interação de
moléculas de água, esses modelos mostraram padrões complexos de
expansão e retração. Ondas de inovação emergem das interações de
agentes simulados, assim como acontece na economia real.
O interesse e a pesquisa em compreender a economia como um
sistema adaptativo complexo cresceram rapidamente durante a
última década. Ao longo de seu livro, aqui resumido, Eric Beinhocker
faz uma revisão desse trabalho.
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Vai se referir a este corpo de trabalho como Economia da
Complexidade. O crédito por cunhar este termo vai para o economista
Brian Arthur, ex-Stanford University e atualmente no Santa Fe
Institute.
Não se deve presumir deste rótulo atualmente existir uma
teoria única e sintética da Economia da Complexidade. Em vez disso,
seu uso do termo pretende cobrir a ampla gama de teorias,
hipóteses, ferramentas, técnicas e especulações examinadas neste
livro.
Neste estágio de seu desenvolvimento, Economia da
Complexidade é um trabalho em andamento. Os filósofos da Ciência
se referem a ele como um “programa” em vez de uma teoria
unificada.

Roteiro à Frente
Se a economia é de fato um sistema adaptativo complexo, isso
tem quatro implicações importantes.
Em primeiro lugar, significa, no século passado, os economistas
terem analisado erroneamente a economia. Daí a teoria econômica
dominante, hoje refletida nos livros didáticos, no pensamento
administrativo e nas políticas governamentais, está errada ou, na
melhor das hipóteses, apenas aproximadamente certa. Este é o
argumento explorado por Eric Beinhocker no restante da parte 1.
Em segundo lugar, ver a economia como um sistema adaptativo
complexo nos fornece um novo conjunto de ferramentas, técnicas e
teorias, para explicar os fenômenos econômicos. Discutirá essas
novas abordagens na parte 2.
Terceiro, significa a riqueza ser um produto de processos
evolutivos. Assim como a evolução biológica convocou organismos e
ecossistemas complexos para a mistura primordial, a evolução
econômica tirou a humanidade de um estado da natureza para a
economia global moderna, enchendo o mundo com ordem,
complexidade e diversidade ao longo do caminho. Na parte 3, Eric
Beinhocker desenvolve e discute uma explicação evolucionária para a
criação de riqueza econômica.
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Na quarta e última parte, mostra, através da história, cada vez
quando houve uma grande mudança no paradigma da teoria
econômica, os tremores foram sentidos muito além do mundo
acadêmico.
As ideias de Adam Smith tiveram uma influência importante no
crescimento do livre comércio no século XIX. A visão de Karl Marx
inspirou revoluções e a ascensão do socialismo do início a meados do
século XX. O domínio intelectual da economia neoliberal angloamericana, de origem neoclássica, coincidiu com a ascensão do
capitalismo global nas últimas décadas do século XX.
Provavelmente, várias décadas se passarão antes de todas as
implicações sócio-políticas da Economia da Complexidade se
tornarem claras. No entanto, seus contornos já estão suficientemente
formados para, na parte 4, Eric Beinhocker explorar suas implicações
para os negócios e a sociedade.
Chega ao fim do seu livro com uma mensagem de otimismo. Se
pudermos entender melhor os processos de criação de riqueza,
então, podemos usar esse conhecimento para desenvolver novas
abordagens para criar crescimento econômico e oportunidades para
as pessoas.
A Economia da Complexidade não será uma panaceia para os
desafios da gestão ou os males da sociedade. Mas assim como uma
compreensão mais científica dos fenômenos naturais tem contribuído
muito para melhorar a condição humana, uma compreensão mais
científica dos fenômenos econômicos tem o potencial de ajudar a
melhorar a vida de pessoas em todo o mundo.
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Capítulo 2.
Necessidade de uma Nova Abordagem da Economia
Introdução
Eric D. Beinhocker, no seu livro The origin of wealth: evolution,
complexity; and the radical remaking of economics (Boston,
Massachusetts; Harvard Business School Press; 2006), não está
sozinho ao questionar o estado da Economia. Na última década,
houve um aumento das críticas à teoria econômica.
Por exemplo, em 1996, John Cassidy escreveu um artigo
polêmico e amplamente lido para a The New Yorker intitulado The
Decline of Economics. Cassidy acusou a Economia de ter se fechado,
em uma torre de marfim universitária, apegada a uma teoria
altamente idealizada, não testada por dados e repleta de suposições
irrealistas.
Ele afirmou a Economia ter se tornado um “jogo acadêmico
corporativista”, no qual os economistas escreviam artigos só uns para
os outros, exibindo seu brilhantismo matemático, mas demonstrando
pouco interesse na relevância de suas teorias para o mundo real.
Esnobavam os demais cidadãos, apenas almejando a leitura dos
pares, ou pior, dos “pareceristas cegos” de revistas academistas.
Por isso, a maioria das empresas desistiu do uso da Economia
para a análise de conjuntura e a elaboração de cenários. Observou
empresas de grande porte, como a IBM e a GE, terem fechado seus
Departamentos de Economia.
Mas não apenas os empresários e jornalistas são os críticos do
estado atual da Economia. Os próprios economistas dissidentes são
seus críticos mais duros. Porém, taxados sumariamente como
“heterodoxos”, são muitas vezes segregados no debate midiático.
No artigo da New Yorker, Cassidy citou Joseph Stiglitz, expresidente do Conselho de Consultores Econômicos do presidente dos
Estados Unidos, economista-chefe do Banco Mundial e ganhador do
Prêmio Nobel: “para quem quiser usar esses modelos econômicos
convencionais, eu advertiria: eles não fornecem uma boa descrição
do mundo moderno”.
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Na mesma peça, Gregory Mankiw, de Harvard, e também um
ex-presidente do Conselho de Consultores Econômicos, sugeriu, dada
a baixa utilidade da produção intelectual dos economistas, menos
dinheiro deveria ir para suas pesquisas. Ele os comparou ao
desperdício semelhante com os produtores super-subsidiados.
Até mesmo Alan Greenspan, ex-presidente do Federal Reserve
dos EUA e uma das figuras mais respeitadas na formulação de
políticas econômicas, comentou certa vez sobre o trabalho de seus
colegas do Federal Reserve: “Nós realmente não sabemos como [a
economia] funciona. (...) Os modelos antigos simplesmente não estão
funcionando”. Em outro comentário, observou: “Um problema
surpreendente é vários economistas não estarem aptos para
distinguir entre os modelos econômicos idealizados e o mundo real”.
Embora a insatisfação com o estado atual da teoria econômica
venha crescendo, poucos críticos argumentariam o campo ter sido
completamente inútil ou estar sem influência. Pelo contrário, a
maioria dos líderes empresariais, formuladores de políticas e até
economistas autocríticos admitem a Economia ter produzido algumas
ideias enormemente poderosas e influentes ao longo da história.
Elas vão desde a hipótese da eficiência dos mercados até os
benefícios do livre comércio e a importância da livre escolha
individual. Uma medida do sucesso da teoria econômica pode ser
encontrada nas economias ricas dos países do G7 (Grã-Bretanha,
Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos), onde
essas ideias foram implementadas em maior extensão em lugar de
ser na maior parte do resto do mundo.
O dado por certo hoje pela maioria dos líderes no G7 – o uso de
taxas de juros para controlar a inflação; políticas monetárias e fiscais
para amortecer o ciclo de negócios; incentivo ativo à competição;
uma rede de segurança social para remover as arestas do sistema de
mercado; e segurança de produtos, regulamentos ambientais e
trabalhistas para proteger as pessoas de falhas de mercado – todos
não eram tão comuns há cem, cinquenta ou mesmo vinte anos atrás.
Todas são ideias desenvolvidas por economistas acadêmicos durante
um século de muito trabalho.
A questão central é um sentimento crescente, nas comunidades
acadêmica, empresarial e política, de a Economia não estar
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cumprindo seu verdadeiro potencial como Ciência. Muitas das
“grandes ideias” do campo agora têm mais de um século e também
muitas das teorias formais e modelos matemáticos do campo estão
presas a suposições irrealistas ou diretamente contraditas por dados
do mundo real.
O objetivo não é denegrir as contribuições do passado. Cabe
sim dizer: “a Economia pode fazer melhor”. Já é hora de seguir em
frente!
No segundo capítulo e no seguinte, Eric Beinhocker discute por
qual razão uma abordagem fundamentalmente nova é necessária.
Começa definindo a sabedoria convencional, na área chamada de
Economia Tradicional. Em seguida, faz um rápido tour pela história e
pelos conceitos-chave dessa teoria econômica tradicional.
No capítulo 3, examina uma síntese do dito pelos críticos
heterodoxos. Inevitavelmente, apenas desliza de maneira superficial
por mais de duzentos anos de ideias econômicas e deixa de fora
muitos trabalhos importantes.
Mas o objetivo desses dois capítulos iniciais não é fornecer um
relato de livro-texto sobre a Economia Tradicional ou um
levantamento abrangente das críticas existentes dentro da História do
Pensamento Econômico. Relatos muito mais completos são
referenciados nos autores listados na bibliografia.
Em vez disso, o objetivo de Eric Beinhocker é:
1.

destacar um conjunto de ideias centrais para o
desenvolvimento da Economia moderna,

2.

examinar seus pontos fortes e fracos, e

3.

estabelecer algumas bases para as discussões da Economia da
Complexidade na parte 2.

A fim de avaliar plenamente para onde a Economia está indo,
no futuro, é importante primeiro compreender seu passado. Aqui,
neste resumo, já partirei para a parte 2, a meu ver onde se encontra
a maior novidade teórica, apresentada no livro The origin of wealth:
evolution, complexity; and the radical remaking of economics.
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Princípio da Correspondências entre Teorias
Quando os cientistas comparam duas teorias, eles o fazem de
acordo com o Princípio de Correspondência. De acordo com esse
princípio, uma nova teoria deve:
1.

reproduzir os sucessos da velha teoria,

2.

explicar os fracassos da velha teoria, e

3.

oferecer novos insights não oferecidos pela velha teoria.

Um modelo comum de economistas convencionais reproduz
muitos dos elementos mais básicos e de senso comum da Economia
Tradicional. A Lei da Oferta e Demanda funciona de maneira
aproximada, exatamente como no mundo real, onde há ganhos
significativos com seu uso pelo comércio. Seria difícil acreditar em um
modelo econômico sem esses resultados.
Ainda assim, alguns modelos reproduzem esses resultados
econômicos clássicos com um modelo notavelmente livre das
suposições irrealistas, tipicamente encontradas nos modelos
tradicionais. Não presumem seus agentes terem poderes sobrehumanos de racionalidade, nem assumem estruturas sociais ou
econômicas preexistentes. Tampouco imaginam tudo acontecer
instantaneamente, abstraindo as mudanças ao longo do tempo.
Também reproduzem algumas das principais anomalias
encontradas na Economia Tradicional. Mas destacam violações da lei
de um único preço, existência de desigualdade horizontal e níveis
mais elevados de volatilidade de preços e volume de negócios face ao
previsto pela Economia Tradicional.
Isso ocorreu porque a abordagem metodológica, adotada na
Nova Economia, é fundamentalmente diferente da metodologia
tradicional. Ela não presume a priori ser um sistema de equilíbrio.
Em vez disso, adota uma estrutura básica de agentes e um
novo cenário. Uma vez criado, ela os deixa evoluir por conta própria
para ver para onde vão. Poderiam reverter ao equilíbrio, mas não o
fazem.
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Em vez disso, o sistema complexo adaptativo desenvolve,
espontaneamente, uma certa ordem, estrutura e diversidade,
observáveis de cima para baixo com o holismo. Inclui o possível de
ser interpretado, com um pouco de imaginação, como tribos, cidadesEstado, rotas comerciais e mercados de capitais, nenhum desses
fenômenos emergentes pré-programados a priori. Em vez disso, tudo
surge de baixo para cima, das regras iniciais simples adotadas no
sistema complexo de economia de mercado.

Definição da Economia da Complexidade
E s s a é a p e n a s u m a i l u s t ra ç ã o d e u m a a b o r d a g e m
genuinamente nova da Economia. Embora modelos como o citado
sejam um desenvolvimento relativamente recente, em grande parte
porque dependem da disponibilidade de computadores rápidos, eles
se baseiam em uma longa e rica história intelectual.
Essa história inclui figuras como:
•

John von Neumann, o inventor da Teoria dos Jogos e autômatos
celulares;

•

membros da Escola Austríaca, como Friedrich Hayek;

•

economistas comportamentais, como Herbert Simon e Daniel
Kahneman;

•

economistas institucionais, como Douglass North;

•

economistas evolucionistas, como Richard Nelson e Sidney
Winter;

•

cientistas políticos, como Robert Axelrod e Thomas Schelling; e

•

cientistas da computação, como John Holland e Christopher
Langton.

Ao longo dos capítulos da parte 2, Eric Beinhocker discute o
trabalho desses pesquisadores e de muitos outros e vê como, em
conjunto, seus trabalhos constituem um novo paradigma para a área.
Ao descrever vários aspectos deste trabalho, os economistas usam
uma série de termos, incluindo economia computacional, modelagem
baseada em agentes, dinâmica social, economia evolucionária, teoria
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dos jogos comportamentais, economia das interações e Escola de
Santa Fé.
Todos esses termos significam, ligeiramente, coisas diferentes.
Portanto, ao adotar qualquer uma delas, Eric Beinhocker arriscaria a
ter uma visão muito restrita dos acontecimentos no campo da
Economia. Daí escolheu o termo geral Economia da Complexidade.
Como mencionado antes, neste ponto de seu desenvolvimento,
a Economia da Complexidade é ainda mais um programa de pesquisa
em vez de uma única teoria sintetizada. Portanto, há muitas áreas
cinzentas em relação ao enquadrado neste termo “guarda-chuva”.
Mas existem cinco “grandes ideias”, descritas na Tabela 4-1.
Elas ajudam a definir a Economia da Complexidade e a distingui-la do
trabalho precedente.
Um aspecto importante da abordagem da Economia da
Complexidade é essas cinco áreas não poderem ser analisadas
usando apenas teoremas matemáticos. Brian Arthur referiu-se à
confiança excessiva da Economia Tradicional em provas matemáticas
como estivesse ainda presa à “caneta de pena e tecnologia de
pergaminho”.
Em vez disso, a Economia da Complexidade usa um amplo
conjunto de ferramentas de abordagens. Teoremas, análise de
equilíbrio, Teoria dos Jogos e outras abordagens tradicionais
continuam fazendo parte desse “kit de ferramentas”. Os
pesquisadores da Complexidade também tiram proveito da Lei de
Moore – o poder de processamento da informática geral dobrar a
cada 18 meses – para aplicar doses maiores de poder computacional
ao seu trabalho.
Além disso, os pesquisadores da Complexidade importaram
novas ferramentas matemáticas e estatísticas da Física, Biologia e
outros campos para ajudá-los a compreender melhor a Economia
como um sistema aberto e dinâmico.
Finalmente, os economistas da Complexidade têm utilizado a
Economia Experimental e os avanços na análise de dados econômicos
para começar a construir um corpo de evidências empíricas para suas
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teorias. Trata-se de aproveitar o aumento dos registros digitais no
mundo.
Nos próximos cinco capítulos, Eric Beinhocker examina cada
uma dessas “grandes ideias” com mais profundidade. Elas se juntam
para fornecer as bases para uma nova maneira de olhar para a
origem da riqueza. Mas meu resumo será restrito até a segunda
parte.

TABELA 4-1 - Cinco Grandes Ideias para distinguir entre a
Economia da Complexidade e a Economia Tradicional

Dinâmica

Agentes

Economia da
Complexidade

Economia
Tradicional

Sistemas abertos,
dinâmicos, não
lineares, longe do
equilíbrio.

Sistemas fechados,
estáticos, lineares em
equilíbrio

Modelado
Modelado
individualmente;
coletivamente;
usa cálculos indutivos
usa cálculos
como regra para
dedutivos complexos
tomar decisões;
para tomar decisões;
possuem informações
tem informações
incompletas;
completas;
estão sujeitos a erros sem cometer erros e
e preconceitos;
preconceitos;
aprendem a se
não precisam de
adaptar ao longo do
aprendizado ou
tempo.
adaptação, pois já
são perfeitos.
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Redes

Modela
explicitamente as
interações entre os
agentes individuais;
redes de
relacionamentos
mudam com o
tempo.

Supõe os agentes
interagirem apenas
indiretamente por
meio de mecanismos
de mercado, por
exemplo, leilões.

Emergência

Sem distinção entre
micro e
macroeconomia;
padrões macro são
resultados
emergentes de
comportamentos e
interações no nível
micro.

Micro e
macroeconomia
permanecem como
disciplinas separadas.

O processo evolutivo
de diferenciação,
seleção e
amplificação traz
novidades ao sistema
e é responsável por
seu crescimento
em ordem e
complexidade.

Nenhum mecanismo
para criar novidade
endogenamente,
ou crescimento
em ordem e
complexidade.

Evolução

Realismo do Desequilíbrio: Dinâmica e Feedback
Um ponto de partida útil é observar a economia ser um sistema
dinâmico. Tudo isso significa a economia mudar ao longo do tempo.
Isso é óbvio: os preços sobem e descem, os salários mudam e
as empresas entram e saem dos mercados. Esse dinamismo é algo
reconhecido pela Economia Tradicional, mas, como antes mostrado,
geralmente é visto como gerado a partir de fontes exógenas, como
mudanças tecnológicas, eventos políticos e mudanças no gosto do
consumidor.
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A questão de interesse heterodoxo é como esse comportamento
dinâmico pode ser gerado de forma endógena, ou seja, em função da
própria estrutura da atividade econômica.
Quando os cientistas falam sobre a dinâmica de um sistema,
querem dizer o estado do sistema no momento atual ser uma função
do estado do sistema no momento anterior e ter havido alguma
mudança entre os dois momentos.
Um exemplo simples de um sistema dinâmico é uma conta
bancária. O estoque da conta (ou saldo) muda com o tempo de
acordo com os fluxos de entrada e saída. Seu saldo de amanhã
depende do seu saldo de hoje, além de quaisquer alterações durante
o dia intermediário, como depósitos, retiradas ou pagamentos de
juros.
Podemos criar uma fórmula simulada para descrever o saldo da
conta (B) a qualquer momento com t para hoje, t + 1 para amanhã:
Bt + i = Bt + (depósitos - retiradas + juros).
Assim, uma conta de poupança varia ao longo do tempo, a
saída da equação durante um período torna-se a entrada para
calcular o próximo período em um loop iterativo. As mudanças nos
processos dinâmicos podem ser discretas, como ocorrem em uma
conta bancária, na qual as mudanças ocorrem em datas específicas
no tempo, por exemplo, os juros são pagos em um determinado dia,
ou podem ser contínuas e suaves, como a órbita dos planetas.
Uma maneira conveniente de descrever um sistema dinâmico é
em termos de estoques e fluxos. Um estoque é um acúmulo de algo,
como o saldo de uma conta bancária ou água em uma banheira. A
taxa na qual uma ação muda ao longo do tempo é conhecida como
fluxo, por exemplo, a taxa de dinheiro a entrar ou sair de uma conta
bancária ou água a entrar e sair de uma banheira.
A economia está repleta de diferentes ações com mudanças ao
longo do tempo, por exemplo, a oferta total de dinheiro ou o número
de pessoas empregadas. Cada um desses estoques tem fluxos
correspondentes ou taxas de variação ao longo do tempo.
Por exemplo, o Banco Central pode aumentar ou diminuir a
oferta de dinheiro, as empresas podem contratar ou demitir
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funcionários. Observe os fluxos serem medidas face a alguma
unidade de tempo.
Os estoques e fluxos nem sempre precisam ser coisas
tangíveis, como dinheiro e pessoas. Eles também podem ser fatores
menos tangíveis, mas ainda assim importantes.
Por exemplo, o estado de confiança do consumidor pode ser
considerada como um estoque a subir e descer com o tempo.
Economistas falam em (e tentam medir) grau de confiança.
Quando alguém começa a pensar na economia como uma
coleção de estoques e seus fluxos relacionados, rapidamente se torna
aparente os vários estoques e fluxos estarem conectados uns aos
outros de maneiras complexas.
Por exemplo, se o estoque de o emprego caiu para um nível
baixo, um formulador de políticas pode decidir cortar as taxas de
juros a fim de estimular o endividamento. De maneira pressuposta,
aumentaria o estoque de dinheiro disponível para investimento.
Ele então poderia ser usado pelas empresas para investir em
nova capacidade produtiva, criando maior demanda por empregados,
aumentando assim o estoque de empregos. Tudo isso, finalmente, se
retroalimentaria para afetar a política futura de taxas de juros.
Essas cadeias de relações entre estoques e fluxos, em um
sistema dinâmico, são conhecidas como ciclos de feedback.
O feedback ocorre quando a saída de uma parte de um sistema
é a entrada de outra. Então, por exemplo, A afeta B, por sua vez
afeta C, e este pode afetar A.
O feedback positivo ocorre quando as conexões são de reforço:
se eu empurro A, empurra B com ainda mais força, isso empurra C
ainda mais forte, por sua vez, empurra A com ainda mais força, se
comparado ao meu empurrão original – e assim por diante.
Apesar da palavra positivo na frase, as espirais descendentes
também são uma forma de feedback positivo. Por exemplo, uma
queda na confiança do consumidor em manter sua fonte de renda,
como em um emprego, pode levar à diminuição dos gastos.
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Isso leva à diminuição da produção, levando ao desemprego,
provocando a uma confiança ainda menor do consumidor e, portanto,
a uma nova queda nos gastos. Tudo desce em espiral para uma
recessão.
Esse foi o ciclo dinâmico, identificado por John Maynard Keynes
em sua Teoria Geral do Emprego, em 1936. É um exemplo de
feedback positivo, embora não seja muito positivo para as pessoas
envolvidas.
O principal a ser lembrado é o feedback positivo reforçar,
acelerar ou amplificar tudo aquilo acontecendo, seja um ciclo virtuoso
ou uma espiral descendente. Os sistemas com feedback positivo
podem, portanto, exibir crescimento exponencial, colapso exponencial
ou oscilações com amplitude crescente.
O oposto é o feedback negativo. Este é um ciclo de
amortecimento em vez de reforço, ele empurra na direção oposta.
O feedback positivo acelera a mudança, enquanto o feedback
negativo amortece a mudança, controla as coisas e coloca as coisas
de volta em linha com o passado. Um exemplo clássico é um
termostato.
Os sistemas com feedback negativo tendem a ser empurrados
de volta para algum ponto de ajuste ou um equilíbrio pretérito.
Podem oscilar com a amplitude decrescente até se esgotar com o
tempo.
Os sistemas dinâmicos também têm um terceiro ingrediente:
atrasos no tempo. Provavelmente, você já teve a experiência de
tomar banho em um lugar desconhecido, como um quarto de hotel,
abrir a água quente, perceber não estar quente o suficiente,
aumentar um pouco mais o volume e, em seguida, começa a
escaldar; então você recomeça a girar a torneira e ainda está quente
demais; então você abaixa um pouco mais, depois fica congelando –
e assim por diante.
O problema é haver um pequeno intervalo de tempo entre suas
ações nas torneiras de água e o feedback da temperatura do
chuveiro. O atraso faz você disparar demais e daí oscilar em torno da
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temperatura desejada. Ocorre até você descobrir isso e as oscilações
ficarem cada vez menores até atingir a temperatura desejada.
Quanto maior o tempo de espera, porém, mais difícil será
controlar o chuveiro e mais oscilações de temperatura terá.
Não é difícil ver como os sistemas dinâmicos podem
rapidamente se tornar bastante complexos. Isto se houver vários
estoques e fluxos interagindo por meio de loops de feedback positivo
e negativo.
Os feedbacks positivos impulsionam o sistema, acelerando-o,
mas, no mesmo momento, os feedbacks negativos estão reagindo
para amortecê-lo e controlá-lo. Quando atrasos são adicionados, a
direção e o amortecimento podem ficar fora de equilíbrio e fora de
sincronia, fazendo com o sistema oscilar de maneiras altamente
elaboradas.

Ciência do Sistema Não Linear
A segunda observação de Eric Beinhocker sobre a economia
[atividade econômica] é ela ser um sistema não linear. Esse termo
costuma ser uma fonte de confusão mesmo entre economistas.
Como não linear significa literalmente “não em uma linha reta”,
as pessoas às vezes presumem isso significar qualquer função capaz
de produzir uma curva ser não linear. Em sistemas estáticos, isso é
verdade.
A equação y = mx + b é linear; se fizermos um gráfico,
obteremos uma linha reta. Já a equação y = x2 é não linear; se
fizermos um gráfico, obteremos uma curva exponencial.
Uma boa regra prática é: se no lado direito da equação estiver
todos os pontos positivos, negativos, multiplicação e divisão, então, a
função é linear. Mas se a equação tiver potências, senos, cossenos ou
outras coisas fantasiosas, ela não é linear.
Temos de ser um pouco mais cuidadosos, entretanto, quando
falamos sobre sistemas dinâmicos. Os lineares podem exibir
comportamento curvo, quando plotados ao longo do tempo.
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Sistemas dinâmicos lineares podem exibir uma série de
comportamentos ao longo do tempo, incluindo êxtase, crescimento
ou declínio em linha reta e crescimento exponencial ou decadência.
Em cada caso, a taxa de mudança é linear.
As coisas ficam mais interessantes quando olhamos para
sistemas dinâmicos não lineares. Alguns deles podem exibir padrões
extremamente complexos. Eles se prolongam por muito tempo, mas,
eventualmente, se repetem.
Finalmente, se elevarmos muito a potência de multiplicação,
teremos o caos. Um sistema caótico possui três características
importantes.
Primeiro, embora possa parecer aleatório, na verdade é
determinístico. Por exemplo, uma fórmula caótica de conta bancária
não tem fatores aleatórios.
Em segundo lugar, ao contrário de um sistema periódico, você
pode executar a fórmula para sempre e ela nunca se repetirá
exatamente. Isto embora algumas vezes possa ser difícil dizer um
sistema verdadeiramente caótico ser um com oscilações muito longas
e complexas.
Terceiro, o sistema é limitado. Mesmo se a trajetória do sistema
esteja em todos os lugares, existem alguns lugares onde ele não irá.
Os sistemas dinâmicos não lineares nem sempre são intuitivos.
Isso pode criar problemas quando as pessoas tentam tomar decisões
com base neles.
O fato de podermos obter comportamentos tão amplamente
variados, simplesmente ajustando uma variável, demonstra uma
característica importante de sistemas dinâmicos não lineares:
sensibilidade às condições iniciais.
As não linearidades fazem com pequenas diferenças nas
condições iniciais serem ampliadas ao longo do tempo. Portanto,
exceto caso você conheça o estado inicial do sistema com precisão
quase infinita, não poderá saber o estado final.
Uma característica relacionada é os sistemas dinâmicos não
lineares dependem do caminho. A dependência de trajetória mostra a
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importância da história. O saldo bancário em t + 1 depende do
equilíbrio em t e daí em diante dos fluxos de entrada e saída de
dinheiro.
Quaisquer mudanças nesta cadeia de eventos podem produzir
um resultado muito diferente. Por exemplo, uma segunda retirada
muito diferente acabaria por ter implicações para a terceira e assim
por diante.
Essas duas características, sensibilidade às condições iniciais e
dependência da trajetória, tornam os sistemas dinâmicos não lineares
notoriamente difíceis de trabalhar. Em muitos casos, são impossíveis
de prever.
Na época quando Walras estava saqueando ideias dos livros de
Física, o matemático francês Henri Poincaré descobriu o caos. Ele
provou muitos tipos de sistemas dinâmicos não lineares não podiam
ser resolvidos com as ferramentas matemáticas disponíveis naquele
momento.
Porque as equações não podiam ser resolvidas, analiticamente,
não houve atalhos para ver o possível de ser feito por um sistema
dinâmico não linear. A única maneira de ver como o sistema
funcionaria era deixá-lo funcionar.
Embora seja fácil deixar o sistema funcionar em um
computador, onde os exemplos de contas bancárias podem ser
clonados em uma planilha simples, é incrivelmente tedioso fazê-lo
manualmente. Assim, após a descoberta de Poincaré, os cientistas
optaram por ignorar os sistemas não lineares ou aproximá-los de
equações lineares.
O estudo de sistemas não lineares estagnou por setenta anos,
até as décadas de 1960 e 1970, quando uma combinação de novas
ferramentas matemáticas e computadores reabriram seu estudo. Os
sistemas não lineares são agora um tópico comum para os físicos.
Este foi um desenvolvimento importante, porque os sistemas
não lineares são muito comuns na natureza. Eles aparecem em
fenômenos variantes como turbulência sobre a asa de uma aeronave,
clima, lasers e o disparo de sinapses em seu cérebro.
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Os sistemas não lineares são tão comuns e os sistemas
verdadeiramente lineares tão relativamente raros a ponto de o
matemático Ian Stewart pensar ser tão bobo para os físicos ter um
campo chamado de “sistemas não lineares”. Ele seria tal como os
zoólogos terem um campo chamado “não-paquidermologia”, isto é, o
estudo de todos os paquidermes não-elefantes.

Economia é Complexa, mas não é Caótica
A economia é um sistema dinâmico. É possível a caracterizar
também como um sistema não linear.
Os economistas reconheceram a existência de relações não
lineares, a serem estudados pela Economia, desde quando Turgot
articulou a Lei dos Rendimentos Decrescentes no século XVIII.
Também podemos ver as não linearidades, intuitivamente, em
nossa vida econômica diária. Vão desde o ritmo acelerado da
mudança tecnológica até nossa tendência a prestar menos atenção a
um anúncio na quinta vez a o vermos em vez de ser na primeira.
O trabalho estatístico também mostrou evidências de não
linearidades em dados macroeconômicos. Vão desde a produção
industrial até os números do desemprego.
Embora a Economia tenha reconhecido há muito a existência de
não linearidades, ela teve mais dificuldade em incorporar essas não
linearidades de maneira dinâmica. Como os sistemas dinâmicos não
lineares não eram bem compreendidos até recentemente, os
economistas tradicionais historicamente faziam isso usando
relacionamentos não lineares em modelos estáticos ou usando
relacionamentos lineares em modelos dinâmicos, onde em cada caso
as equações poderiam ser resolvidas.
Em contraste, a abordagem da Economia da Complexidade
reconhece a economia ser não linear e dinâmica. Como resultado, usa
ferramentas matemáticas e simulações de computador desenvolvidas
mais recentemente.
Uma pergunta natural é “o que fazer”, caso a economia seja
caótica. Esta pergunta gerou muito interesse, na década de 1980,
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principalmente a respeito de o mercado de ações ser ou não caótico.
Quem soubesse disso, imaginava-se, ganharia muito dinheiro.
Houve muito subsequente trabalho sobre esta questão. O
consenso atual é “provavelmente não”.
É difícil ser conclusivo sobre essa questão, porque o caos é
difícil de distinguir de outro comportamento complexo, mas não
caótico, e de certos tipos de comportamento aleatório. Testar o caos
também requer enormes quantidades de dados, e nem mesmo os
mercados financeiros são ricos em dados o suficiente para resultados
conclusivos.
A maioria dos pesquisadores diria: chamar a economia de
caótica seria muito simples e muito estreita categorização. Os
sistemas verdadeiramente caóticos tendem a ter relativamente
poucas variáveis e poucos graus de liberdade. É mais apropriado
chamar a economia de complexa.
Como observamos, a economia possui um grande número de
estoques e fluxos, dinamicamente conectados, em uma elaborada
teia de relações de feedback positivo e negativo. Essas relações de
feedback têm atrasos e operam em escalas de tempo diferentes. O
sistema está crivado de não linearidades.
É provável tal sistema ter um número impressionante de graus
de liberdade e ser capaz de uma coleção completa de
comportamentos no “zoológico de não paquidermes”. Portanto, é
provavelmente justo dizer, em alguns momentos, e em algumas
dimensões, a economia pode exibir um comportamento caótico.
Entretanto, a economia também exibe crescimento, decadência,
ciclos de limite periódicos, ciclos de limite quase periódicos e uma
panóplia inteira de outros comportamentos.
Toda a complexidade dinâmica da economia torna-se ainda
mais clara quando pensamos nela como o chamado pelos cientistas
de problema de n-corpos. A motivação para o estudo original do caos
por Poincaré foi um prêmio de 2.500 coroas oferecido em 1887 pelo
rei Oscar II da Suécia a qualquer um caso pudesse lhe dizer:
1.

se o sistema solar estava estável ou

49
2.

se os planetas um dia colidiriam com o sol ou voariam no
espaço.

Este é um problema particularmente difícil porque não só é o
sistema solar dinâmico, conforme os planetas giram em torno do Sol,
e não só é a força da gravidade não linear, mas todas as interações
têm de ser resolvidas entre dez planetas mais o sol. Poincaré
percebeu: não conseguiria resolver nem mesmo o problema de três
corpos, muito menos dos oito planetas conhecidos em sua época e do
sol.
O problema do rei Oscar não seria resolvido até o século XX –
você não precisa se preocupar: o sol vai explodir bem antes de a
órbita da Terra se tornar instável –, mas os problemas de n-corpos
permanecem muito difíceis de se trabalhar.
A economia, então, é um problema de n-corpos em grande
escala. A pessoa individual na Economia tem seu próprio conjunto de
estoques (poupança, dívida, habilidades, etc.) e fluxos (receitas,
despesas, aprendizado, etc.). Antes, cada agente individual, na
Economia tradicional altamente simplificada em um modelo, tinha só
seu estoque e fluxo de consumo e digestão.
Assim como a dinâmica desse modelo simples foi um produto
de todas as interações entre os agentes dessa economia imaginária, a
dinâmica da economia real é um produto das interações não lineares
de bilhões de pessoas. É um sistema cuja complexidade faz com a
separação de Poincaré do sistema solar parecer fácil, pois não é
apenas um problema de três corpos, é um problema de 7,7 bilhões
de corpos.
Assim, pode-se começar a compreender por qual razão os
meteorologistas têm um trabalho tão difícil e uma reputação ainda
mais baixa face aos economistas previsores. A combinação de
sensibilidade às condições iniciais, dependência do caminho e imensa
complexidade dinâmica torna a economia, como o clima, imprevisível
em tudo, exceto no curto prazo.
Os meteorologistas melhoraram significativamente seu histórico
nos últimos anos por meio de dados muito melhores de satélites e
radares e por meio de análises mais sofisticadas de modelos de
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computador. É provável as previsões econômicas também
melhorarem com o tempo, com dados e modelos melhores.
No entanto, da mesma forma, a previsão do tempo de longo
prazo altamente precisa sempre será impossível, o mesmo
acontecerá com a previsão da atividade econômico-financeira em
longo prazo de maneira altamente precisa.
A impossibilidade de previsões de longo prazo na economia,
entretanto, não é uma barreira para o crescimento do campo como
Ciência. A Ciência Econômica trata de explicar, não de prever.
Compreender a natureza dinâmica da economia [atividade] e ajudará
significativamente no desenvolvimento de explicações testáveis dos
fenômenos econômicos.

A mão invisível às vezes treme
John Sterman, professor da Sloan School of Management do
MIT, é um pesquisador. Ele passou grande parte de sua carreira
usando técnicas dinâmicas não lineares para desenvolver novas
explicações dos fenômenos econômicos e de negócios.
Uma questão de particular interesse para ele é “por qual razão
tantas commodities passam por complexos ciclos de alta e baixa”. Os
tipos de indústrias cíclicas variam, como afirma Sterman, “da
aeronave ao zinco”.
Comum entre essas diversas indústrias é suas oscilações
cíclicas nos preços e na capacidade da indústria serem muito mais
voláteis se comparadas às oscilações na demanda subjacente ou na
economia em geral. Portanto, temos grandes efeitos sem grandes
causas óbvias.
Os ciclos também têm a propriedade interessante de não serem
totalmente regulares e nem totalmente aleatórios. Olhando para eles,
vemos os dados claramente não serem apenas flutuações aleatórias.
Eles têm uma certa periodicidade observável.
Mas os ciclos também não são exatamente regulares e
perfeitamente periódicos. Pode-se dizer com certeza: os ciclos são
complexos.
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Muitas pessoas, de comerciantes de commodities a executivos
do setor, tentaram prever esses ciclos, com pouco sucesso. Sterman
decidiu construir um modelo para investigar a razão desse
comportamento não muito regular e não muito aleatório.
O ciclo de feedback negativo mais importante na Economia
Tradicional é o papel desempenhado pelo preço na oferta e na
demanda. Se a demanda aumentar, o preço aumentará, fazendo com
a oferta aumentar, isso faz o preço cair até a oferta e a demanda
estarem de volta ao equilíbrio, exatamente como um termostato.
Entretanto, a Economia Tradicional geralmente assume tudo
acontecer de uma vez, ignorando o papel dos atrasos. Assim,
enquanto a oferta e a demanda equilibram nos livros de Economia, o
mundo real está cheio de estoques e/ou excesso de capacidade de
produção a espelhar o desequilíbrio ao longo do tempo.
Sterman postulou as diferenças nas velocidades de ajuste
desses vários estoques intermediários podem, no fim das contas, ser
aquilo por trás da dinâmica dos ciclos das commodities. Para testar
sua hipótese, construiu um modelo de computador de um mercado
de commodities simples, para ver se ele poderia reproduzir as
características estatísticas dos ciclos.
Ao contrário dos modelos tradicionais, seu modelo (uma
simulação de “dinâmica de sistema”) tinha estoques explícitos para
estoque e capacidade de produção, loops de feedback positivo e
negativo, atrasos e relações não lineares.
Para ver como o modelo de Sterman funciona, vamos imaginar
você trabalhar em uma empresa de manufatura genérica, criando
semicondutores – o produto-chave para produção internacional atual
de eletroeletrônicos até automóveis. Existem três estoques
intermediários críticos contra incompatibilidades de oferta e
demanda.
Primeiro, você faz um inventário do seu estoque de
semicondutores. O estoque atua como um buffer entre a demanda
incerta de seus clientes e a produção de sua fábrica.
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Se os pedidos do cliente forem inferiores à produção, seu
estoque de mercadorias à venda aumentará. Se forem mais além da
produção, o estoque cairá.
Esses estoques se ajustam quase instantaneamente. Essa é a
suposição, embora possa haver um pequeno atraso entre o
recebimento e o envio dos pedidos.
Em segundo lugar, existe o estoque de capacidade produtiva
imediatamente disponível. Se você começar a ficar sem estoque de
semicondutores, pode pedir à fábrica, instalada em outro país, para
aumentar a produção. Em circunstâncias normais, a maioria das
fábricas opera com algo inferior a 100% da capacidade (80% é
utilização da capacidade produtiva considerada normal) – isso lhes dá
alguma capacidade ociosa flexível em curto prazo.
Se você fizer uma chamada para aumentar a produção, o
gerente da fábrica pode executar a linha de produção de
semicondutores de um modo pouco mais rápido, adicionar um turno
extra de trabalhadores, abrir uma linha sobressalente ou converter
uma linha de um produto de venda mais lenta em um de venda mais
rápida.
O atraso no aumento da produção de curto prazo pode variar
de horas a meses. O ponto principal é ela não ser instantânea. É um
ciclo de ajuste mais lento em vez do ciclo de inventário.
O terceiro e último estoque é a quantidade total da capacidade
de produção em longo prazo. Como todas as linhas de produção
estão funcionando na velocidade máxima e a utilização é de 100%, a
única maneira de expandir a produção é construir linhas de produção
adicionais ou adicionar outra fábrica.
Adicionar nova capacidade produtiva em longo prazo é bem
mais lento em vez de simplesmente aumentar a utilização da
capacidade existente. Geralmente, leva meses ou anos para construir
uma nova fábrica, contratar mais pessoas e assim por diante.
O modelo de Sterman tem, portanto, uma estrutura de três
loops de feedback, todos funcionando em diferentes velocidades de
ajuste.
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Para ver como essa estrutura se desenvolve ao longo do tempo,
imagine, como gerente da linha de produtos de semicondutores, você
receber um relatório de produto semanal. Ao se sentar para ler o
relatório desta semana, você percebe a demanda por semicondutores
ter aumentado enquanto os estoques caíram um pouco.
Os estoques aumentam e diminuem o tempo todo, apenas
devido a flutuações aleatórias na demanda. Então, a primeira questão
a você considerar é se deve pedir à fábrica um aumento na produção.
Uma reação natural seria esperar um pouco para ver se o
aumento persistirá ou se é apenas um sinal temporário. Faça isso
antes de solicitar um aumento caro na produção e possível de criar
muito estoque.
A próxima pergunta, então, é: você deve aumentar o preço?
Bem, novamente você quer ver se o aumento na demanda é um
aumento real.
Aumentar os preços exige tempo e esforço, afinal, novos preços
precisam ser programados em computadores, os contratos dos
clientes mudados e assim por diante. Além disso, os aumentos de
preços sempre correm o risco de afastar os clientes. Assim, você
decide esperar um pouco mais.
Em seu próximo relatório de estoque, você verá o aumento na
demanda continuou e agora acredita haver uma tendência firme. Os
estoques caíram para um nível perigosamente baixo e você teve de
colocar alguns clientes em “pedidos pendentes”.
Agora você entra em ação e faz uma solicitação para aumentar
a produção. A sede corporativa esbarra na burocracia, a fábrica
demora para fazer os ajustes, e só depois de muitas semanas essa
produção realmente aumenta.
Nesse ínterim, a demanda continuou a aumentar e agora há
carência de estoque e pedidos em carteira, pois os clientes esgotaram
seu estoque. Dada a demanda robusta e a iminente escassez de
produtos – e também há notícia de seus concorrentes estarem
passando pela mesma coisa –, você decide agora também ser o
momento de aumentar os preços.
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O aumento de preço não afeta imediatamente a demanda. Os
estoques dos clientes de seu produto estão esgotados por causa da
escassez, eles não conseguem encontrar substitutos ou fontes
alternativas imediatamente e, portanto, estão dispostos, pelo menos
no curto prazo, a pagar os preços mais altos.
Com o aumento da demanda e preços mais altos, sua
demonstração de lucros e perdas parece fantástica e o CEO acha você
ser um herói. Seu único problema é conseguir produzir o suficiente.
A fábrica está operando a quase 100%. Você está perdendo
pedidos e participação de mercado para concorrentes com mais
capacidade produtiva.
Em seguida, você apresenta uma proposta de investimento de
capital ao comitê executivo para construir outra fábrica. Com base no
excelente desempenho do seu negócio, eles aprovam. Você escolhe o
novo local e a construção começa.
Cerca de seis meses antes da data marcada para a conclusão
da nova fábrica, você percebe uma tendência preocupante. A
demanda está começando a se achatar.
O preço subiu, pois a falta de severa de meses atrás
começaram a surtir efeito. Seus clientes encontraram substitutos
para o seu produto e maneiras de usá-lo menos.
Além disso, enquanto sua fábrica esquentava mais para atender
à demanda, seus concorrentes também estavam. Agora há muito
estoque por aí.
Você começa a ouvir da sua equipe de vendas estar sendo
pressionado para baixar os preços, novamente, dada a combinação
de redução da demanda e aumento da disponibilidade dos
concorrentes atingir as vendas. Você cede aos gritos de sua forçatarefa de vendas e autoriza alguns descontos.
Agora é o dia da cerimônia de inauguração da nova fábrica.
Logo depois de o CEO cortar a fita, você recebe um relatório e ele
“gela seu sangue”. A demanda continuou diminuindo, mas, pior
ainda, os preços estão em queda livre.
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Todos na indústria estão sentados em pilhas de estoque e
descontando, pesadamente, para mantê-lo em movimento. Apesar da
queda dos preços e de sua declaração de lucros e perdas cada vez
mais feia, você vai em frente e aumenta ainda mais a capacidade da
nova fábrica.
Afinal, ela foi construída – em grande parte um custo
irrecuperável – e não pode ser usada para muito mais além de seu
propósito. Mesmo com preços baixos, você pode pelo menos cobrir o
custo de sua mão de obra e da compra de matérias-primas.
Alguns meses depois, você está em uma feira de negócios do
setor, sentado em um bar com outros executivos, lamentando o
declínio do seu setor. Durante os anos de expansão, eles faziam
exatamente o que você fazia, e todos eles têm fábricas novas e
reluzentes entrando em operação também.
Você suspeitou de seus concorrentes estarem construindo nova
capacidade, mas por causa do sigilo da indústria, você não sabia
exatamente quanto e presumiu a demanda crescente cobriria tudo
isto. Você também presumiu as pessoas não ficariam loucas e
exageradas.
Durante o próximo ano, a indústria ficará inundada de
capacidade ociosa e os preços entrarão em colapso. Todo o ciclo
começa a acontecer no sentido contrário.
Depois de algum tempo, com perdas crescentes, a indústria
começa a fechar linhas, reduzir turnos e, de outra forma, reduzir a
capacidade. Enquanto sangria piora, as empresas passam para a
próxima etapa de fechar fábricas inteiras e demitir um grande
número de pessoas.
Leva muitos anos para todo o excesso de capacidade ser
esgotado, saindo do sistema. Mas não é mais sua preocupação,
porque você foi demitido em uma das rodadas de downsizing...
Vários anos depois, uma jovem gerente de rosto renovado é
colocada em seu antigo emprego. Ela era apenas uma estudante
universitária, durante o último ciclo, e não se lembra de nada disso.
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Um dia, ela está em sua mesa e recebe o relatório do produto
semicondutor mais recente. Ela está animada para ver um bom
aumento na demanda...
***
Essa história dinâmica é a essência do modelo de Sterman.
Quando o executou, descobriu gerar ciclos de commodities
estatisticamente semelhantes em aspectos importantes aos ciclos do
mundo real.
O modelo mostra a combinação das diferentes escalas de
tempo nos ciclos de feedback. A falibilidade humana tornam esses
ciclos quase inevitáveis.
Sterman e seu colega Mark Paich também realizaram
experimentos nos quais pessoas reais eram solicitadas a
desempenhar o papel do gerente e tentar minimizar os ciclos.
Descobriram, no entanto, as pessoas terem um tempo muito difícil
com feedbacks e atrasos de vários comprimentos. Era algo assim
como a torneira do chuveiro de resposta lenta sempre pegar os novos
hóspedes.
Uma das implicações do modelo e dos experimentos de
Sterman é a única maneira de mitigar os ciclos é mudar a estrutura
do próprio sistema. Por exemplo, pode-se:
1.

reduzir os atrasos no sistema (por exemplo, tempo para
adicionar nova capacidade),

2.

tornar a capacidade menos volumosa (por exemplo, construir
mini em vez de grandes fábricas),

3.

obter mais visibilidade para os pedidos dos clientes ou

4.

aumentar a transparência sobre a quantidade de capacidade
produtiva está realmente disponível no setor e quanto está em
construção.

Um dos aspectos mais interessantes do trabalho de Sterman é
ele destacar o quão difícil é para nossos modelos mentais
compreender e desenvolver uma intuição para sistemas dinâmicos
não lineares.
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O problema não é as pessoas serem estúpidas. Na verdade,
nossos cérebros não estão “programados” para pensar dessa
maneira.
Os gerentes e formuladores de políticas fazem o melhor
possível, mas suas ações geralmente têm consequências imprevistas
ou podem até piorar as coisas. As decisões são incertas porque são
descentralizadas, descoordenadas e desinformadas umas das outras.
No próximo capítulo, Eric Beinhocker examinará de maneira
mais geral os pontos fracos da cognição humana. Em capítulos
posteriores, voltará a investigar como a combinação do
comportamento humano e da estrutura dinâmica da economia pode
ajudar a explicar fenômenos complexos. Estes vão desde o estudo de
ciclos de crescimento e recessão à volatilidade no mercado de ações.

Agentes: Jogos Mentais
No coração de qualquer teoria econômica deve haver uma
Teoria do Comportamento Humano. Em última análise, as economias
são compostas de pessoas.
Uma Economia Comportamental deve responder a perguntas
como:
•

Como tomamos decisões econômicas?

•

Qual tipo de informação usamos?

•

Existem alguns tipos de decisões para as quais somos melhores
ou piores em tomar?

Muitas pessoas têm uma resistência natural à ideia de o
comportamento humano poder ser compreendido de forma científica.
Afinal, como podemos compreender algo tão complexo e imprevisível
quanto a mente humana, com suas emoções, criatividade,
imaginação e capacidade de aprender? Como podemos colocar o
amor, o ódio e a poesia dos seres humanos em uma fórmula
matemática?
Na clássica trilogia de ficção científica de Isaac Asimov, os
cientistas do futuro distante inventam um novo campo chamado
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Psico-História, com o qual são capazes de reduzir o comportamento
de humanos individuais a equações matemáticas. Permite-lhes fazer
previsões precisas sobre o curso futuro de seus história. A PsicoHistória soa como a fantasia definitiva de um imaginativo economista.
No entanto, não precisamos de uma teoria preditiva do
comportamento humano semelhante à “Psico-História” para
compreender o funcionamento da economia. Nossos padrões são
muito mais baixos.
Todo o necessário é haver algumas regularidades básicas no
comportamento humano. Então, ao compreender essas regularidades
de micro níveis, podemos entender melhor o comportamento de
macro níveis da economia. Como mostra Eric Beinhocker neste
capítulo, o comportamento humano está repleto de regularidades.
Todas as teorias científicas são aproximações e simplificações
do mundo real. Portanto, o objetivo ao criar um modelo econômico de
comportamento humano não é criar uma cópia perfeita.
Em vez disso, esse modelo de comportamento econômico
humano deve ser como um bom mapa. Deve capturar as
características essenciais do terreno, mas retirar detalhes estranhos.
Mas o modelo também não deve adicionar nada além do
existente no mundo real, por exemplo, o modelo não deve nos dar
telepatia mental ou outras capacidades não possuídas por pessoas
reais. Nem tampouco deve contradizer coisas reconhecidamente
verdadeiras.
Um exemplo desse tipo de simplificação é, no modelo, o
comportamento dos agentes ser muito mais simples, se comparado
ao comportamento real de pessoas. Só podem comer, mover,
reproduzir e negociar. Até mesmo a maneira como fazem essas coisas
é quase trivialmente simples.
No entanto, o movimento físico, a reprodução e a
comercialização são todas atividades humanas reais potencialmente
relevantes para a compreensão dos fenômenos econômicos. Não há
nada, nesse modelo idealizado, cujas pessoas reais não façam ou não
possam fazer.
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Os economistas gostam de se referir ao seu modelo padrão de
comportamento humano como Homo economicus. Neste capítulo, Eric
Beinhocker revela como a abordagem da Economia da Complexidade
acerca do Homo economicus é um afastamento radical da abordagem
tradicional.
Como discutiu brevemente, o modelo tradicional de
comportamento humano foi uma das suposições mais controversas
da teoria tradicional. Vai agora dar uma olhada mais de perto e
argumentar o Homo economicus da Economia Tradicional ser um
“mapa ruim”, porque ignora detalhes importantes sobre como os
seres humanos reais se comportam e, por vezes, adiciona
características críticas não possuídas pelos humanos reais.

Errar é Humano
Outra maneira importante de as pessoas reais se desviarem do
modelo tradicional é cometendo erros. O modelo tradicional assume
seus agentes serem perfeitos e nunca cometerem erros ou, se o
fizerem, seus erros são ruídos distribuídos aleatoriamente em torno
da resposta correta. No modelo tradicional, as pessoas não
compartilham erros ou preconceitos comuns.
A visão da Economia Comportamental, em contrapartida, parte
do dito “errar é humano”. Um pesquisador comportamental, Jon
Elster, da Universidade de Columbia, chega a afirmar “quem tem
maior probabilidade de fazer avaliações cognitivas imparciais é
clinicamente deprimido”.
Alguns dos erros e preconceitos comuns, descobertos pelos
pesquisadores em pessoas normais não deprimidas, incluem:
• DEPENDÊNCIA DE ENQUADRAMENTO. Como um problema é
apresentado e “enquadrado” pode afetar a forma como pensamos
sobre ele. Compare, por exemplo, as duas perguntas “A Grã-Bretanha
deve adotar o euro?” e “A Grã-Bretanha deve abolir a libra?” Sob
perfeita racionalidade, esse enquadramento das formas de fazer as
questões não deveria importar, mas na realidade importaram.
• REPRESENTATIVIDADE. As pessoas têm o mau hábito de tirar
grandes conclusões de amostras muito pequenas e tendenciosas. Por
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exemplo, podemos conversar com três amigos no escritório, cada um
dos quais, coincidentemente, tendo passado um dia ruim – e concluir
a empresa estar desmoronando!
• VIESES DE DISPONIBILIDADE. As pessoas tendem a tomar
decisões com base em dados facilmente disponíveis, em vez de
encontrar os dados realmente necessários para tomar uma boa
decisão. Isso é, na verdade, “procurar suas chaves perdidas embaixo
do poste” porque é onde a luz está melhor...
• RISCO DE JULGAMENTO DE DIFICULDADES. A maioria das
pessoas tem dificuldade em raciocinar com probabilidades e avaliar
riscos. Em outubro de 2000, um trem caiu em Hatfield, Inglaterra,
matando tragicamente quatro pessoas e ferindo trinta e quatro. Em
resposta, o governo britânico propôs investir mais US$ 3 bilhões em
segurança ferroviária. No entanto, como o jornal The Economist
apontou, a probabilidade real de morrer em um acidente de trem é
muito baixa em comparação com outras formas de transporte. Esse
gasto significaria gastar 150 vezes mais por vida esperada ser salva
viajando de trem em comparação com o gasto na segurança
rodoviária.
• RACIOCÍNIO SUPERSTICIOSO. Tendemos a procurar apenas
as causas mais próximas das coisas e muitas vezes confundimos
acaso aleatório com causa e efeito. Os exemplos variam de estrelas
do esporte usarem suas “meias da sorte” a governos tentando reduzir
o desemprego, simplesmente, tornando mais difícil demitir pessoas.
• CONTABILIDADE MENTAL. A Economia tradicional trata todo o
dinheiro com um mal necessário. No entanto, as pessoas tendem a
colocar dinheiro em compartimentos mentais diferentes. Por exemplo,
muitas pessoas contribuem mensalmente para um plano de
aposentadoria, mesmo tendo saldos pendentes no cartão de crédito.
Isso não é economicamente racional, porque o retorno sobre o
investimento na conta de aposentadoria (mesmo após a isenção de
impostos), provavelmente, será menor em comparação aos juros
pagos no crédito rotativo do cartão de crédito. No entanto, as
pessoas costumam ver sua contribuição para a aposentadoria como
algo sagrado e bloqueá-la face aos gastos atuais. Essa
compartimentação mental de diferentes tipos de despesas está
profundamente enraizada.
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Isso não computa
Os economistas tradicionais às vezes respondem a este
catálogo de fragilidades humanas dizendo, claro, a maioria das
pessoas está sujeita a desvios da racionalidade, mas basta um
pequeno número, ou mesmo apenas um jogador super-racional em
um mercado, para tirar vantagem dos erros de todos os outros. Via
arbitragem ele conduz o mercado ao equilíbrio de racionalidade
perfeito.
Mesmo se a maioria dos investidores for composta de tolos,
alguns espertos como os comerciantes irão arbitrar a tolice de todos
os outros. Ganharão muito dinheiro até elevarem os preços ao nível
previsto pelos fundamentos segundo a racionalidade perfeita.
Além dos aspectos práticos de como esse processo de
arbitragem funcionaria – alguém tem informações ou capital
suficiente para fazer isso, pode funcionar em mercados quase
perfeitos, e quanto a atrasos, custos de pesquisa, etc.? –, há outro
grande problema: não é possível para ninguém, mesmo um ególatra,
ser inteligente o suficiente para realmente fazer isso.
Em 1985, um matemático chamado Alain Lewis usou algumas
técnicas sofisticadas da Teoria da Computação para provar: ninguém,
nem mesmo o arbitrador mais inteligente, poderia realmente fazer os
cálculos descritos pela racionalidade perfeita. Lewis provou a
racionalidade perfeita até ser possível na teoria econômica, idealizada
a partir dessa premissa, mas não é possível em nenhum sentido
prático, porque simplesmente não é computável.
A Teoria da Computação tem uma noção chamada Máquina de
Turing, em homenagem ao matemático Alan Turing. Ela é um tipo de
computador imaginário para atender todos os fins.
Se algo pode ser calculado em uma Máquina de Turing, é pelo
menos teoricamente (se não sempre praticamente) possível construir
um computador físico também capaz de computá-lo. No entanto, se
algo não pode ser calculado em uma Máquina de Turing, nenhum
computador, por mais poderoso seja, mesmo sendo do tamanho do
próprio universo, será capaz de resolver o problema.
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Lewis provou: a racionalidade perfeita, como os economistas
tradicionais a definem, não é computável por uma Máquina de Turing.
Embora cientistas cognitivos e filósofos debatam se,
tecnicamente, nossos cérebros são Máquinas de Turing, a prova de
Lewis mostra as demandas computacionais da racionalidade perfeita
serem enormes. Isso também está relacionado à discussão sobre
levar alguns quintilhões de anos para a economia atingir o equilíbrio.
É uma quantidade e um tipo de poder de cálculo dificilmente possível
de ser obtido pelo cérebro humano.
Além de não serem computáveis, muitos tipos de problemas
econômicos acabam simplesmente por não ter nenhuma solução
perfeitamente racional: nem na teoria, nem na prática.
Acontece muito de não existir uma solução perfeitamente
racional para certo problema. Há uma circularidade infinita nisso, por
exemplo, o que você faz depende de o que espera que eu faça, o
que, por sua vez, depende de o que espero que você faça, e assim
por diante.
A adoção de um novo padrão de tecnologia, o posicionamento
de um novo produto no mercado ou a avaliação do valor de uma ação
trazem expectativas autorreferenciais embutidas. A única maneira de
as pessoas lidarem (e se atrapalharem) com essas decisões é
procurando padrões e regras práticas com base em suas experiências
anteriores.
Esse mundo de agentes em evolução, interação e confusão
nunca alcançará o equilíbrio. O problema levanta a possibilidade
intrigante de grande parte da volatilidade, vista na economia do
mundo real, pode ser gerada pela dinâmica das regras de decisão das
pessoas – e não por choques exógenos e/ou aleatórios.

Racionalidade Indutiva
O rótulo perfect racionality é uma frase infeliz, além de
carregada de emoção, porque implica qualquer alternativa à decisão
do Homo Economicus ser imperfeita e irracional. Nenhum de nós quer
ser imperfeito e irracional – muito menos os economistas.
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Nossa única escolha é simplesmente jogar as mãos para o alto,
murmurar sobre os caprichos dos humanos e desistir de tentar
entender o Homo economicus?
Felizmente, existe uma maneira alternativa de ver o
comportamento humano. É uma maneira possível de nos fornecer a
base para uma nova visão do Homo economicus: as teorias da
Ciência Cognitiva moderna.
Ciência Cognitiva é o rótulo dado ao campo dedicado a estudar
o software da mente humana, em oposição ao hardware do cérebro.
Esse campo se baseia em muitas áreas, incluindo Neurociência,
Psicologia, Inteligência Artificial, Linguística, Teoria da Evolução,
Antropologia e Filosofia. É uma das áreas da Ciência onde mais se
avançou no início do século XXI.
A Ciência Cognitiva moderna vê a mente humana de duas
perspectivas.
Primeiro, a mente é considerada (para usar uma frase do
psicólogo evolucionista Steven Pinker do MIT) um “órgão de
processamento de informações”, em outras palavras, uma “coisa
capaz de computar”. Os cientistas cognitivos, no entanto, não gostam
de usar a palavra referente a computador, porque tem a conotação
negativa de uma coisa idiota de plástico branco em cima da sua mesa
e cuja única emoção conhecida é uma sensação alegre de crueldade
quando ela quebra pouco antes de você ter um prazo de entrega
encerrando.
Enquanto nossas mentes competem, elas o fazem de maneiras
muito diferentes de qualquer computador feito pelo homem. O termo
órgão de processamento de informações conota o cérebro a abrigar
sua mente ser uma parte de seu equipamento biológico, mas tem
uma função especializada: o processamento de informações.
O termo também conota, embora nossos cérebros possam ser
extraordinariamente complexos, não haver nada mágico ou, em
última análise, desconhecido sobre eles. Em vez disso, o cérebro é
um objeto material possível de ser compreendido pela Ciência,
embora possamos levar muito tempo para fazê-lo.
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A segunda perspectiva trazida ao assunto pela Ciência Cognitiva
moderna é a evolução. O órgão de processamento de informações do
Homo sapiens foi moldado pelas forças da seleção natural. É um
produto da história e do meio ambiente de nossa espécie.
Nossas mentes não foram projetadas por engenheiros a partir
de uma folha de papel em branco, mas foram projetadas por dezenas
de milhões de anos de evolução como primatas. Depois, foram por
dois milhões de anos de evolução como hominídeos, vivendo
principalmente no ambiente da savana africana.
A imagem a surgir da pesquisa das Ciências Cognitivas é a
mente humana ser capaz de feitos incríveis de processamento e
aprendizagem de informações – apenas de maneiras muito diferentes
da imagem retratada pela racionalidade perfeita. Por exemplo, os
humanos podem não ser brilhantes no cálculo de longas equações,
mas são incríveis contadores e ouvintes de histórias.
Roger Schank, diretor do Instituto de Ciências da Aprendizagem
da Northwestern University e ex-diretor do Laboratório de Inteligência
Artificial de Yale, conduziu pesquisas as quais mostraram a
centralidade das histórias em nossos processos mentais de
compreensão, lembrança e comunicação. Como disse Platão: “Quem
conta as histórias governa a sociedade”.
Na próxima vez quando você estiver em um jantar com amigos,
pare de falar por um minuto e apenas observe o que está
acontecendo. O que cada um deles está fazendo?
Provavelmente, a maior parte da noite estará ocupada com a
troca de histórias, engraçadas, tristes, histórias de amigos, histórias
lidas no jornal e assim por diante. Por qual razão nós fazemos isso?
Por qual razão contar histórias e ouvir histórias são tão importantes
para a maneira como pensamos?
As narrativas históricas são vitais para nós porque a principal
forma de processarmos as informações é por meio da indução. A
indução é essencialmente o raciocínio por meio do reconhecimento de
padrões.
É tirar conclusões de uma preponderância de evidências. Por
exemplo, embora ninguém tenha visto o mordomo fazer isso, as
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impressões digitais do mordomo estavam na faca, o mordomo foi
pego saindo de cena e o mordomo tinha um motivo, portanto, o
mordomo o fez.
Não se pode provar logicamente ter sido o mordomo. É
logicamente possível outra pessoa o ter feito. Afinal, ninguém viu o
mordomo fazer isso. Mas o padrão de evidência nos leva a concluir
indutivamente: foi o mordomo!
Gostamos de histórias porque alimentam nossa máquina
pensante indutiva, dão nosso material. Nele, encontrar padrões em
histórias é uma maneira de aprender.
Por exemplo, lendo Shakespeare, podemos aprender todo tipo
de lições úteis sobre amor e relacionamentos familiares (suspeite se
seu pai morrer repentinamente e sua mãe se casar com seu tio, etc.).
Os livros de negócios mais vendidos geralmente são histórias de
pessoas ou empresas bem-sucedidas. Todo mundo quer ler histórias
sobre como Warren Buffet ou Bill Gates “fizeram isso”, na esperança
de obter padrões de sucesso.
Os humanos se destacam particularmente em dois aspectos do
reconhecimento de padrões indutivos. A primeira é relacionar novas
experiências a velhos padrões por meio de metáforas e analogias.
Da próxima vez quando você estiver em uma reunião, veja com
qual frequência as pessoas raciocinam por analogia, dizendo coisas
como “isso é exatamente como o abalo da bolsa de valores em 1987”
ou “este cliente me lembra a Empresa X.” Quando a Internet entrou
pela primeira vez no cenário empresarial no início da década de 1990,
as pessoas lutaram para defini-la como algo parecido ou diferente
com a televisão, o rádio, as revistas, o software e o telefone.
Não somos apenas bons reconhecedores de padrões, mas
também excelentes completadores de padrões. Nossas mentes são
especialistas em preencher as lacunas de informações ausentes. A
capacidade de completar padrões e tirar conclusões de informações
altamente incompletas nos permite tomar decisões rápidas em
ambientes ambíguos a se moverem rapidamente.
O reconhecimento de padrões e a narração de histórias são tão
essenciais, para nossa cognição, a ponto de até a partir de dados
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perfeitamente aleatórios buscarmos encontrar padrões e construir
narrativas.
Os comentaristas esportivos e os fãs gostam de inventar
histórias detalhadas sobre por qual razão fulano de tal está,
repentinamente, em uma boa sequência, marcando muitos gols ou
acertando muitos home runs.
Em uma análise famosa, Thomas Gilovich, Robert Vallone e
Amos Tversky analisaram esse fenômeno e mostraram: a grande
maioria dessas chamadas “mãos quentes” nos esportes manuais é
completamente explicada pelo acaso aleatório. Se você tiver
jogadores suficientes no jogo, alguém está fadado a ter uma onda de
sucesso algum dia.
Em essência, as pessoas apenas inventam histórias para
explicar aquilo pensado ser um padrão.
O oposto de indução é dedução. Esta é um processo de
raciocínio no qual as conclusões devem seguir logicamente a partir de
um conjunto de premissas, por exemplo, “Sócrates é um homem e
todos os homens são mortais. Portanto, Sócrates é mortal”.
Os humanos usam a dedução tanto quanto a indução, mas não
somos tão bons em dedução. Curiosamente, enquanto os humanos
são relativamente bons em indução e relativamente pobres em
dedução, os computadores são o oposto.
No entanto, complementamos nossas fortes capacidades
indutivas com uma incursão ocasional na dedução. Normalmente
fazemos isso quando estamos perplexos, quando nosso estoque de
padrões não está apresentando a resposta ou se não estamos
confiantes na resposta dada por nosso instinto indutivo.
Então, vamos nos acalmar e dolorosamente (e nem sempre
com precisão) aplicar a lógica para encontrar nosso caminho através
de um problema. Para nos ajudar nesse processo, inventamos
muletas como lápis e papel, álgebra, ábacos, calculadoras,
computadores e até o próprio método científico.
Depois de fazer a trituração dos dados, no entanto, a
experiência vai para nosso depósito de padrões, para não termos de
repetir o esforço completo. Em seguida, avaliamos constantemente o
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sucesso ou o fracasso de nossos julgamentos, baseados em padrões,
e, assim, aprendemos com a experiência.
A visão da Ciência Cognitiva também ajuda a fornecer uma
explicação para os resultados anômalos, obtidos pelos economistas
experimentais. Os problemas de enquadramento, vieses de
disponibilidade, ancoragem e outros efeitos se encaixam na imagem
dos humanos como reconhecedores e completadores de padrões
rápidos.
Às vezes, em nossa pressa indutiva, cometemos erros e
perdemos conexões lógicas. A evolução nos tornou rápidos, flexíveis
e até mesmo certos, em comparação com sermos lentos, frágeis,
mas perfeitamente lógicos.
Mas isso nos deixa em um dilema. Um benefício-chave da
racionalidade perfeita é ela ser muito específica.
Você pode escrevê-lo em um conjunto de equações e construir
modelos em torno dele. Para a Economia ser uma Ciência, imagina-se
ela precisar desse tipo de precisão. Como podemos fazer isso com
ideias tão frágeis quanto reconhecimento de padrões, indução,
aprendizado e criação de analogias?

Mente Experimental de um Agente versus Mente Coletiva com Auto
Referência
No momento, não existe um modelo padrão de raciocínio
indutivo amplamente aceito, mas vários pesquisadores mostraram ser
pelo menos possível construir modelos matemáticos de indução,
formulados com precisão. Os modelos de reconhecimento e
aprendizagem de padrões se tornaram um elemento básico da
pesquisa em Ciência da Computação.
Muitos desses modelos são usados em aplicações práticas. Vão
desde o reconhecimento de rostos de terroristas em aeroportos até o
reconhecimento de padrões de cobrança fraudulentos em cartões de
crédito.
John Holland, cientista da computação da Universidade de
Michigan, Keith Holyoak, psicólogo da UCLA, Richard Nisbett,
psicólogo da Michigan, e Paul Thagard do Laboratório de Ciências
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Cognitivas de Princeton desenvolveram um modelo geral de indução
semelhante ao de um novo Homo economicus idealizado.
A estrutura básica do modelo é a seguinte:
•

AGENTE. Existe um agente interativo com outros agentes e seu
ambiente.

•

METAS. O agente tem algum objetivo ou objetivos a alcançar e,
portanto, o agente pode perceber lacunas entre seu estado
atual e seu estado desejado, por exemplo, “Estou com fome” ou
“Estou em perigo”. A função do agente é tomar decisões de
modo o aproximar de seus objetivos.

•

REGRAS DE OURO. O agente tem regras básicas. Elas mapeiam
o estado atual do mundo para fazer ações adequadas. Estas são
chamadas de regras de ação de condição, ou mais conhecido
como regras IF THEN. Por exemplo, IF <fogão quente> ENTÃO
<não toque>. O conjunto de regras práticas de um agente em
qualquer momento é conhecido como o modelo mental do
agente.

•

FEEDBACK AND LEARNING. O modelo mental do agente
mantém registro de quais regras o ajudaram a atingir seus
objetivos e quais regras o levaram para mais longe de seus
objetivos. Regras historicamente bem-sucedidas são usadas
com mais frequência em lugar de regras malsucedidas. O
feedback do ambiente faz o agente aprender ao longo do
tempo.

Retratada dessa forma, a indução é essencialmente uma
ferramenta de solução de problemas, usada por um agente, para
promover seus objetivos. A coleção de regras, moldada pelo feedback
do envolvimento ambiental do agente, cria um modelo interno do
agente a partir do (e não exógeno ao) mundo circundante.
O agente então usa este modelo mental para fazer previsões
sobre quais serão as melhores respostas às várias situações
encontradas na prossecução dos seus objetivos.
Esse tipo de solução indutiva de problemas, aprendizado e
raciocínio por analogia parecem coisas muito sofisticadas. No
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entanto, a configuração acabada de descrever é difusa no mundo
biológico, embora em níveis variáveis de complexidade.
Até mesmo a bactéria humilde usa a solução de problemas
indutiva. Enquanto combate concentrações variáveis de alimento, ela
se move na direção de concentrações mais altas, fazendo assim a
previsão implícita de mais das moléculas apreciadas estarem nessa
direção.
O DNA da bactéria fornece um modelo do mundo bacteriano.
Ele sugere, se a concentração de comida está aumentando, é
provável continuar aumentando. Se as moléculas de comida fossem
distribuídas de forma completamente aleatória, isso não seria
verdade.
A bactéria tem uma meta (comida), reconhece um padrão
(gradiente químico), faz uma previsão (comida dessa forma) e age
sobre ela (mexer o flagelo). A bactéria então obtém um feedback
muito direto de seu ambiente – se a regra funcionar, ela vive e se
reproduz, se não, morre.

Economia como Sistema Complexo Adaptativo
No complexo sistema adaptativo da atividade econômica,
entender os comportamentos de micro nível dos indivíduos é
essencial para entender como o sistema como um todo se comporta.
Por mais de cem anos, a Economia se contentou com um modelo de
comportamento humano o qual a maioria dos economistas agora
reconhece como excessivamente simplista e, fundamentalmente, em
desacordo com um enorme corpo de evidências, simplesmente por
uma questão de ser passível de tratamento matemático.
Hoje, porém, as colaborações com psicólogos, cientistas da
computação e cientistas cognitivos estão produzindo um novo modelo
de Homo economicus. Este modelo retrata os humanos como
reconhecedores de padrões indutivamente racionais, capazes de
tomar decisões em ambientes ambíguos e em rápida mudança, alem
de aprender com o tempo.
Pessoas reais também não são puramente egoístas, nem
puramente altruístas. Em vez disso, seu comportamento está em
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sintonia com a obtenção de redes sociais de cooperação,
recompensando a cooperação e punindo caronas. Mas, infelizmente,
nenhum de nós é perfeito e também temos nossas fraquezas e
preconceitos.
Existe, no entanto, uma defesa final do modelo de racionalidade
perfeita. Alguns podem argumentar só existir uma maneira de ser
perfeitamente racional. Isso se abstraírem a possibilidade haver
lógicas dedutivas perfeitamente racionais sobre o mesmo assunto
com resultados distintos por conta de adotarem premissas distintas.
Assim, pelo menos a Economia tem um método padrão e
consensual para modelar o comportamento, por mais falho e
simplista seja ele. Não se pode dizer isso sobre a racionalidade
indutiva.
A Ciência Cognitiva ainda está em sua infância, sem uma única
abordagem consensual. Eric Beinhocker argumenta, porém, ser
melhor usar um modelo pelo menos consistente com os fatos em vez
daquele com certeza de estar errado.
Além disso, provavelmente nunca haverá um único Homo
economicus para todos os fins. As premissas comportamentais
simplificadas necessárias para um modelo de mercado de ações
podem ser diferentes daquelas exigidas para um modelo
macroeconômico.
Mas, novamente, se pensarmos em teorias como mapas, as
várias abordagens do Homo economicus deveriam ser pelo menos
consistentes umas com as outras e com o sabido sobre o
comportamento humano real.
Nesse ínterim, a Ciência Cognitiva continuará a progredir em
seu ritmo rápido, a tecnologia de modelagem continuará a melhorar
e, embora a economia nunca se torne “psico-história”, teremos um
entendimento muito melhor de como o comportamento impulsiona a
economia em lugar do possuído hoje.
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Redes
Redes são um ingrediente essencial em qualquer sistema
complexo adaptativo. Sem interações entre os agentes, não pode
haver complexidade.
Por exemplo, o mundo biológico inclui uma enorme hierarquia
de redes: as moléculas interagem nas células, as células interagem
nos organismos e os organismos interagem nos ecossistemas. O
corpo humano é uma coleção altamente complexa de redes dentro de
redes a interagirem com outras redes, incluindo o cérebro, sistema
nervoso, sistema circulatório e sistema imunológico.
Se você retirasse a estrutura de rede do corpo humano, cada
um de nós não seria nada mais senão uma pequena caixa de
produtos químicos e meia banheira com água.
O mundo econômico também depende de redes. A terra é
circundada por estradas, esgotos, sistemas de água, redes elétricas,
trilhos de trem, linhas de gás, ondas de rádio, sinais de televisão e
cabos de fibra óptica.
Eles fornecem os caminhos e atalhos da matéria, energia e
informações. Todos fluem através do sistema aberto da economia.
A Economia também contém redes virtuais extremamente
complexas:
•

as pessoas interagem nas empresas,

•

as empresas interagem nos mercados e

•

os mercados interagem na economia global.

Assim como na Biologia, as redes do mundo econômico são
organizadas em hierarquias de redes dentro de redes.
No entanto, apesar da importância das redes para a atividade
econômica, elas não foram uma preocupação central dos economistas
até bem recentemente. Os sociólogos têm estudado as redes por
muitos anos, mas geralmente no contexto de relações sociopolíticas
ao invés de econômicas.
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A Economia tradicional tende a encobrir as redes porque elas
não se encaixam perfeitamente no paradigma do equilíbrio. Os
modelos tradicionais normalmente assumem os agentes interagirem
apenas por meio de leilões (ou algum outro mecanismo de definição
de preços) ou em negociações individuais.
Essa suposição surgiu porque leilões e jogos de duas pessoas
podem ser retratados como sistemas de equilíbrio, enquanto grupos
maiores de pessoas envolvidas em interações complexas são muito
mais difíceis de modelar matematicamente. Em muitos casos,
requerem simulação por computador.
Em contraste, as redes têm sido um tópico de interesse nas
Ciências Físicas por muitos anos. Muito do trabalho pioneiro sobre o
assunto foi clonado pelos matemáticos húngaros Paul Erdõs e Alfréd
Rényi nas décadas de 1950 e 1960.
Nos últimos anos, novas ferramentas matemáticas e
computadores aceleraram muito as pesquisas sobre redes nas
Ciências Físicas e Sociais. Esta pesquisa mostrou as redes terem uma
série de propriedades muito gerais aplicadas, quer se esteja falando
sobre uma rede de interações de partículas, uma teia de neurônios no
cérebro ou pessoas em uma organização.
Neste capítulo, Eric Beinhocker mostra o que algumas dessas
recém-descobertas Leis das Redes implicam para os sistemas
econômicos.
Antes de explorar as propriedades das redes, entretanto,
devemos definir alguns termos. Pegue um pedaço de papel, desenhe
alguns pontos nele e faça algumas conexões entre os pontos. Pronto,
você criou a imagem de uma rede!
Os matemáticos chamam esses pontos de nós e as
interconexões de bordas. A imagem geral da própria rede é chamada
de gráfico.
Se, ao conectar os pontos, você desenhou as linhas
aleatoriamente, a rede desenhada é chamada de gráfico aleatório. Se
as conexões desenhadas estavam em um padrão regular, por
exemplo, cada ponto está conectado aos quatro vizinhos mais

73
próximos, formando um padrão de tabuleiro de xadrez, então é
chamado de gráfico de rede.
Os gráficos aleatórios e de rede aparecem na Economia.
Algumas das redes mais interessantes são combinações dos dois.

Efeito de Rede
Os economistas há muito reconheceram certos produtos, como
e-mail, fax e telefones, compartilharem uma propriedade pela qual
quanto maior o número de pessoas a os usarem, mais úteis eles se
tornam. Isso é chamado, apropriadamente, de Efeito de Rede.
A Economia tradicional, no entanto, historicamente não tem
muito a dizer sobre por qual razão esses tipos de produtos tendem a,
repentinamente, ganhar popularidade.
Os físicos chamam uma mudança repentina no caráter de um
sistema de Transição de Fase. Por exemplo, se você tomar vapor e
baixar a temperatura um grau por vez, quando chegar a 100º C, o
vapor subitamente se transformará em água líquida e depois, a Oº C,
em gelo.
Em redes aleatórias, a transição de fase de pequenos clusters
para clusters gigantes acontece em um ponto específico, quando a
proporção de segmentos de bordas para nódulos excede o valor de 1,
ou seja, em média, um segmento para cada nódulo.
Pode-se pensar na proporção de uma aresta para um nó como
o “ponto de inflexão”. Nele, uma rede aleatória, de maneira
repentina, passa de esparsamente conectada a densamente
conectada.
Este “ponto de inflexão” na formação da rede é uma parte
importante da explicação de como as redes de reações químicas
necessárias para a vida começaram. Mas também vemos esse efeito
em ação em contextos econômicos e tecnológicos.
A Internet é provavelmente o exemplo recente mais dramático.
A Internet foi inventada na década de 1960 como um projeto do
Departamento de Defesa. Ele se infiltrou na obscuridade por vinte
anos, usado principalmente por acadêmicos.
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Então, no fim da década de 1990, seu uso explodiu
repentinamente. Uma explicação plausível é os modems mais rápidos
e baratos e melhores interfaces de usuário. Ambos empurraram a
proporção de ponta a nó nas redes sociais das pessoas acima da
proporção mágica de 1, criando assim uma explosão no uso.
A Teoria dos Grafos Aleatórios nos dá uma maneira de modelar
tal fenômeno e verificar os Efeitos da Rede não serem suaves e
graduais, mas altamente não lineares. Ao analisar essas redes,
podemos compreender melhor por qual razão algumas modas pegam,
como movimentos políticos podem decolar repentinamente e até
aquilo capaz de tornar o mercado de ações às vezes tão volátil.

Grande é Ruim: Catástrofes Resultantes de Complexidade
A Teoria da Rede nos mostra outro lado mais sombrio do
tamanho. Existem importantes deseconomias de escala
impulsionadas pela segunda variável de controle das redes
booleanas: o grau de conexão.
Você pode imaginar uma rede conectada de forma muito
esparsa, digamos, cada nó está conectado apenas a um nó em cada
lado dele, como em nossa cadeia de luzes da árvore de Natal. Ou
você pode imaginar uma rede muito densamente conectada como
você tivesse mil nós e cada nó fosse conectado a todos os outros nós.
O número de conexões por nó tem um efeito importante no
comportamento de uma rede. Uma das principais descobertas de
pesquisadores do Santa Fe Institute deriva da simples observação de,
se uma rede tem em média mais de uma conexão por nó, conforme o
número de nós aumenta, o número de conexões aumentará
exponencialmente com o número de nós. Isso significa o número de
interdependências na rede cresce mais rápido se comparado a própria
rede.
Então, os problemas começam a surgir. Enquanto o número de
interdependências aumenta, as mudanças em uma parte da rede têm
maior probabilidade de ter Efeito Cascata em outras partes da rede.
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Enquanto o potencial para esses efeitos indiretos aumenta, a
probabilidade de uma mudança positiva em uma parte da rede ter
um efeito negativo em outra parte também aumenta.
Para ilustrar, vamos imaginar você ser o co-fundador de uma
pequena empresa iniciante com apenas dois Departamentos:
Desenvolvimento de Produto e Marketing. Você executa o
desenvolvimento de produtos e tem uma ideia para um novo produto.
Então, você tem uma reunião para discutir seu plano, o
Departamento de Marketing concorda com ele e você está pronto
para ir adiante de maneira bastante simples.
Seu novo produto é um sucesso. Sua empresa começa a
crescer e você decide criar um Departamento Financeiro e um
Departamento de Atendimento ao Cliente.
No entanto, como todas as start-ups, a sua é um pouco
desorganizada. Nenhum dos novos grupos fala entre si, mas como
você é um dos fundadores, todos falam com você.
Agora você tem outra ideia para um novo produto, então tem
uma reunião com o marketing, uma reunião com o Financeiro e uma
reunião com o Atendimento ao Cliente para garantir todos eles
apoiarem a nova oferta. Mais complexo face ao anterior, mas não tão
ruim. O número total de reuniões cresceu apenas com o número de
departamentos, ou seja, de um com o primeiro produto para três com
o segundo.
Mas você está ficando cansado de ser o centro de comunicações
e, por isso, diz a cada um dos chefes de departamento ele ou ela
estar regularmente falando diretamente com os outros chefes,
compartilhando informações e coordenando. Logo os e-mails estão
voando e as salas de conferências estão cheias de reuniões. Sua
iniciativa para melhorar as comunicações é um sucesso.
Agora você tem uma ideia para o seu produto de terceira
geração, mas algo estranho aconteceu. Você tem sua reunião usual
com o marketing, mas agora, antes de obter a aprovação do
departamento, os gerentes de marketing dizem precisarem verificar o
impacto em seu orçamento, aprovado pelo Departamento Financeiro.
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O pessoal de Finanças diz não poder aprovar seu projeto até
obter uma estimativa do Atendimento ao Cliente sobre o custo do
suporte adicional necessário. E o Atendimento ao Cliente deve
verificar com o Marketing para garantir seus planos serem
consistentes com a marca da empresa e a estratégia de preços.
De repente, você passou de três para dez reuniões (se todas as
permutações ocorrerem), embora o tamanho da empresa seja igual.
A única razão para isso é o aumento da densidade das conexões de
comunicação.
Imagine o possível de acontecer se a empresa continuasse a
crescer e mantivesse essa mesma fiação, ou seja, a regra de todos
deverem conversar com os demais. Se você adicionasse apenas mais
um departamento, digamos, um Departamento Jurídico, o número de
permutações de reuniões saltaria para vinte e cinco.
Com nada além das melhores intenções – tudo desejado fazer
era crescer e ter melhores comunicações – sua empresa criou um
atoleiro burocrático.
Você encontra outra coisa curiosa sobre essa explosão de
reunião. As decisões tomadas em cada reunião tornaram-se
interligadas entre si. Desse modo, pequenas mudanças em uma parte
da organização levam a cascatas de mudanças em toda a rede.
Seu plano faz o marketing precisar de mais orçamento, o
financeiro tira do suporte ao cliente, este então diz você precisar
mudar o produto para torná-lo mais fácil de dar suporte, você
incorpora isso em seus planos, mas ele então circula para causar
mais mudanças no marketing, e assim por diante.
Da mesma forma, atrasos em uma parte da rede podem levar a
congestionamentos generalizados. Por exemplo, o jurídico retém seus
planos de produto para revisão, isso significa o marketing não poder
finalizar seu orçamento, implica nas finanças não poderem fornecer
seu orçamento ao atendimento ao cliente, acabando por o
atendimento ao cliente não saber quantas pessoas podem contratar,
e assim por diante.
Esse tipo de interdependência em uma rede cria a chamada
Catástrofe da Complexidade. O Efeito de Rede ocorre porque,
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conforme a rede cresce e o número de interdependências aumenta, a
probabilidade de uma mudança positiva em uma parte da rede leva a
uma cascata, resultando em uma mudança negativa em outro lugar,
aumenta exponencialmente com o número de nós.
Isso, por sua vez, significa: redes densamente conectadas se
tornam menos adaptáveis enquanto crescem. Catástrofes de
Complexidade ajudam a explicar por qual razão a burocracia parece
crescer com a tenacidade das ervas daninhas. Muitas empresas
passam por exercícios de compensação de burocracia apenas para
descobrir ela voltar alguns anos depois.
Ninguém jamais se senta para projetar deliberadamente uma
confusão burocrática. Em vez disso, a burocracia surge à medida que
as pessoas apenas tentam otimizar seu trecho local da rede: o setor
financeiro está apenas tentando garantir os números se somarem, o
jurídico quer nos manter fora da cadeia e o marketing está tentando
promover a marca.
O problema não são pessoas serem burras ou más intenções.
Em vez disso, o crescimento da rede cria interdependências,
interdependências criam restrições conflitantes e restrições
conflitantes criam lentidão na tomada de decisões e, em última
instância, um impasse burocrático.
A Teoria da Rede mostra as organizações poderem realizar duas
ações. Uma é reduzir a densidade das conexões e a outra é aumentar
a previsibilidade da tomada de decisões.

Borda do Caos
Em Economia da Complexidade, há um insight contra intuitivo.
Um problema não é empresa de primeira linha ser insensível a
mudanças, mas sim muito sensível a mudanças.
As densas interconexões e emaranhados de interação no
sistema de negócios significam pequenas mudanças, por exemplo,
usar o comércio eletrônico, poderem se transformar em grandes
problemas.
Isso ilustra um dos perigos de interpretar a Teoria da
Complexidade em um nível meramente metafórico. Muitos livros e
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artigos populares de Administração foram escritos sobre a Borda do
Caos.
Esta é a fronteira entre a ordem e o caos, onde se afirma a
natureza ser mais adaptável. A interpretação popular dessa ideia é as
empresas falharem em se adaptarem, porque estão presas demais ao
regime ordenado. Portanto, precisariam deixar entrar um pouco mais
de caos em suas organizações para estimular mais inovações.
Pequenas mutações nas regras de troca do sistema,
geralmente, levam a pequenas mudanças nos resultados, mas,
ocasionalmente, uma pequena mudança desencadeia cascatas
maiores de mudança. Estas às vezes degradam o desempenho do
sistema, mas às vezes levam a melhorias.
Embora uma rede em particular seja altamente adaptativa, a
preocupação é observar de duas a quatro conexões por nó ainda
serem conectadas de forma bastante esparsa, pelos padrões da
maioria das redes na natureza ou em organizações humanas.
Entretanto, com os resultados posteriores na hierarquia e no
viés, a transição de fase muda para a faixa de seis a nove nós. Os
números resultantes da análise de redes são bastante próximos ao
normalmente visto para o tamanho dos grupos de trabalho eficazes
em organizações humanas.
Por exemplo, Conselhos de Administração e Comitês Executivos
costumam ter de cinco a oito membros sob uma única cadeira de um
líder ou CEO. A Suprema Corte dos Estados Unidos tem oito juízes
associados e o presidente do tribunal, enquanto o executivo da União
Europeia tem cinco vice-presidentes e um presidente.
Alguns antropólogos especularam essas estruturas e tamanhos
de grupos típicos vêm de nossa longa herança evolutiva como
caçadores coletores. Esses tamanhos de grupos constituíam bandos
de caça eficazes. A evolução tende a ser bastante eficiente ao longo
do tempo para encontrar equilíbrios entre as compensações.
Portanto, é provável esses tamanhos típicos de grupos de
trabalho tenham evoluído porque representam um equilíbrio entre os
benefícios da escala (um bando de caçadores pode obter mais
alimentos por calorias gastas em vez de um indivíduo sozinho) e as
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Economias de Complexidade. Nossos ancestrais não teriam
sobrevivido por muito tempo se grupos de caça de trinta pessoas
passassem horas debatendo se deveriam caçar bisões ou antílopes
naquele dia.

Emergência: Enigma dos Padrões
Por volta do ano 1315, a economia inglesa entrou em estado de
queda livre. Depois de duas safras ruins consecutivas, devido ao mau
tempo, o preço do alqueire de trigo disparou oito vezes, de cinco
xelins para quarenta xelins.
O aumento do preço do trigo significava os moleiros não
poderem comprar grãos para moer e os padeiros não poderem
comprar farinha para assar. Os fazendeiros não tinham dinheiro para
alimentar o gado. Este adoeceu e morreu. A perda de gado significou
os campos não terem sido arados, causando mais escassez.
Quando o suprimento de comida entrou em colapso, o
campesinato ficou desesperado e começou a se alimentar de gatos,
ratos, insetos, árvores, qualquer coisa possível de encontrar.
Enquanto os camponeses morriam de fome, o colapso se espalhou
para o setor mercantil, com carpinteiros e costureiras também
morrendo.
A aristocracia não estava imune, e até mesmo a corte do rei
Eduardo II achou difícil obter alimentos. A queda na economia inglesa
logo começou a se espalhar para o continente, e a depressão se
instalou de Paris a Utrecht.
Depressões, recessões e inflação não são exclusivamente
fenômenos modernos. São padrões recorrentes desde o início da
história registrada.
Existem outros padrões na atividade econômica igualmente
antigos. Entre eles, há o crescimento de longo prazo da riqueza per
capita e a distribuição desigual de riqueza.
Sendo esses padrões tão antigos, eles devem ter sido o
resultado de causas sistêmicas profundas, no funcionamento das
economias, causas independentes das tecnologias, políticas
governamentais ou práticas comerciais de uma determinada época.
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Quando olhamos para os gráficos de dados econômicos de
séries temporais, sejam produtos, desemprego ou inflação, notamos
os dados serem muito barulhentos – as linhas se movem por todo o
lado. Mas, apesar das oscilações barulhentas, há padrões nos dados.
Por exemplo, em um índice criado por David Hackett Fisher, da
Brandeis University, fornecendo uma imagem da inflação de preços
na Inglaterra ao longo de quase oitocentos anos, de 1201 a 1993,
pode-se ver claramente vários padrões nos dados.
Primeiro, nota-se uma tendência de crescimento de longo prazo
(o gráfico é logarítmico, então o crescimento é na verdade uma curva
exponencial). Em seguida, no topo desse crescimento estão três
elevações ou ondas, cada uma durando algumas centenas de anos e,
em seguida, muitos ciclos mais curtos de subida e descida, cada uma
durando apenas alguns anos. Os dados no gráfico não são
perfeitamente regulares, nem perfeitamente aleatórios.
Outras séries temporais têm um caráter semelhante não muito
regular, não muito aleatório. Por exemplo, os altos e baixos do ciclo
de negócios dos EUA exibem um padrão oscilatório claro, mas a
frequência das oscilações varia de menos de dezoito meses a nove
anos, e a amplitude varia de desacelerações leves a depressões
profundas.
Economistas tiveram muito pouco sucesso na tentativa de usar
os padrões históricos irregulares em dados econômicos para prever o
comportamento da economia no futuro.
Portanto, temos duas questões para a Economia explicar.
Primeiro, por qual razão os padrões nos dados econômicos têm
uma qualidade não muito regular, não muito aleatória?
Em segundo lugar, quais são as características estruturais
profundas da economia capazes de gerar certos tipos de padrões em
períodos muito longos?
A Economia Tradicional historicamente tem se esforçado para
responder a essas perguntas. Por ela, a Economia é dividida em duas
metades: Microeconomia e Macroeconomia.
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A Microeconomia é a visão de baixo para cima. Começa com os
tomadores de decisão individuais e, em seguida, avança para os
mercados e o sistema de preços relativos.
A Macroeconomia é a visão de cima para baixo. Começa com
perguntas como por qual razão há desemprego e, depois, se
aprofunda nas inter-relações entre agentes econômicos para
encontrar uma resposta.
De acordo com o resumido até agora, Eric Beinhocker esteve
preocupado principalmente com questões microeconômicas. No
capítulo 8, avança para o nível macro.
A maioria dos economistas concorda, idealmente, não deveria
haver uma Microeconomia e Macroeconomia separadas. Deve-se ser
capaz de começar com micro-comportamentos e olhar para cima, ou
com macropadrões e olhar para baixo. Daí deve usar qualquer uma
das duas abordagens, perfeitamente, dentro de uma teoria.
Infelizmente, os economistas ainda não alcançaram essa
aspiração. Isto embora essas duas metades do campo econômico
compartilhem muitas ideias, técnicas e a estrutura geral do equilíbrio
tradicional.
Como as duas equipes com a tarefa de construírem a ferrovia
transcontinental nos Estados Unidos no século XIX, microeconomistas
e macroeconomistas têm trabalhado uns com os outros de diferentes
lados do campo. Infelizmente, depois de um século colocando trilhos,
os engenheiros ferroviários não conseguiram se encontrar em um
ponto predeterminado, tais como os economistas.
Eric Beinhocker mostra brevemente o que cada lado da divisão
micro-macro tem a dizer sobre o quebra-cabeça dos padrões. Em
seguida, examina as questões de uma perspectiva da Economia da
Complexidade. Aqui, resumirei brevemente esta última.
Fenômenos emergentes complexos, como ciclos de negócios e
movimentos de preços de ações, provavelmente têm três causas
básicas.
A primeira é o comportamento dos participantes do sistema.
Como vimos, os seres humanos reais têm regularidades em seus
comportamentais reais, seja a regra de âncora e ajuste dos
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participantes de um jogo, seja a ainda não compreendida
regularidade da distribuição dos alunos em certa ordem na sala de
aula.
Em segundo lugar, a estrutura institucional do sistema faz uma
grande diferença. Uma estrutura da cadeia de suprimentos entre o
fabricante e o varejista cria uma dinâmica.
Ela, quando combinada com o comportamento dos
participantes, gera oscilações. No caso do mercado de ações, a
estrutura do sistema de ordens com limite, quando combinada com o
comportamento do trader, levou à volatilidade da lei de potência.
Terceira e última causa diz respeito às entradas exógenas no
sistema. Por exemplo, um salto único nos pedidos dos clientes e, no
caso do mercado de ações, uma notícia ou boato.
Esses choques exógenos, sem dúvida, iniciam e ajudam a
impulsionar a dinâmica do sistema. Embora os fatores exógenos
desempenhem um papel, a camisa de força do equilíbrio da Economia
Tradicional infelizmente levou a uma ênfase exagerada nesse fator
em detrimento dos outros dois.
A Economia da Complexidade não tem todas as respostas para
o quebra-cabeça dos padrões econômicos, mas nos fornece novas
ferramentas para começar a entender como esses vários fatores se
combinam para resultar nos comportamentos observados.
A economia do mundo real é um lugar muito mais interessante
em lugar do mundo de equilíbrio, imaginado pela Economia
Tradicional. Oscilações não estabilizantes, equilíbrio pontuado e Leis
de Potência – todos esses são comportamentos característicos de
uma complexa economia adaptativa em funcionamento.

Evolução
Quantas vezes você já ouviu a expressão “É uma selva lá fora”?
Ou “É a sobrevivência do mais apto”?
Empresários, jornalistas e acadêmicos gravitam naturalmente
para usar imagens de ecossistemas e evolução quando falam sobre
economia. Uma das afirmações mais fortes da Economia da
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Complexidade é essa linguagem não ser uma mera metáfora, porque
as organizações, os mercados e as economias não são evolucionários.
Eles, real e literalmente, atuam como componentes de sistemas
evolucionários.
Neste capítulo 9, Eric Beinhocker mostra: a evolução não
envolve apenas biologia. Em vez disso, a evolução é uma receita de
uso geral e altamente poderosa para encontrar soluções inovadoras
para problemas complexos.
É um algoritmo de aprendizagem. Ele se adapta a ambientes
em mudança e acumula conhecimento ao longo do tempo.
É a fórmula responsável por toda a ordem, complexidade e
diversidade do mundo natural. Como mostra na parte 3 de seu livro,
é a mesma fórmula por trás de toda a ordem, complexidade,
diversidade e, em última análise, riqueza no mundo econômico.

Design sem um Designer
Daniel Dennett, um teórico da evolução e diretor do Center for
Cogrritive Studies da Tufts University (cujo trabalho Eric Beinhocker
se baseará fortemente neste capítulo), classifica a evolução como um
método para “criar design sem um designer”.
Quando pensamos em algo como tendo um design, pensamos
nele como tendo um propósito – é adequado para uma tarefa. Por
exemplo, um martelo é projetado para pregar pregos e uma bactéria
é projetada para sobreviver e se reproduzir em um ambiente
específico.
Também pensamos em coisas projetadas como tendo um grau
de complexidade, ordem e estrutura para elas. Não pensaríamos nos
grãos de areia aleatórios de uma praia conforme projetados, mas
pensaríamos na estrutura complexa de um motor a jato, nas câmaras
em espiral de uma concha de náutilo ou no intrincado arranjo de
notas em uma peça musical como todos exibindo design.
Essa combinação de adequação a um propósito e complexidade
distingue coisas projetadas de coisas não projetadas.
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Um afloramento de rocha estriada pode ser bonito para o olho
humano, pode ter padrões complexos e pode até parecer uma obra
de arte. Mas não tem uma função, não é adequado para nenhum
propósito específico. É, em vez disso, a criação acidental de forças
geológicas aleatórias.
Coisas projetadas têm baixa entropia. Eles estão longe de ser
criações aleatórias.
Existem dois reinos (e apenas dois reinos) nos quais vemos o
design:
1.

na biologia e

2.

nos artefatos criados por criaturas biológicas.

Na biologia, existem pernas de canguru para pular, receptores
de sonar de morcego para encontrar coisas no escuro e estames de
flores habilmente disfarçados de órgãos sexuais de abelha para
estimular a polinização. No mundo humano, existem chaves de fenda
para girar parafusos, espátulas para girar panquecas e jatos gigantes
para transportar pessoas.
Mas os humanos não são as únicas criaturas a criar artefatos
com design. Há também ninhos elaborados construídos por cupins e
barragens complexas construídas por castores.
William Paley, um sacerdote e filósofo anglicano, notoriamente
apontou, em sua Teologia Natural publicada em 1802, algo tão
complexo e projetado como um relógio pressupõe um relojoeiro.
Portanto, argumentou ele, a complexidade e o design do mundo
natural requerem a existência de um relojoeiro divino.
Coisas altamente projetadas não surgem no mundo sozinhas.
Afinal, os projetos exibem propósito, inteligência e solução de
problemas.
Esse é, obviamente, o mesmo argumento sendo apresentado
atualmente dois séculos depois pelos proponentes da chamada Teoria
do Design Inteligente. No entanto, ela não prova a existência de
Deus.
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A evolução faz exatamente isso: ela cria design por conta
própria. Richard Dawkins, o teórico da evolução de Oxford, cujo
trabalho também informa muito sobre este capítulo, chamou a
evolução de “o relojoeiro cego”. É uma fórmula estúpida, mecânica e
simples, mas, ao mesmo tempo, é surpreendentemente eficaz na
criação de designs de deveres.

Algoritmo para Inovação
Eric Beinhocker se referiu a esses tempos de evolução como
fosse realizado por um algoritmo, mas o que isso significa
exatamente?
Você pode pensar em um algoritmo como uma receita: pega
algum conjunto de entradas, por exemplo, farinha, ovos, açúcar,
manteiga, trabalha-os mecanicamente por meio de algum processo,
por exemplo, mexa bem, asse a 350 ° F ou 175 ° C para quinze
minutos, e voilá, se as instruções forem seguidas, produz de forma
confiável algum conjunto de saídas, por exemplo, cookies.
Dennett usa o exemplo de um torneio de tênis. Tem quartas de
final, semifinais e finais. É outro exemplo de um algoritmo onde
alguém ou alguma organização atribui aos jogadores o ponto-departida, por sorteio ou ranking, e o processo segue de acordo com
um conjunto de regras. Em seguida, produz um resultado confiável, o
vencedor.
O processo do torneio é um algoritmo bastante genérico e não
se restringe ao tênis. Ele pode ser usado para golfe, futebol, jogos de
computador ou qualquer número de substratos. O substrato pode ser
considerado o material ou informação sobre o qual o algoritmo atua.
Alguns algoritmos são neutros em relação ao substrato, ou
seja, podem ser reduzidos a um núcleo básico. Funciona em uma
ampla variedade de substratos, desde quando algumas condições
básicas de configuração estejam em vigor.
Por exemplo, você pode imaginar um algoritmo capaz de
classificar as coisas das maiores às menores. Esse algoritmo pode ser
útil para classificar baldes de maçãs ou o comprimento dos
sobrenomes em uma lista.
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O que define o algoritmo não é o substrato específico, mas sim
a lógica usada pelo algoritmo para processar informações. Um
algoritmo de classificação não classifica fisicamente maçãs ou nomes.
Em vez disso, o algoritmo faz seu trabalho com base nas informações
sobre o peso das maçãs ou na grafia dos nomes.
Algoritmos são fórmulas para processar informações. Eles são,
na verdade, programas de computador.
A evolução é um algoritmo neutro em relação ao substrato. Ele
pega informações sobre designs de coisas e as processa sem pensar
por meio de um processo.
A evolução também é recursiva: sua saída de um ciclo é a
entrada para a próxima rodada. Essa circularidade significa continuar
girando, infinitamente, até algo o impedir.
O exemplo de Dennett de um torneio de tênis também é
recursivo, pois o resultado da rodada anterior (por exemplo, as
quartas de final) é a entrada para a próxima rodada (por exemplo, as
semifinais), e o processo continua até um vencedor ser identificado
na partida final, depois das eliminações dos demais.
A evolução biológica, no entanto, não tem um ponto de parada
predefinido. Continuará girando recursivamente até quando o sol
exploda ou o planeta se torne inabitável.

Bons Truques, Movimentos Forçados e Dependência de Trajetória
Eric Beinhocker menciona a noção de Bons Truques de Dennett.
Os Bons Truques são movimentos no cenário da aptidão não
necessários sob pena de extinção, mas tão atraentes a ponto de
haver uma grande probabilidade de serem, repetida e
independentemente, descobertos por pesquisas evolutivas da
paisagem ou cenário da terra.
Por exemplo, a capacidade de detectar e interpretar sinais de
luz através dos olhos dá uma contribuição muito significativa para a
aptidão, virtualmente independentemente do ambiente, a menos caso
o mundo tenha escurecido.
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Em termos de cenário de aptidão, a região de DNA com
“criaturas com olhos” apresenta alta aptidão. O tamanho, a altura e a
estabilidade da região tornam altamente provável qualquer processo
de busca evolucionária acabar a encontrando.
Assim, o Bom Truque pode surgir de forma dependente em
várias espécies. Cada uma possui designs um tanto diferentes, como
designs de olhos de mamíferos e designs de insetos.
Dennett também se refere a outro fator: movimentos forçados.
No jogo de xadrez, os jogadores às vezes se encontram em
uma posição onde não têm escolha sobre o que fazer a seguir. Eles
são encaixotados em uma posição, onde qualquer outro movimento é
suicídio.
Da mesma forma, em um cenário de aptidão, os movimentos
de busca evolutiva são restringidos pelo adequado em um
determinado ambiente. Se alguém se desviar, estará morto.
Alguns movimentos forçados são criados pelas restrições
impostas pelas leis da Física e da Química. Por exemplo, as leis da
Termodinâmica ditam todas as criaturas biológicas devem ter algum
tipo de fronteira entre elas e o resto do mundo para fornecer uma
barreira entre seu interior de baixa entropia e o mundo exterior de
alta entropia.
Assim, todos os seres vivos têm algum tipo de pele, membrana,
exoesqueleto, concha de proteína ou outro recipiente. Outros
movimentos forçados podem ou não ser permanentes, sendo
definidos pelo estado atual do ambiente ou pela coevolução entre as
espécies.
Uma terceira e última consequência da topografia adequada da
paisagem ou cenário é a dependência do caminho, isto é, o fato da
história importar. Nos sistemas evolutivos, a história é importante:
onde você pode ir no futuro depende de onde você esteve no
passado.
A diferenciação pode espalhar as populações em uma
vizinhança da paisagem ou cenário, mas você não pode simplesmente
ir instantaneamente de uma parte da paisagem para outra à vontade.

88
Lembre-se: nossos saltos aleatórios são aleatórios para onde o levam
e são ponderados em direção a saltos menores.
Cada qual é um prisioneiro de sua história. Seu caminho
particular conduz ao beco sem saída e suas opções para o futuro são
limitadas por seu passado.
Matemáticos e teóricos da evolução exploraram uma variedade
de algoritmos de busca alternativos em diferentes formatos de
cenário. Alguns são melhores para pesquisar paisagens perfeitamente
aleatórias e outros são melhores para pesquisar paisagens regulares
e altamente ordenadas.
Mas para paisagens intermediárias, com correlação aproximada
e características complexas, como planaltos, buracos e portais, a
evolução é difícil de vencer. E quando o cenário está mudando
constantemente, quando o problema de busca é dinâmico, quando é
preciso equilibrar a tensão entre explorar menos ou explorar mais – a
evolução é realmente a grande campeã!

Essencial da Evolução
Para recapitular a versão neutra de substrato da evolução
construído, em resumo, aqui estão as condições necessárias para a
evolução fazer seu trabalho:
•

Existe um espaço de design com diversos designs possíveis.

•

É possível codificar com segurança esses designs em um
esquema.

•

Existe alguma forma de leitor de esquema capaz de decodificar
esquemas de forma confiável e renderizá-los em interatores. Na
evolução endógena, os esquemas codificam para a construção
de seus próprios leitores.

•

Interatores são compostos de módulos e sistemas de módulos
codificados por blocos de construção nos esquemas.

•

Os interatores são renderizados em um ambiente. O ambiente
impõe restrições aos interatores (por exemplo, as leis da Física,
do clima ou regras do jogo), qualquer uma das quais pode
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mudar com o tempo. Um fator de restrição particularmente
importante é a competição entre os interatores por recursos
finitos.
•

Coletivamente, as restrições em um ambiente criam uma
função-fitness onde alguns interatores são mais adaptados em
vez de outros.

O processo de evolução pode então ser pensado como um
algoritmo a buscar no espaço de design quais designs são adequados,
dadas as restrições de adequação do ambiente.
O algoritmo realiza sua busca do espaço de design da seguinte
forma:
•

Existe um processo de variação dos esquemas ao longo do
tempo. Os esquemas podem ser variados por qualquer número
de operadores, por exemplo, crossover e mutação.

•

Os esquemas são renderizados em interatores na criação de
uma população.

•

Atuar nos interatores é um processo de seleção, onde alguns
designs são considerados pela função de adequação mais
adequados em vez de outros. Interatores menos aptos têm
uma probabilidade maior de serem removidos da população.

•

Existe um processo de replicação. Os interatores de ajuste têm,
em média, uma probabilidade maior de se replicar e são feitas
mais variantes deles em vez de designs menos ajustados.

•

Assim, com o tempo, os blocos de construção contribuintes
para a aptidão do interator são replicados com mais frequência
e se tornam mais comuns na população.

•

Finalmente, o processo algorítmico de variação, seleção e
replicação é conduzido recursivamente na população, com a
saída de uma rodada atuando como entrada para a próxima
rodada.

Quando o algoritmo está sendo executado em um substrato de
processamento de informações de configuração apropriada com os
parâmetros corretos, podemos esperar os seguintes resultados:
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•

Criação de ordem a partir da aleatoriedade. A partir de inícios
aleatórios simples, o algoritmo cria projetos complexos. São
"ordenados" do ponto de vista da função de adequação. Todos
os processos evolutivos operam em sistemas abertos, então, na
verdade, o algoritmo aproveita a energia para diminuir a
entropia local e colocar a aleatoriedade em ordem.

•

Descoberta de projetos justos. O algoritmo fornece uma
maneira rápida e eficiente de pesquisar a enormidade do
espaço de design para designs de ajuste. Na evolução
endógena, os designs adequados sobrevivem e se replicam sob
as restrições de seu ambiente (“bons replicadores são
replicados”).

•

Adaptação contínua. O algoritmo “aprende” o que a função de
adequação deseja e seleciona os projetos capazes de
atenderem a esses critérios. Se a função de adequação muda, a
evolução produz designs refletindo as novas pressões de
seleção.

•

Acúmulo de conhecimento. O processo evolutivo acumula
conhecimento ao longo do tempo. O DNA contém imensas
quantidades de informações sobre quais designs biológicos
funcionaram no passado. Se você fosse um alienígena de outro
planeta e nunca tivesse visto a Terra, mas de alguma forma
obtivesse um pedaço de DNA de um organismo terrestre, você
poderia aprender muito sobre o ambiente da Terra apenas com
esse pedaço de código, supondo você ter um leitor de DNA.

Os esquemas são como os discos rígidos do processo evolutivo.
Elas preenchem com informações ao longo do tempo.
•

Surgimento da novidade. Durante o processo evolutivo, o
algoritmo cria continuamente novas variantes de projetos. Em
um sentido teórico, todos os designs possíveis já existem no
espaço de design, mas ao descobri-los e renderizá-los, a
evolução introduz “novos” designs no mundo real.
Experimentos são feitos, usando evolução simulada por
computador, para projetar coisas como ventilador de motor a
jato a chips de computador. Eles também resultaram em
designs novos.
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•

Aumento dos recursos dedicados a projetos de sucesso. As
populações de projetos bem-sucedidos aumentam e as
populações de projetos malsucedidos diminuem enquanto
projetos bem-sucedidos vencem a competição por recursos. As
populações maiores significam os esquemas bem-sucedidos
“controlarem” mais recursos em termos de matéria, energia e
informação em lugar dos esquemas malsucedidos. O
crescimento, no entanto, pode não seguir um padrão suave,
mas pode seguir um padrão de equilíbrio pontuado, devido a
uma combinação de efeitos de rede da coevolução e a forma do
próprio cenário de fitness.

A evolução é altamente eficaz na localização de designs
adequados em grandes espaços de design com paisagens ou cenários
de correlação rugosa.
•

A evolução emprega pesquisa paralela. Com efeito, cada
membro da população é um experimento individual em projeto,
desse modo há muitos caminhantes em busca de picos altos.

•

A evolução cria um espectro de saltos na paisagem. Ele não
segue apenas saltos curtos e incrementais possíveis travar em
ótimos locais, nem persegue muitos saltos longos loucos com
uma chance maior de falhar em vez de ter sucesso.

•

Finalmente, a evolução é um processo de inovação contínua. A
natureza recursiva do algoritmo nunca para. Isso é essencial,
dada a natureza em constante mudança da paisagem. Pode
haver períodos de busca mais ou menos ativa conforme a
evolução equilibra a exploração e a exploração, mas a busca
nunca está completa. O sistema não tem equilíbrio – nos
sistemas evolutivos, a estase (incapacidade de agir; estado de
impotência) é uma receita para a extinção.

Com efeito, a evolução diz: “Vou tentar muitas coisas e ver o
que funciona e fazer mais daquilo capaz de funcionar e menos daquilo
sem chance de funcionar”.
Mas, nesse processo de seleção, coisas notáveis acontecem:
1.

o algoritmo aprende o que a função de adequação “deseja”,
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2.

o conhecimento dessa aprendizagem se acumula na população
de esquemas e

3.

o processo evolutivo gera novidades enquanto busca designs de
adaptadores.

A evolução é como uma peça. O elenco de personagens e o
enredo são fixos, mas os atores em particular, o cenário e muitos dos
detalhes não. O processo evolutivo pode ser definido em Biologia,
simulações de computador, ou, como Eric Beinhocker mostra, cultura
humana, tecnologia e economia.
O processo evolutivo universal produz os resultados gerais
como o descrito, caso as condições existam, não importa qual seja o
substrato.

Da Teoria Evolucionária à Realidade Econômica
Conforme mencionado anteriormente no livro de autoria de Eric
Beinhocker, Evolução e Economia têm uma história mutuamente
interligada. Isso remonta à época de Darwin, cerca de 160 anos
atrás.
Embora muitas das grandes mentes da Economia, de Alfred
Marshall a Friedrich Hayek, lutassem para incorporar a Evolução à
Economia, elas estavam, em última análise, limitadas por duas
coisas.
Primeiro, eles lutaram para mapear uma compreensão da
evolução biológica na evolução econômica, levantando questões
como:
•

Qual é o equivalente econômico de um gene?

•

Um grupo de empresas é uma população?

•

O que constitui um pai e uma prole em sistemas econômicos?

Frequentemente, esses esforços iniciais foram igualmente
culpados de ser apenas raciocínios metafóricos como Walras, Jevons
e os outros marginalistas acusaram. Em vez da Biologia, o ponto de
partida de Eric Beinhocker, na parte 3 de seu livro, será a imagem
genérica e algorítmica da evolução discutida e resumida aqui.
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A afirmação da visão algorítmica moderna da evolução é os
sistemas evolucionários serem uma classe universal com leis
universais. Podemos então perguntar se a economia faz parte dessa
classe e está sujeita a essas leis.
Se a resposta for sim, então os mundos econômico e biológico
são ambos membros dessa classe universal. Eles podem ser muito
diferentes em suas implementações do algoritmo e, portanto,
perguntar o que um pai e um filho são em economia pode não fazer
sentido.
No entanto, os dois mundos ainda estão sujeitos às mesmas
leis gerais dos sistemas evolucionários. Explicam assim a forte
(perdoem a metáfora) semelhança familiar.
Talvez os primeiros pioneiros nessa estrada tenham sido
Richard Nelson e Sidney Winter, com sua seminal Teoria Evolucionária
da Mudança Econômica. Mas, de seu ponto de vista vantajoso, no fim
dos anos 1970 e início dos anos 1980, a Teoria da Evolução
Algorítmica e neutra em relação ao substrato estava apenas
começando a se formar.
O marco histórico de John Hol, Adaptation in Natural and
Artificial Systems, foi publicado em 1975, Seljish Gene de Richard
Dawkins em 1976, Evolution and the Theory of Games de John
Maynard Smith em 1982, e Origins of Order de Stuart Kauffman
apenas em 1993.
As ideias nestes trabalhos e outros forneceram sementes
germinativas. Elas têm alimentado prósperos programas de pesquisa,
desde meados da década de 1980, com trabalhos importantes
continuando até hoje.
Mas Nelson e Winter e seus predecessores econômicos também
careciam de outro ingrediente importante: as enormes quantidades
de poder de computação barato disponíveis hoje. Como vimos, a
evolução é a trituração implacável de um algoritmo simples milhares,
milhões ou bilhões de vezes em grandes populações.
Esse processo é quase impossível de modelar no estilo analítico
tradicionalmente usado pela maioria dos economistas. Ele só se
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tornou possível na década de 1990, quando os computadores se
tornaram mais poderosos.
Agora temos os papéis e o enredo de nossa peça evolucionária
e estamos prontos para começar a jogar os papéis com os atores
econômicos e construir as configurações das organizações, mercados
e economias nacionais. A história desta peça é a história da criação
de riqueza, e agora chegou a hora de “encenar a peça”.
Eu, Fernando Nogueira da Costa, encerro o resumo desse
método transdisciplinar por aqui. Deixo ao leitor a leitura das
restantes 300 páginas do livro The Origin Of Wealth: Evolution,
Complexity; And The Radical Remaking Of Economics de autoria de
Eric D. Beinhocker.

Post-Scriptum sobre Finanças
A teoria financeira tradicional desenvolveu suas ideias em uma
teoria rigorosa e coerente capaz de nos levar desde o comportamento
de investidores individuais até os movimentos dos mercados globais.
Em muitos aspectos, é um dos ramos mais elegantes e altamente
desenvolvidos da Economia Tradicional.
Nas últimas duas décadas, porém, a realidade não tem sido boa
para a teoria. Conforme observado no início do capítulo, eventos
como o crash de 1987 e a bolha de tecnologia da década de 1990
apresentaram desafios significativos para as finanças tradicionais.
Mas talvez ainda mais importante, uma nova geração de
trabalho empírico, ao usar ferramentas estatísticas altamente
avançadas, questionou os princípios básicos dessa teoria. Do ponto
de vista deste trabalho, pode-se dizer, na melhor das hipóteses, a
teoria ser uma aproximação grosseira a funcionar sob certas
circunstâncias. Na pior das hipóteses, pode-se dizer: está
simplesmente errada.
Para ir ao cerne da questão, precisamos estabelecer três fatos
salientes:
•

Primeiro, um corpo substancial de evidências empíricas e
experimentais mostra os investidores do mundo real não se
parecerem em nada com suas contrapartes teóricas e
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perfeitamente racionais. Os investidores não descontam para o
valor presente da maneira presumida pela teoria tradicional
presume. Eles têm vários preconceitos em relação ao risco,
estão sujeitos a erros de enquadramento no processamento de
informações e usam heurísticas para tomar decisões. Isso não
significa os investidores serem totalmente irracionais ou
tomarem decisões puramente baseadas na emoção. Em vez
disso, eles são “limitados” e indutivamente racionais, em vez de
perfeita e dedutivamente racionais. Basta dizer: três décadas
de trabalho em Finanças Comportamentais deixam poucas
dúvidas de a racionalidade perfeita ser uma má aproximação da
realidade econômica.
•

Em segundo lugar, os mercados não seguem um caminho
aleatório. Há evidências de os dados de mercado possuírem
uma estrutura considerável, possuindo todas as características
próprias de um sistema adaptativo complexo.

•

Terceiro, os mercados financeiros não são eficientes no sentido
da palavra Economia Tradicional, mas eles são altamente
eficazes no sentido evolucionário.

A visão da Economia da Complexidade das Finanças ainda está
se formando e muitas perguntas permanecem sem resposta. Mas
está claro as teorias tradicionais serem inadequadas e novas
abordagens serem necessárias.
Para Wall Street, City e outros mercados financeiros, as
implicações do financiamento da Complexidade estão apenas
começando a ser sentidas. Diversas empresas, tanto grandes bancos
quanto fundos de hedge, estão empregando as técnicas estatísticas e
de modelagem da Economia da Complexidade para elaborar suas
estratégias de investimento – e muitas dessas empresas empregam
ou são assessoradas por vários econofísicos e economistas
comportamentais.
Naturalmente, essas empresas são muito sigilosas sobre o que
estão fazendo e os resultados alcançados. Mas, inevitavelmente, a
Ciência da Complexidade mudará o mundo dos investimentos e
produzirá novas inovações na corrida para melhor estratégia de
investimento.

96
O impacto sobre os investidores individuais provavelmente será
de longo prazo. O financiamento da complexidade não altera
nenhuma das orientações gerais geralmente dadas aos investidores
individuais, como a importância de diversificar o portfólio ou de
investir no longo prazo.
Mas a maioria das inovações em finanças eventualmente flui de
investidores institucionais para investidores de varejo. Em algum
ponto, os fundos a empregarem essas técnicas provavelmente
estarão disponíveis também para investidores individuais.
Há, no entanto, outro eleitorado para o qual o financiamento da
Complexidade levanta vários problemas: executivos de negócios têm
questões importantes a ser enfrentadas.
O financiamento da Complexidade afeta o mundo dos negócios
em três áreas.
Primeiro, os métodos amplamente usados para calcular o custo
de capital de uma empresa podem estar errados.
Em segundo lugar, o financiamento da Complexidade levanta
questões sobre a adequação da concessão de opções de ações na
remuneração dos executivos.
Terceiro, e talvez o mais importante, nos desafia a pensar de
novas maneiras sobre o propósito fundamental das corporações e a
natureza do capitalismo acionista.
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Capítulo 3.
Nova Economia e Estabilidade Macroeconômica
Introdução
Teodoro Dario Togati publicou seu livro The New Economy and
Macroeconomic Stability: A neo-modern perspective drawing on the
complexity approach and Keynesian economics [A Nova Economia e a
Estabilidade Macroeconômica: Uma Perspectiva Neo-Moderna
baseada na Abordagem da Complexidade e na Economia Keynesiana]
(London & New York; Routledge; 2006) com os seguintes objetivos.
A Nova Economia (NE) – definida aqui como a transformação
ocorrida nas principais economias, especialmente nos Estados Unidos,
desde 1995 – é um fenômeno atraente de enorme interesse não só
para economistas. Suscitou inúmeros comentários e debates na mídia
e em revistas acadêmicas.
Grande parte da literatura sobre esse tópico enfoca aspectos
específicos da NE, como os efeitos das novas tecnologias na gestão e
produtividade corporativa, ou na forma como os clientes podem se
beneficiar com a Internet. Em contraste, este livro analisa as
implicações do NE para a estabilidade macroeconômica, considerada
em um sentido muito amplo, abrangendo questões cíclicas e de
crescimento.
A justificativa para essa escolha é Togati subscrever a visão
sustentada, por exemplo, por Rostow (1990: 428-31), segundo a
qual os ciclos são simplesmente a forma histórica assumida pelo
crescimento. Tratá-los separadamente é uma forma de violência
intelectual porque exclui o cerne do problema do crescimento
oscilante.
Essas questões parecem ser ainda mais relevantes quando a NE
completou sua parábola do boom à depressão. O passar do tempo
permite-nos formar uma interpretação mais equilibrada do fenômeno
e das principais opiniões acerca dele.
Embora a maioria dos autores concorde quanto ao termo NE se
referir à importante mudança na economia dos Estados Unidos,
ocorrida na década de 1990, as opiniões divergem quanto à natureza
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dessa mudança. Para simplificar, Togati se refere às duas linhas
gerais de interpretação na literatura como a postura 'otimista' e a
'pessimista'.

Visão Otimista da Nova Economia
A postura otimista foi expressa de várias maneiras. A primeira
prosperou na atmosfera eufórica do fim dos anos 90 e foi
amplamente elogiado pela mídia (especialmente em jornais e revistas
como o Wall Street Journal e Fortune) e declarou muito
simaplesmente os computadores estarem mudando tudo na
economia. anunciou a NE como o início de uma Idade de Ouro
quando o ciclo de negócios desapareceria e as leis da Velha Economia
não se aplicariam mais.
Esses autores otimistas tinham claramente uma visão muito
tecnocêntrica do crescimento econômico. O futuro da NE era
imaginado como um desenvolvimento linear das potencialidades
técnicas e daí nunca haveria problemas de estabilidade porque o
progresso tecnológico seria virtualmente imparável.
Outra visão, analiticamente muito mais robusta face a essa
anterior, e bastante difundida entre os economistas, sustentava a NE
não extinguir o ciclo de negócios, mas amplificar a relativa
estabilidade, já alcançada pela economia dos Estados Unidos após
1945.
Vários autores apontaram as novas tecnologias moderarem o
ciclo de negócios ao:
1.

reduzir os custos de transação,

2.

melhorar o acesso às informações,

3.

permitir novos métodos de gestão de estoque,

4.

acelerar a inovação e a desregulamentação financeiras,

5.

permitir o sistema se aproximar do modelo de competição
perfeito.
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Visões Céticas ou Pessimistas da Nova Economia
A segunda postura era pessimista e ganhou preferência desde
os crashes do mercado de ações e a forte desaceleração econômica
em todos os países. Ao contrário da visão otimista, afirmava o
impacto benéfico da NE realmente não justificar o tipo de esperança
revolucionária acumulada nos anos 90s.
Para muitos, o entusiasmo pela Tecnologia de Informações e
Comunicação (TIC) foi longe demais, embora o otimismo excessivo
da década de 1990 não deveria ter dado lugar a um pessimismo
excessivo agora. Outras reivindicações relativas a NEs, por exemplo,
pré 1929 e na década de 1960, sempre foram provadas erradas no
passado, e a NE recente não seria exceção.
Em particular, o fenômeno do ciclo de negócios persiste. Há
pelo menos uma continuidade qualitativa em seus mecanismos e
efeitos, apesar das imensas mudanças estruturais da NE.
Os autores capazes de expressarem essa afirmação mais
moderada e, a esta altura, praticamente incontestável, não pararam
por aí. Eles também apresentaram outros pontos de vista sobre a
natureza da NE.
A rigor, podem-se notar duas grandes opiniões principais dentro
deste grupo. A primeira é sugerir, como a NE não consegue abolir o
ciclo, ele deve ter apenas um impacto bastante modesto sobre os
indicadores macroeconômicos.
Na verdade, os macroeconomistas têm motivos para serem
céticos quanto ao termo NE. Essa visão é expressa de várias
maneiras diferentes, embora muitas vezes não sejam mutuamente
exclusivas:
●

enfatiza os principais efeitos da NE aparecerem no nível micro
ou estrutural e ser difícil vinculá-los ao ciclo de negócios e ao
nível macro;

●

aponta, embora a NE certamente tenha causado um
avivamento significativo de produtividade, o aumento não ser
excepcional para os padrões históricos e ter um impacto
bastante limitado na renda potencial da economia e no
crescimento de longo prazo;
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•

denuncia todo o progresso ter se concentrado no setor de
manufatura durável, com surpreendentemente poucos efeitos
colaterais para o resto da economia, provocando uma
transformação fundamental da economia dos Estados Unidos
[evidentemente uma falsa hipótese por conta da Chimérica:
indústria na China, serviços nos Estados Unidos];

●

argumenta a NE, e especialmente “o milagre econômico dos
Estados Unidos”, não ter sido o resultado inevitável de
mudanças estruturais induzidas pela globalização ou TIC, mas
foi sim devido a “fatores excepcionais ou pura sorte” [?!] e,
nesse sentido, a recente baixa volatilidade do produto é
principalmente o resultado de choques macro menores;

●

considera a moderação do ciclo de negócios, nas últimas
décadas, como o resultado de uma melhor formulação de
políticas, como a introdução de estabilizadores automáticos e a
volatilidade reduzida dos gastos públicos ou as lições
importantes aprendidas sobre como conduzir melhor a política
monetária.

Por exemplo, com referência aos EUA, houve maior sucesso do
FED em agir preventivamente e manter um equilíbrio adequado entre
estabilidade de preços e poder de compra máximo, em vez de desviar
de um objetivo para outro. Além disso, houve a rápida reação do FED
aos choques de 1987, 1998 e 2001, quando houve quedas do
mercado de ações e pânico financeiro.
A segunda opinião é mais pessimista. Sublinha a NE não
melhorar o desempenho macroeconômico ou simplesmente o deixar
inalterado, mas também implicar alguns novos perigos para a
estabilidade macroeconômica.
De acordo com vários autores, embora os ciclos econômicos
recentes tenham sido induzidos por políticas restritivas, a NE implica,
em vez disso, ciclos de negócios relativamente mais perigosos. São
voláteis porque impulsionados por mudanças nos “espíritos animais”.
Por exemplo, a recessão, envolvendo grandes oscilações em
estoques e investimentos, lembra o velho estilo de recessões prékeynesianas. Além disso, a tecnologia da informação não melhorou a
capacidade de prever o futuro econômico.
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Por fim, autores neo-schumpeterianos consideram a NE como
um novo Paradigma Tecno-Econômico. Traz grandes mudanças
estruturais com possíveis efeitos bastante negativos no plano
macroeconômico, como desemprego estrutural persistente e bolhas
especulativas. As explosões dessas levam a grandes desacelerações e
recessões.
Para resumir as características-chave dessa segunda postura,
podemos apresentar cinco pontos principais.
Em primeiro lugar, o conceito de instabilidade não é obsoleto na
NE. Ela não é necessariamente mais estável se comparada à Velha
Economia: nem a melhoria do controle de estoque, nem a mudança
para os serviços, nem a desregulamentação per se garantem maior
estabilidade.
Em segundo lugar, a NE é um fenômeno complexo. Consiste em
uma série de recursos inter-relacionados, não apenas as TIC. A maior
expansão dos mercados financeiros, a globalização e a liberalização
dos mercados também são importantes.
Terceiro, enfatiza o fato dessas características da NE tendem a
ter efeitos duais, tanto positivos quanto negativos. Há razões para
acreditar, por exemplo, embora a globalização possa reduzir a
instabilidade cíclica por uma série de razões, ela também pode trazer
maior vulnerabilidade.
Em quarto lugar, a NE endossa uma visão endógena dos ciclos
de negócios, em contraste com a visão de quem acredita na
estabilidade inerente das economias de mercado e atribui recessões a
erros de política e distúrbios externos. Em particular, critica-se a
visão de os ciclos de negócios na NE, como na Velha Economia,
poderem ser explicados principalmente por choques de produtividade,
induzidos pelas TIC.
Esta inovação tecnológica não garantirá per se maior
estabilidade macroeconômica, visto a maioria das mudanças técnicas
serem graduais e localizadas. Para compreender os ciclos de negócios
na NE, deve-se levar em consideração uma série de fatores interrelacionados.
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Por exemplo, as recessões têm origem principalmente na
evolução do mercado:
1.

excesso de confiança,

2.

excesso de empréstimos e

3.

investimento excessivo.

Uma abordagem endógena se concentra em ligações entre
lucros, investimento, crédito, bolsa de valores, inflação e taxas de
juros. Essas interações são centrais para o processo de flutuações
econômicas e crescimento.
Enfim, as macropolíticas governamentais discricionárias podem
reduzir ou acabar com a instabilidade cíclica. Até mesmo políticas
inicialmente corretas podem também desestabilizar a economia.

Questão Chave Abordada no Livro
Essas duas visões básicas (ortodoxa e heterodoxa) representam
o pano de fundo da análise de Togati. Resumidamente, a questão em
jogo é
1.

se a NE implica mais ou menos instabilidade real, ou seja,

2.

se a estabilidade relativa, observada nos dados macro
tradicionais, se deve a:

•

uma maior estabilidade do setor privado ou

•

uma política econômica mais inteligente.

Este livro sugere, para chegar a conclusões definitivas sobre
esta questão, não devemos nos basear em visões a priori, mas
devemos dar um passo preliminar – em princípio, economistas de
todas as convicções podem concordar com ele –, a saber:
1.

identificar o maior número de potenciais fontes de instabilidade,

2.

avaliar em qual medida são reais.

Devemos tirar conclusões a respeito de estabilidade com base
em uma descrição abrangente. Seria um mapa, por assim dizer, dos
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mecanismos endógenos e exógenos relevantes envolvidos a fim de
determinar o desempenho geral dos sistemas econômicos reais.
Em particular, devemos avaliar em qual medida a NE é
caracterizada por instabilidade dinâmica ou estrutural. Se ela implica
em uma convergência mais lenta para um determinado estado de
equilíbrio ou se mudanças importantes no comportamento qualitativo
dos agentes, dão origem a desvios de um equilíbrio para outro – ou
não.
À luz deste objeto de análise, a premissa fundamental
subjacente a este livro é a melhor maneira de estudar estabilidade
ser a adoção de uma abordagem completa para a Complexidade da
NE. Isso leva em consideração as interações entre seus fatoreschave.

Dados Macroeconômicos Insuficientes para Estudo da Estabilidade
Para desenvolver nossa análise ao longo dessas linhas, dois
problemas principais precisam ser resolvidos:
•

primeiro, qual é a evidência empírica relevante e,

•

segundo, quais são os métodos apropriados a serem usados?

Esses problemas surgem porque as ferramentas e dados
macroeconômicos de acordo com o padrão encontrado são
insuficientes ou inadequados. Por exemplo, pode-se argumentar,
apesar de sua utilidade óbvia, indicadores padrão como Produto
Interno Bruto (PIB) ou emprego ou produtividade do trabalho não nos
permitem distinguir totalmente entre resultados estáveis e instáveis.
Eles não nos contam uma história completa por uma série de razões.
Em primeiro lugar, esses agregados são influenciados por
políticas macroeconômicas e pela existência de estabilizadores
automáticos. Por exemplo, é verdade, como mostram os dados
macro, houve uma recuperação da economia dos Estados Unidos
após 2001. No entanto, seria muito precipitado concluir essa
economia estava estável até a explosão da crise em 2008. Como
muitos reconhecem, esta recuperação não era um produto
“espontâneo” das forças de mercado, mas era, sem dúvida, devido
em grande parte à política expansionista, monetária e fiscal.
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Em segundo lugar, esses agregados fornecem um sistema de
alerta precoce insuficiente para os formuladores de políticas. Embora
aquele desempenho macro dos EUA fosse reconfortante para os
formuladores de políticas, eles provavelmente não deveriam ser tão
complacentes.
As coisas pareciam bem diferentes quando um reconhecia a
recuperação dos EUA coexistir (ou ser mesmo comprada à custa de)
enormes desequilíbrios estruturais. Por exemplo, destacavam-se os
chamados déficits gêmeos nas finanças públicas e conta corrente do
balanço de pagamentos e a enorme dívida privada. Isso lançava
sérias dúvidas sobre as perspectivas futuras da economia dos EUA.
Terceiro, os agregados padrão estavam se tornando muito
menos significativos, porque a NE era caracterizada por importantes
dimensões de mudança qualitativa, como o maior peso dos serviços e
intangíveis no PIB. Eles são extremamente difíceis de quantificar e
muitas vezes esquecidos pelos sistemas estatísticos.
Focar nos agregados macroeconômicos costumeiros não parece
ser suficiente para capturar a peculiaridade da NE e os novos
problemas de estabilidade enfrentados. Por exemplo, os dados
recentes de produtividade por si só não caracterizam a NE. Os países
industrializados já experimentaram grandes ganhos de produtividade
antes, por exemplo, na década de 1960.
Esses problemas sugerem identificar um novo conjunto de
indicadores capazes de ir além dos padrões para avaliar a
instabilidade não ser uma tarefa simples. Certamente não é uma
questão puramente empírica.
Pode de alguma forma ser “consertada”, usando dispositivos
pragmáticos em pesquisa aplicada. Precisamos, em vez disso, é
conceber um conjunto de novas “regras do jogo” metodológicas para
nos ajudar a examinar a NE sem encontrar esses problemas.
Por exemplo, se quisermos apreender a peculiaridade da NE,
seria útil defini-lo em termos de algumas tendências irreversíveis,
como a aceleração da mudança tecnológica e avaliá-lo em termos de
novas peças de evidência empírica correspondentes, como a Lei de
Moore, segundo a qual o poder de computação dobra a cada dezoito
meses.
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Crise na Teoria Econômica Atual
Antes de entrar em detalhes sobre tais regras, devemos estar
cientes de o problema enfrentado pela análise de estabilidade não ser
apenas com os dados. Os métodos padronizados de indicadores
macroeconômicos também são insatisfatórios para o estudo dessa
questão.
Há uma lacuna entre a teoria e as contas descritivas dos ciclos
de negócios na tradição da abordagem de Wesley Mitchell. Os
observadores dos ciclos econômicos há muito sentem essa
abordagem conter uma verdade profunda, embora nunca tenha sido
bem integrada às velhas teorias keynesianas, novas keynesianas,
monetaristas ou novo-clássicas dos ciclos econômicos.
O que há na estrutura das economias de mercado capitalistas
capaz de fazer a atividade econômica real subir e cair de maneira a
mostrar certas regularidades empíricas?
Togati sugere considerações semelhantes se aplicarem à Teoria
do Crescimento. A rigor, a lacuna entre a teoria e a análise empírica
está por trás de todos os ramos da Economia, de modo ser
apropriado falar de uma Crise Geral da Teoria Econômica.
No entanto, essa lacuna parece particularmente grave na
análise do comportamento dinâmico das economias, dada a estranha
dicotomia enfrentada neste campo.
•

Por um lado, encontramos tentativas acadêmicas pretensiosas
de descobrir algumas das “equações de Deus”, isto é, reduções
capazes de governar a evolução de uma economia complexa.

•

Por outro lado, vemos pessoas e instituições mais práticas em
busca de construção de cenários ricos e bem informados sobre
as tendências das economias do mundo real.

Estes, no entanto, muitas vezes são baseados apenas em uma
compreensão intuitiva ou informal, ou seja, não explicitamente
derivada da teoria econômica das interações entre os fenômenos
principais. Na opinião de Togati, a principal explicação para essa
lacuna é a teoria macroeconômica atual ser incapaz de fornecer uma
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análise de estabilidade satisfatória ao longo das linhas descritas
anteriormente.

Limitações da Teoria Neoclássica
Para deixar claro, Togati vai se referir aos dois paradigmas
básicos da Macroeconomia, ou seja, a teoria neoclássica e a
keynesiana. Correspondem amplamente às duas interpretações da NE
resumidas anteriormente.
Para os neoclássicos, a economia de mercado baseada na
flexibilidade total de preços é intrinsecamente estável, exceto caso
fatores institucionais ou formuladores de políticas a perturbem de
alguma forma. Em sua opinião, a NE confirma esse insight básico
porque eles têm como certo os fenômenos como a globalização e as
mudanças tecnológicas terem principalmente efeitos benéficos.
Essa suposição de estabilidade tem algumas limitações óbvias
para o tipo de análise desejamos realizar neste livro aqui resumido.
Primeiro, ela restringe a teoria neoclássica a fornecer uma
explicação da instabilidade de curto prazo apenas em termos de
rigidez e imperfeições do mercado, por exemplo, ajuste defasado nos
preços e expectativas. Esse relato é inadequado por uma série de
razões.
Basta observar não considerar os mecanismos endógenos. Isso
porque ele depende de uma gama de fatores exógenos ou ad hoc
tratados de forma de equilíbrio parcial. De tal forma, cada fator
sozinho parece ser responsável por desfechos desfavoráveis, como
recessões.
Em segundo lugar, fornece uma explicação da instabilidade de
longo prazo, enfatizando os fatores do lado da oferta. Seguindo seu
uso de funções de produção para analisar questões de crescimento, a
teoria neoclássica sustenta os países enfrentarem um crescimento
lento da renda ou da produtividade. Têm uma dotação insuficiente de
fatores produtivos, como força de trabalho ou vários tipos de capital.
Além disso, as funções de produção lidam com esses fatores do
lado da oferta de uma forma reducionista. Eles são obrigados, por
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exemplo, a considerá-los como independentes em vez de interrelacionados, como costumam ser no mundo real.
Por exemplo, no trabalho estatístico associado à Nova Teoria do
Crescimento (NGT), muitas vezes utilizada para lidar com a NE,
reconhece-se mais de uma centena de variáveis afetarem o
crescimento endógeno. Vai desde gastos em P&D até níveis de
democracia e confiança, ou mesmo qualquer variável possível de ser
considerada como afetando o desempenho econômico.
Mas dificilmente é crível as cem ou mais variáveis condicionais
serem independentes umas das outras e em seus efeitos sobre o
crescimento. Portanto, um modelo completo de interação deve ser
apresentado, mas tal modelo é matematicamente intratável e o
dispositivo ad hoc simples de adicionar variáveis à regressão foi
usado na ausência de qualquer fundamento lógico diferente de testálas.
Enfim, os modelos padronizados focam em co-movimentos
relativamente estreitos. Descartam certos fenômenos caso eles não
se comportem como processos estocásticos estacionários.

Limitações do Keynesianismo
Em geral, os keynesianos parecem mais bem equipados para
lidar com problemas de estabilidade em lugar de seus pares
neoclássicos. Em princípio, eles enfatizam o papel dos mecanismos
endógenos e exógenos e dos fatores de oferta e demanda nas
análises de curto e longo prazo.
Eles têm uma visão a priori de a economia privada ser instável
e uma política econômica ser necessária para mantê-la no caminho
certo. A estabilidade não é uma propriedade inerente à economia de
mercado ou à interação de indivíduos atomísticos, é sim uma
propriedade do sistema como um todo, caso as instituições e a
intervenção do Estado tenham sido levadas em consideração.
A interpretação da NE se encaixa nessa visão. Os keynesianos
consideram fenômenos como a globalização e a mudança tecnológica
como tendo efeitos positivos e negativos. Sugerem a estabilidade
relativa se dever a uma intervenção política mais inteligente.
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No entanto, existem alguns obstáculos poderosos no caminho
de uma abordagem keynesiana completa para a estabilidade. A
principal delas é a teoria keynesiana e seu princípio-chave de
demanda efetiva serem vistos pela maioria dos economistas como
aplicáveis apenas ao curto prazo.
Esta visão é especialmente popular entre os economistas
schumpeterianos, segundo os quais o keynesianismo não lidou com
problemas setoriais de longo prazo, profundamente enraizados.
Voltado para o gerenciamento do lado da demanda agregada,
keynesianos negligenciam fatores como tecnologia e desenvolvimento
em setores industriais específicos, ou seja, mudanças do lado da
oferta. Dentro do sistema keynesiano não há espaço para
produtividade, nenhuma maneira de estimulá-la ou estimulá-la...
Essa visão é tão difundida a ponto de muitos macroeconomistas
keynesianos simplesmente considerarem o conceito de equilíbrio
neoclássico de longo prazo e sua suposição de estabilidade
subjacente como garantidos.
Outro obstáculo para a extensão bem-sucedida da análise
keynesiana no longo prazo é as tentativas anteriores nessa direção,
como as de Harrod ou de Hansen com sua abordagem
estagnacionista. Enfatizaram mecanismos específicos, por exemplo, o
princípio da instabilidade ou choques exógenos, como aumento da
população ou mudança tecnológica, como a chave, negligenciando as
inter-relações entre uma série de fenômenos.

Uma Alternativa Pós-Moderna: Complexidade
Em face dos dois problemas básicos surgidos na análise da NE –
a saber, 1. a necessidade de destacar um conjunto mais refinado de
indicadores para capturar a instabilidade e 2. uma estratégia de
modelagem capaz de superar a lacuna entre os métodos
macroeconômicos atuais e a dependência de cenários informais – o
objetivo principal da análise de Togati pode ser declarado de forma
mais completa.
Este livro propõe uma solução para esses problemas,
desenvolvendo uma análise completa das interações, inspirada
naquilo chamado pelo autor de Visão Pós-Moderna.
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Essa visão equivale a sugerir a melhor maneira de abordar uma
questão de longo prazo, como a estabilidade, não é confiar em visões
a priori ou abordagens formais, as quais buscam demonstrar a
operação de mecanismos específicos. É melhor proceder, por assim
dizer, de forma ex-post, isto é, avaliar e comparar os fatores
estabilizadores e desestabilizadores de fato capazes de ocorrerem nas
economias reais.
Deve-se notar, entretanto, Togati não estar propondo uma
postura puramente empírica ou a-teórica. De acordo com a
perspectiva neo-moderna, a qual reflete a tentativa de superar as
limitações dos cânones modernistas e pós-modernistas com uma
influência profunda em muitas áreas, incluindo a Economia, os
modelos têm um papel limitado, mas útil a desempenhar na análise
de dinâmica complexa.
Em particular, ao contrário do enfatizado pelos projetos teóricos
modernistas, unificadores e abrangentes (como a abordagem do
equilíbrio geral), os neo-modernistas consideram os modelos como
separando apenas histórias causais parciais, como peças de um
quebra-cabeça.
No entanto, em contraste com as visões pós-modernistas as
quais implicam, em última análise, na fragmentação da Economia, os
neo-modernistas não abrem mão de todas as visões unificadoras.
Eles sugerem os modelos poderem ser significativamente combinados
ou integrados para completar o quebra-cabeça.
Enfim, a tarefa tentativa a se realizar ao propor esse novo
rótulo neo-moderno é ajudar os economistas a derivar cenários com
mais rigor face ao feito atualmente. Em suma, o neo-modernismo
consiste em uma tentativa geral de estender os limites da ciência a
áreas, como a análise de estabilidade, mal cobertas pelos métodos
padronizados.
Felizmente, esse empreendimento não precisa começar do zero.
Na visão de Togati, a Teoria da Complexidade é uma das abordagens
capaz de se enquadrar nessa perspectiva neo-moderna.
Apesar de suas muitas deficiências, o conceito de Complexidade
tem muito mais potencial para reconstruir a teoria econômica em vez
do atualmente já explorado pelos economistas convencionais.
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A Teoria da Complexidade também pode ser útil para os
objetivos deste livro. Em particular, é bastante relevante para a
macroeconomia e a análise da estabilidade global, pois propõe uma
visão sistêmica da Economia como um todo, destacando, por
exemplo, a ideia de pluralismo de sistemas e a evolução das forças
econômicas são cumulativas e tempo irreversível.
Apresenta fenômenos, como feedbacks positivos, retornos
crescentes, não linearidades de auto-organização, dependência de
trajetória e lock-in. Todos parecem relevantes para a NE.
Além disso, essa abordagem não visa fornecer uma teoria
unificada e abrangente. Isso rebaixa a teoria a um nível inferior,
especialmente quando comparada à análise de equilíbrio geral, ou
seja, a instância arquetípica da teoria rígida.
Na visão sistêmica da Complexidade, a teoria parece ser “leve”,
isto é, não aparece mais como uma esfera puramente dedutiva e
autocontida. Muito mais ênfase indutiva é colocada no conhecimento
da história econômica e da história da Economia.
Especialmente relevante para os propósitos de Togati é a Teoria
da Complexidade, desenvolvida especialmente pelo Santa Fe Institute
e por uma série de autores com ênfase em uma visão institucional da
Complexidade. Ela fornece insights úteis sobre duas questões-chave
identificadas, nomeadamente:
1.

a identificação de novos indicadores e

2.

a estratégia de modelização adequada para lidar com a
estabilidade.

Rótulos de Calvino
Quanto à primeira questão, a Teoria da Complexidade pode ser
vista como uma boa fonte de inspiração para as regras capazes de
descrever a NE e identificar as principais fontes de instabilidade.
Seguindo essas regras, podemos descrever a NE em termos de
alguns padrões-chave ou 'leis' empíricas sobre a Economia como um
todo.
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São capazes de refletir o chamado de “dimensões de
complexidade estrutural”, ou seja, as principais mudanças estruturais
provocadas pela NE. Os padrões em mente referem-se à aceleração
de determinados processos, como a globalização, a mudança
tecnológica, o peso das finanças e dos serviços, o enfoque em dados
e previsões, o papel do Estado e assim por diante.
Todas parecem caracterizar a NE nos principais países. Esses
padrões são de tipo histórico-institucional, porque são moldados em
grande parte por fatores institucionais.
Há uma ligação estrita, por exemplo, entre a aceleração da
globalização e um certo arranjo institucional, por exemplo,
liberalização de mercados, leis antimonopolistas, acordos comerciais
e regimes de taxas de câmbio. Permitiu a 'criação' de mercados
intercontinentais nas últimas décadas.
Em princípio, esses padrões podem ser expressos de maneiras
diferentes. Neste livro, Togati escolheu agrupar as características
principais da NE em algumas categorias ou rótulos amplos:
'multiplicidade', 'rapidez', 'leveza', 'precisão' e 'visibilidade'.
Eles foram sugeridos pela primeira vez pelo italiano escritor
pós-moderno, Italo Calvino, durante suas Palestras Norton na
Universidade de Harvard, para caracterizar o século passado em
geral. Entre as principais vantagens desse sistema de classificação, a
mais importante é ele se encaixar no esforço de contabilizar as
interações entre uma série de fenômenos econômicos e fatores
institucionais.

Estratégia de Modelagem
A segunda contribuição da abordagem da Complexidade é ela
inspirar amplamente a estratégia de modelagem para lidar com a
estabilidade da NE.
Em primeiro lugar, como esta abordagem, Togati subscreve o
cânone da Teoria da Luz. Não descarta a teoria como tal, mas reduz o
potencial das teorias macroeconômicas atuais, isto é, os paradigmas
neoclássico e keynesiano, a uma “noção fraca de equilíbrio”, como o
equilíbrio instantâneo.
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Embora a Teoria da Luz exclua os estados de equilíbrio
estacionários de longo prazo e as leis determinísticas da evolução de
longo prazo de sistemas complexos, ela não é necessariamente
inconsistente com o equilíbrio passageiro ou transitório. Isto
desempenha o papel de referência na análise, pois mostra os fatoreschave desempenhando um papel causal em qualquer momento.
Com base nisso, Togati destaca dois pontos principais neste
livro. Em primeiro lugar, sugere os dois macro-paradigmas básicos
destacarem diferentes fatores causais, tendo em vista o fato de eles
dependerem de visões alternativas do processo econômico ser mais
precisamente considerado como sua "essência".
Enquanto a teoria neoclássica enfatiza o papel-chave ou
essencial dos recursos produtivos e preferências atomísticas, a teoria
keynesiana enfatiza as propensões agregadas e os fatores monetários
determinantes da demanda agregada. Deve ficar claro, no entanto,
não se ignorar simplesmente os recursos.
Em vez disso, Togati considera-os como dados secundários.
Podem desempenhar um papel apenas afetando os fatores causais.
Por exemplo, um avanço tecnológico, como as TIC, não determina os
resultados per se, mas desempenha um papel ao influenciar a
propensão para investir.
Em segundo lugar, em consonância com a Teoria da
Complexidade, Togati não busca substituir as teorias existentes, mas
integrá-las. Acredita as abordagens keynesiana e neoclássica terem
ainda um papel a desempenhar na análise de estabilidade.
Em particular, elas podem ser usadas para construir algo como
um metamodelo ou talvez até mesmo um novo ramo da
Macroeconomia. A contribuição desses paradigmas básicos é dupla.
A primeira é destacar os mecanismos causais específicos
capazes de responderem pelas principais forças estabilizadoras e
desestabilizadoras em ação.
A outra é derivar uma perspectiva sobre a estabilidade global
ou um cenário de grandes tendências, considerando os vários
mecanismos em um quadro coerente.
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Nesse livro, o autor deriva dois cenários dos macro-paradigmas
básicos. Em seguida, faz uma comparação entre eles para obter
conclusões mais gerais sobre a estabilidade.

Generalidade da Teoria Keynesiana
Esta abordagem de meta-modelagem não neutraliza as
diferenças teóricas entre os dois paradigmas. Pelo contrário, a
disputa ‘Keynes versus Neoclássicos’ é revitalizada, embora em um
nível diferente. Pode-se mostrar a teoria keynesiana realmente
representar a estrutura mais geral.
A reivindicação de generalidade sobre a teoria de Keynes é
justificada por duas razões.
Em primeiro lugar, Keynes fornece a explicação mais geral do
equilíbrio passageiro ou transitório, seguindo o fato de ele adicionar
uma nova dimensão à análise neoclássica. Enquanto a última enfatiza
o interesse próprio e a competição, Keynes sustenta a dimensão de
interesse mútuo refletir a existência de uma interdependência básica
entre os agentes econômicos. Esse efeito mútuo também deve ser
considerado como um determinante real do comportamento.
Essa visão encontra expressão analítica em conceitos como o
Paradoxo da Parcimônia ou o multiplicador sistêmico. Fundamenta
sua crença de a Macroeconomia ser uma disciplina autônoma,
baseada em princípios sistêmicos, ou seja, transcendentes ao agente
individual.
Em segundo lugar, o paradigma keynesiano também fornece o
cenário mais geral. Ao contrário de sua contraparte neoclássica, ele
depende de parâmetros mutáveis, como aqueles subjacentes à
função de demanda agregada.
Com base na distinção entre fatores causais e dados
secundários, esse paradigma mostra de fato o Princípio da Demanda
Efetiva ser usado para explicar os efeitos de mudanças estruturais na
estabilidade, como aquelas induzidas pela NE. Em particular, as
mudanças nos dados secundários, por exemplo, tecnologia,
população e formas de mercado, influenciam a estabilidade da
economia, determinando mudanças nas propensões dos agentes.
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Pode-se argumentar, por exemplo, a rapidez do progresso
tecnológico e a difusão dos intangíveis determinarem um
encurtamento dos horizontes dos investidores e consumidores.
Provoca efeitos consideráveis sobre a estabilidade dos gastos
agregados.

Plano de Trabalho
A análise da estabilidade macroeconômica da NE é desenvolvida
em três etapas básicas no livro do Togati. Aqui só farei uma breve
discrição delas, antes de concluir com o dito por ele sobre Teoria da
Complexidade.
A primeira etapa, realizada nas Partes I-III, consiste em discutir
a estabilidade do ponto de vista metodológico e analítico.
Na Parte I, dos Capítulos 1 a 3, Togati fornece uma avaliação
das abordagens existentes para a estabilidade na teoria econômica.
Na Parte II, dos Capítulos 4 a 6, esclarece as principais
características dessa abordagem pós-moderna, colocando-a no
contexto dos debates sobre modernismo e pós-modernismo, por um
lado, e da Teoria da Complexidade, desenvolvida pela Instituto Santa
Fé, por outro.
Finalmente, na Parte III, dos Capítulos 7 a 9, compara os dois
paradigmas macroeconômicos básicos. Esclarece as razões pelas
quais é justificado considerar a teoria keynesiana como sendo mais
geral em vez de sua contraparte neoclássica.
A segunda etapa é desenvolvida na Parte IV dos Capítulos 10 a
15 e se refere a uma definição ampla da NE e a uma consideração
inicial preliminar de sua estabilidade. O Capítulo 10 destaca os novos
critérios metodológicos capazes de ajudar a identificação dos novos
padrões ou dimensões de complexidade estrutural, levando muitos
fatores simultaneamente em consideração e buscando integrar
fatores históricos e institucionais na análise.
Esta análise mostra esses padrões poderem ser resumidos
pelos rótulos de Calvino. A explicação prima facie da estabilidade nos
capítulos restantes é realizada avaliando-se vários mecanismos
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causais enfatizados por vários comentaristas da NE, sejam ou não
explicitamente derivados de macromodelos.
A terceira etapa da análise, realizada nos Capítulos 16–23 da
Parte V, é desenvolver uma discussão mais formal de estabilidade,
derivando cenários alternativos relativos à NE. O objetivo aqui é
partir dos dois referenciais teóricos básicos destacados – Nova
Macroeconomia Clássica (NCM) e teoria keynesiana – e explicar seus
pontos fortes e fracos em termos do poder explicativo das principais
características da NE.

Teoria da Complexidade
A literatura descreve várias estratégias de pesquisa
consistentes, pelo menos em teoria, com o pós-modernismo. Podem
ser úteis na compreensão da NE.
Para o escopo deste livro, entretanto, a referência à Teoria da
Complexidade parece a mais apropriada. Togati acredita, apesar de
suas muitas deficiências, o conceito de Complexidade tem muito mais
potencial para reconstruir a teoria econômica do explorado pelos
economistas. Em particular, ele propõe uma saída para o impasse da
teoria padrão sobre a questão da estabilidade.
Podem ser apresentadas pelo menos duas razões para justificar
esta afirmação.
Em primeiro lugar, a Teoria da Complexidade propõe uma visão
sistêmica da Economia como um todo. Parece ser particularmente
relevante para a conceituação da NE.
Esta é uma das razões por trás do recente surgimento de um
modo amplamente definido de “pensamento evolucionário” do qual a
Teoria da Complexidade faz parte como uma importante estrutura
alternativa para a Economia. Além disso, para os fins deste livro,
como a questão da estabilidade não pode ser tratada em termos de
equilíbrio parcial, é necessária uma visão global.
Em segundo lugar, a Teoria da Complexidade é consistente com
três características da abordagem pós-moderna:
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(a)

ela implica um papel mais limitado da teoria, ou seja, a “teoria
leve”;

(b)

promove uma virada indutiva na economia para longe da
abordagem dedutiva padrão;

(c)

fornece ferramentas analíticas para a conceituação de
estabilidade.

A Teoria da Complexidade não é uma teoria unificada [“Teoria
de Tudo”], mas sim uma visão sistêmica, por meio de uma estrutura
conceitual especialmente relevante para a Macroeconomia. Como
David Colander observou, “a Complexidade fornece uma estrutura
geral dentro da qual pensar sobre Sistemas Complexos é bastante
diferente da abordagem convencional – e vale a pena a
considerar” (2000a: 4-5).
A visão básica sugerida é as forças econômicas em sistemas
complexos evoluírem, serem cumulativas e irreversíveis no tempo.
Eles apresentam fenômenos como feedbacks positivos, retornos
crescentes, auto-organização – o sistema tem propriedades das quais
a ordem é produzida a partir da desordem – e não linearidades, isto
é, o comportamento agregado não pode ser deduzido da mera soma
total dos comportamentos individuais.
Porque os agentes interagem, essas interações influenciam o
comportamento agregado e a dependência da trajetória. Dessa
forma, os resultados anteriores influenciam a trajetória subsequente
do sistema com um lock-in.
Por exemplo, esse “aprisionamento tecnológico” decorre de
particularidades em produtos ou serviços capazes de tornarem seus
usuários dependentes dos fornecedores. Isso os impede de trocar de
fornecedor sem custos adicionais substanciais.
Como os indivíduos adotam uma certa estratégia, existem
obstáculos para abandonar a trajetória prévia ainda não concluída. É
uma decisão crucial em longo prazo.
Além disso, a visão subjacente à Teoria da Complexidade
também parece relevante para interpretar a NE. Muitos estudiosos
enfatizam, por exemplo, a competição envolver um fluxo constante
de novos produtos e mudanças tecnológicas.
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A mudança tecnológica disruptiva compensa a tendência natural
para o monopólio. Assim, desse ponto de vista, ela parece ser
totalmente endógena ao processo competitivo, ao invés de exógena.
E s t r i t a m e n t e f a l a n d o, n o e n t a n t o, a a b o r d a g e m d a
complexidade não é definida pelos problemas examinados.
Na verdade, a ênfase na Complexidade não é nova. Muitos
temas da pesquisa atual sobre este tópico foram abordados por
grandes economistas, incluindo Smith, Marshall, Keynes, Sraffa,
Kaldor, Robinson, Schumpeter, Goodwin, Shackle e Hayek.
Da mesma forma, uma variedade de questões, como
dependência de trajetória, evolução, retornos crescentes e
aprisionamento, foram recentemente abordadas por economistas
convencionais e não convencionais, sendo citados Aghion e Howitt,
Baumol, Crafts, Krugman, Simon, Nelson e Winter.
A Teoria da Complexidade atual, portanto, não é definida por
seus objetos de estudo, mas por seus métodos. Distingue-se pela
abordagem adotada para compreender a Economia. Isto,
inevitavelmente, influencia o método de análise adotado.
No entanto, a definição de acordo com o método não é
inequívoca, visto existirem muitas abordagens de complexidade
possíveis de ser seguidas. Entre eles, Togati destaca, em particular, a
Santa Fe Approach (SFA).
Por uma questão de simplicidade, ele se refere principalmente à
SFA a seguir, porque em sua opinião fornece percepções mais ricas
sobre a Complexidade face às abordagens alternativas. Coloca ênfase
em processos dinâmicos caóticos e não lineares em problemas
macroeconômicos complexos, em linha não apenas com grandes
economistas do passado, mas também com os avanços mais recentes
da Ciência.
Há semelhanças entre a concepção SFA de Complexidade e as
visões de cientistas como Prigogine e Nicolis (1989), os quais
enfatizaram os temas da evolução e das instabilidades na Biologia e
Física modernas. Busca uma visão transdisciplinar.
Trataram da Mecânica Quântica e da Teoria da Relatividade,
onde assumiram uma dimensão temporal. Sustentam muitos
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processos fundamentais, capazes der moldar a natureza, são
irreversíveis e estocásticos, em vez de reversíveis e determinísticos.
Togati tira várias inferências importantes a partir dessas visões,
embora as analogias entre a Economia e as Ciências Naturais devam
ser tratadas com cuidado. Elas inspiram a criatividade, mas não
podem ser transpostas diretamente sem qualificações por suas
especificidades.
Em primeiro lugar, elas enfatizam a ideia de pluralismo de
sistemas, significando a existência de vários níveis [escalas] de
sistemas parcialmente autônomos de fenômenos. Além disso, cada
nível pode ser composto de muitos sistemas parcialmente
autônomos, funcionando lado a lado, por exemplo, a Economia, a
Sociedade e a Política.
Outro exemplo análogo, os órgãos constituintes do corpo
humano são suficientemente autônomos para serem identificados
como entidades separadas. A abordagem da Complexidade estende
essa noção de Complexidade Ontológica, em várias camadas, a uma
visão pluralista do mundo físico.
Ele é, portanto, imaginado como um compêndio de muitos
sistemas e subsistemas, em vez de uma única grande ordem
unificada ou sistema de ordem. Este pluralismo da Complexidade está
em contraste com o reducionismo da Mecânica newtoniana, adotado
pela Economia padrão. Esta compara o mundo a um grande
mecanismo de relógio.
Em segundo lugar, os Sistemas Dinâmicos Complexos requerem
o desenvolvimento de uma nova concepção de ordem bem além da
convergência ao equilíbrio. Isso envolve a adoção de uma visão não
mecânica e uma distinção nítida entre a terminologia microscópica e
macroscópica.
Em um Sistema Mecânico, onde não existe movimento ou onde
o movimento ocorre em um caminho reversível no tempo, o equilíbrio
ocorre quando todas as forças do sistema somam zero. Em um
Sistema Não Mecânico, em vez disso, uma ordem ou padrão é
definido como um estado estacionário. Esta é uma propriedade
macroscópica de todo o sistema e não uma propriedade de suas
entidades constituintes, por exemplo, um estado estável térmico.
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Segue-se disso os Sistemas Complexos poderem estar em
estados distantes do equilíbrio. Esses estados podem persistir
indefinidamente. São chamados de estados de não-equilíbrio: aqueles
nos quais novos padrões auto-organizados podem surgir.
O desequilíbrio é generalizado e diz respeito à maioria dos
processos sociais. Portanto, parece ser um caso muito mais geral em
vez do equilíbrio mecânico. Este aparece em contextos bastante
limitados e muito rígidos. Isso é quase “de jeito nenhum”...
As analogias com as Ciências Físicas sugerem Sistemas
Complexos também poderem ser caracterizados pelo caos. Pode ser
descrito como o aparecimento de turbulência no sistema. O
comportamento caótico e turbulento é irregular e não periódico, além
de dependente do afastamento das condições iniciais do Sistema.
Com base nisso, não é surpreendente a abordagem da
Complexidade tenha sido chamada de “um grito de guerra para uma
variedade de economistas insatisfeitos com as economias
neoclássicas” (Pryor 2000: 63).
Como não é uma teoria unificada, a visão da Complexidade é
compatível com uma série de perspectivas heterodoxas, incluindo as
de pós-keynesianos, institucionalistas e da Escola Austríaca (Colander
2000a: 6).
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Capítulo 4.
Fundamentos das Teorias de Sistemas Complexos
em Economia, Biologia Evolutiva e Física Estatística

“A situação é ainda mais complexa se as leis que regem a
dinâmica do sistema mudam ao longo do tempo, como na Economia e
outras Ciências Sociais. Nesses casos, afirma Francesco Sylos Labini,
deve-se ter muita cautela no emprego de métodos desenvolvidos
para o estudo das Ciências Naturais, apoiados na Matemática e
Estatística: ‘O risco é obter resultados aparentemente científicos,
similares aos obtidos nas Ciências Naturais, mas na realidade
determinados por suposições a priori (ou por um cenário ideológico),
utilizados na análise de maneira mais ou menos explícita’”.
Luiz Gonzaga Belluzzo (Valor, 04/01/2022)

Sunny Y. Auyang (1948- ...), no Prefácio de seu livro
Foundations of Complex-System Theories: in Economics, Evolutionary
Biology, and Statistical Physics (Cambridge University Press, 1998),
cita Einstein: “pensar sem postular categorias e conceitos em geral
seria tão impossível quanto respirar no vácuo”.
Sua observação ecoa uma longa tradição da Filosofia ocidental.
Argumenta nossa experiência e conhecimento serem estruturados por
uma estrutura de categorias ou conceitos gerais.
A estrutura categórica contém nossas pressuposições mais
básicas e gerais sobre o mundo inteligível e nosso status nele. Ela
não é imposta externamente, mas já está incorporada em nossos
pensamentos objetivos, assim como o oxigênio é integrado ao sangue
dos organismos dependentes de respiração.
Como as categorias influenciam sutilmente nosso pensamento,
é tão importante examiná-las quanto testar se o ar respirado está
poluído. Filósofos de Aristóteles a Kant fizeram grandes esforços para
abstraí-los de nossos pensamentos reais, articulá-los e criticá-los.
Este livro continua o esforço de Sunny Auyang para descobrir a
estrutura categórica do pensamento objetivo, embutida em teorias
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científicas e bom senso. As teorias científicas contêm alguns de
nossos pensamentos mais refinados.
Eles não representam meramente o mundo objetivo: eles o
representam de maneiras inteligíveis para nós. Assim, embora seus
conteúdos objetivos iluminem o mundo, suas estruturas conceituais
também ilustram a estrutura geral da razão teórica, um aspecto
importante de nossa mente.
Como qualquer físico, quando começa a filosofar, Auyang
começou naturalmente examinando a Relatividade e a Mecânica
Quântica. Muitos conceitos gerais, incluindo as noções familiares de
objeto e experiência, espaço-tempo e causalidade, parecem
problemáticos quando a Física vai além da forma de observação
humana e analisa a matéria até seu nível constitutivo mais simples.
Teorias Quânticas e Relativísticas têm sido usadas por muitos
filósofos para argumentar a favor da impossibilidade de categorias
invariantes. Auyang contestou seus argumentos em How Is Quantum
Field Theory Possible?
Lá, comparou as estruturas conceituais da Teoria Quântica de
campos subjacentes à Física de partículas elementares, a Relatividade
geral para a estrutura em grande escala do universo e nosso
pensamento cotidiano sobre o mundo. Seus tópicos variam
amplamente, mas eles compartilham uma estrutura categórica
comum.
As teorias físicas modernas rejeitam muitas opiniões cotidianas
específicas sobre objetos e propriedades particulares, mas mantêm
as noções gerais de senso comum de objeto e propriedade. Elas não
anulam as categorias aparentemente problemáticas.
Em vez disso, tornam as categorias explícitas, precisas e as
incorporam em si mesmas, efetivamente esclarecendo e consolidando
os pressupostos gerais tacitamente entendidos e usados
irrefletidamente em nosso discurso diário.
Depois da Física Quântica e Relativística, a próxima parada
óbvia é a Mecânica Estatística. A maioria dos avanços na Mecânica
Estatística ocorre na Física da matéria condensada.
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Ela investiga as estruturas microscópicas de sólidos e líquidos.
Um sólido ou fluido é um sistema de muitos corpos, um sistema
complexo feito de muitos constituintes interagentes de status
semelhante.
As teorias de muitos corpos na Física da matéria condensada
fornecem uma estrutura conceitual capaz de unir as descrições
microscópicas e macroscópicas de grandes sistemas compostos sem
depreciar nenhum dos dois.
Guiado pelo objetivo filosófico de buscar padrões gerais de
pensamento, prontamente Auyang percebeu aquilo sempre a lhe
escapar quando trabalhava com Física da matéria condensada. As
teorias de muitos corpos tratam de um grande problema a preocupar
os filósofos desde o debate entre os antigos gregos e os atomistas.
Como representamos explicitamente a composição de um
grande sistema, preservando a integridade do sistema e a
individualidade de seus constituintes?
A importância do problema é evidente pela diversidade de
circunstâncias quando surge. O Leviatã de Hobbes e a Metodologia de
Leibniz oferecem soluções díspares em contextos diferentes, e suas
respostas têm muitos concorrentes. O problema persiste hoje, assim
como a polaridade nas soluções.
A composição em grande escala é altamente complexa. Modelos
rudes, incapazes de lidar com a complexidade, sacrificam
conceitualmente o indivíduo ou o sistema. Pior ainda, o expediente do
sacrifício às vezes é interpretado como justificativa “científica” para
várias ideologias.
Esses modelos e interpretações simplistas têm consequências
práticas, além de minar a credibilidade da Ciência. A moderna
sociedade individualista e igualitária é um sistema de muitos corpos,
e a tensão entre o indivíduo e a comunidade espreita sob a superfície.
Os conceitos usados para pensar sobre a situação afetam nossa
percepção de nós mesmos e da sociedade da qual participamos, e
nossa percepção influencia nossa ação. Podemos esclarecer alguma
confusão conceitual por meio de uma análise cuidadosa das teorias
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científicas para ver como elas representam a composição e quais
suposições fizeram em suas representações.
Os sistemas de muitos corpos são tópicos de muitas Ciências,
pois são onipresentes nas áreas Física, Ecológica, Política e
Socioeconômica. Se há de fato uma estrutura categórica na qual
pensamos sobre eles, então ela não deveria se limitar à Física.
Para manter a generalidade e a perspectiva ampla adequada à
Filosofia, Sunny Y. Auyang decidiu diversificar. Procurou Ciências de
Sistemas de muitos corpos, onde se desenvolveram teorias
razoavelmente abrangentes.
Depois de uma breve pesquisa, escolheu aprender Economia e
Biologia Evolutiva com profundidade suficiente para analisar suas
teorias, comparar suas estruturas conceituais com as da Física
Estatística e extrair a estrutura categórica comum. Sunny Auyang
sempre teve um grande interesse por essas áreas e aproveitou a
oportunidade para descobrir aquilo proposto por seus pesquisadores.
A análise paralela de teorias da Economia, Biologia Evolutiva e
Física Estatística não implica as Ciências Sociais e Biológicas serem
Física ou serem redutíveis a ela.
A Ciência não é como um arranha-céu onde os andares
superiores repousam sobre os inferiores. Está mais perto de um
aeroporto no qual os aviões cooperam como iguais em um sistema
integral.
Sunny Auyang traça analogias entre as Ciências. As analogias
são instrutivas não porque padronizam o estranho em termos do
familiar, mas porque nos induzem a discernir, no caso familiar, ideias
gerais também aplicáveis a situações não familiares.
Por exemplo, a comparação da Teoria de Mercado Perfeitamente
Competitivo em Microeconomia e a Teoria de Campo Auto Consistente
em Física não explica os consumidores em termos de elétrons, ou
vice-versa. Traz à tona, no entanto, uma estratégia teórica geral.
Ela representa, teoricamente, um Sistema Complexo de
constituintes interagentes como um sistema mais tratável em lugar
de constituintes não interagentes. Com suas propriedades (ou
comportamentos) modificadas, todos respondem de maneira
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independente a uma situação comum, criada conjuntamente por
todos.
A estratégia teórica é amplamente utilizada, mas a lógica por
trás dela raramente é explicada nas Ciências Sociais.
Consequentemente, as teorias sociais ao usarem-na,
frequentemente, geram controvérsias ideológicas sobre a natureza
dos indivíduos independentes e sua situação comum.
As controvérsias podem ser esclarecidas fazendo uma analogia
com as teorias físicas nas quais a transformação teórica entre a
representação original e a aproximada é realizada explicitamente.
Desse modo, podemos ver claramente as suposições envolvidas e o
significado dos indivíduos resultantes.
Uma parte significativa deste livro é dedicada à apresentação
das teorias e dos modelos científicos capazes de servirem de base
para a análise filosófica. Por causa da complexidade dos sistemas de
muitos corpos, as Ciências dependem fortemente da idealização e da
aproximação – e cada uma se fragmenta em uma série de modelos,
tratando de vários aspectos dos sistemas.
Sunny Auyang tenta expor as suposições e pressuposições por
trás dos modelos para os leitores avaliar suas afirmações. Muitas
vezes são culturalmente influentes.
Além de esclarecer conceitos gerais, espero seu livro estimular
mais o diálogo entre cientistas de várias áreas, não apenas sobre o
que estão estudando, mas sobre como estão procedendo com isso.
Portanto, tenta muito tornar o material inteligível para um leitor
geral, apresentando as estruturas conceituais das Ciências da forma
mais clara possível, usando o mínimo de jargão possível e explicando
todos os termos técnicos como aparecem pela primeira vez.
Como o livro cobre uma ampla variedade de materiais, tenta
ser conciso, para as ideias principais se destacarem sem a confusão
de detalhes.
A raiz do projeto remonta a uma conversa entre seu irmão
Haychi e ela em sua casa em um sopé varrido pelo vento com vista
para o brilho de Denver. Certa noite, em junho de 1985, enquanto
conversavam sobre Nietzsche, o primeiro filósofo ocidental lido por
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eles, se deparam com a pergunta: “o que você faria se pudesse viver
sem a segurança de um salário fixo e constante reafirmação de seus
pares?”
Brincaram com a ideia de um empreendimento interdisciplinar
difícil de realizar na academia departamentalizada. A conversa teria
sido esquecida, se Haychi não tivesse morrido acidentalmente três
meses depois.
De repente, as perguntas sobre o significado da vida se
tornaram reais. A reflexão crítica e a preparação prática para a
reorientação demoravam muito, assim como a busca por um
problema significativo no qual ela realmente se preocupasse em
trabalhar longa e arduamente.
Em seu curso, veio a apreciar o quanto está em dívida à
infraestrutura da sociedade, incluindo bibliotecas e universidades de
livre acesso. Por este livro, agradece aos muitos professores de
Economia da M.I.T., cujas palestras ou aulas inaugurais, em cada
semestre, frequentou. As listas de leituras sugeridas por eles
conduziram sua pesquisa.

Microanálise Sintética de Sistemas Compostos Complexos
De acordo com nossa melhor teoria física, confirmada
experimentalmente, toda matéria estável conhecida no universo é
composta de três tipos de partículas elementares acopladas por meio
de quatro tipos de interação fundamental. A homogeneidade e
simplicidade no nível elementar implicam a infinita diversidade e
complexidade das coisas vistas ao nosso redor só poderem ser o
resultado dessa composição.
Composição não é meramente congregação, pois os
constituintes de um composto interagem e a interação gera
estruturas complicadas. Nem é mera interação, porque ele transmite
a ideia adicional de compostos como todos com suas próprias
propriedades.
A composição é tão importante para nossa compreensão do
universo quanto as leis das partículas elementares, e muito mais
importante para nossa compreensão de nós mesmos, pois cada um
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de nós é um sistema composto complexo e, além disso, participamos
de sistemas ecológicos, políticos e socioeconômicos complexos. Como
a Ciência representa e explica a complexidade da composição?
A composição em grande escala é especialmente interessante
porque produz alta complexidade e possibilidade ilimitada. Zilhões de
átomos se aglutinam em um material. Sob certas condições, se
transforma de sólido em líquido.
Milhões de pessoas cooperam em uma economia nacional. Sob
certas condições, mergulha da prosperidade na depressão.
De maneira mais geral, miríades de indivíduos se organizam em
um sistema dinâmico, volátil e adaptativo. Embora responda ao
ambiente externo, evolui principalmente de acordo com sua
intrincada estrutura interna, gerada pelas relações entre seus
constituintes.
No mar de possibilidades produzido pela composição em grande
escala, o escopo de até mesmo nossas teorias mais gerais é como um
navio. As teorias de grandes sistemas compostos são complicadas e
especializadas e não têm o caráter de generalidade abrangente das
teorias da Física fundamental. Explorar sua abordagem, estruturas e
resultados peculiares é o objetivo deste livro.
Grandes sistemas compostos são variados e cheios de
surpresas. Talvez o mais maravilhoso seja, apesar de sua
complexidade em pequena escala, às vezes eles se cristalizarem em
padrões de grande escala possíveis de ser conceitualizados de forma
bastante simples, assim como redemoinhos loucos de cores se
cristalizam em uma imagem significativa quando nós afastamos da
parede e temos uma visão mais ampla de um mural.
Esses padrões salientes são as propriedades emergentes dos
compostos. As propriedades emergentes manifestam não tanto as
bases materiais dos compostos, mas como o material é organizado.
Pertencendo ao aspecto estrutural dos compostos, eles são
totalmente díspares das propriedades dos constituintes. Os conceitos
sobre eles são paradoxais quando aplicados aos constituintes.
A vida surge em matéria inanimada; a consciência surge em
alguns animais; a organização social emerge das ações individuais.
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Menos notável, mas não menos surpreendente, a rigidez dos sólidos e
a turbulência dos fluidos emergem das fases quânticas intangíveis
das partículas elementares; rigidez e turbulência são tão estranhas
para as partículas elementares quanto as crenças e os desejos são
para os neurônios.
Sem propriedades emergentes, o mundo seria realmente
monótono, mas então não estaríamos lá para ficar entediados. Não se
pode ver os padrões de um mural com o nariz na parede. Deve-se
recuar.
A natureza de compostos complexos e nossa capacidade de
adotar diferentes enfoques intelectuais e perspectivas permitem
várias ciências investigarem os diversos níveis de organização do
mundo. As coisas em diferentes níveis organizacionais são tão
diferentes a ponto de cada ciência desenvolver seus próprios
conceitos e modos de descrição.
Quais são as condições gerais de nossa mente nos permitem
desenvolver várias ciências operantes de forma bastante autônoma,
mas compartilhando uma visão de mundo objetiva? Quais são as
condições gerais do mundo capazes de nos possibilitar o uso de
conceitos díspares para descrever estruturas do mesmo material em
várias escalas e níveis organizacionais?
Dado vários níveis organizacionais serem causalmente
relacionados por composição, quais são as relações teóricas entre os
níveis descritivos correspondentes? Mais especificamente, quais são
as relações entre teorias para grandes sistemas compostos e teorias
para seus constituintes, relações teóricas capazes de dar substância à
noção de composição?
Este livro tenta responder a essas questões extraindo,
articulando e comparando as estruturas conceituais das Teorias de
Sistemas Complexos de várias Ciências especializadas nas conexões
entre diferentes níveis organizacionais. Sunny Auyang examina:
1.

a Economia, especialmente a focalizada em Complexidade;

2.

a Biologia Evolutiva, especialmente seu núcleo teórico
conhecido como Genética Populacional;
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3.

a Mecânica Estatística, especialmente sua aplicação à Física da
Matéria Condensada, pois ela estuda os mecanismos
microscópicos subjacentes aos comportamentos macroscópicos
de sólidos e líquidos.

Além disso, Sunny Auyang investigam três teorias matemáticas
com aplicativos extensos nas três ciências e além:
1.

a dinâmica determinística,

2.

o cálculo de probabilidade e processos estocásticos, e

3.

a teoria ergódica conectando os dois.

As Ciências e a Matemática separadamente receberam muita
atenção filosófica, mas Auyang não conhece nenhuma comparação
sistemática e poucas se concentram na composição.
As teorias em Economia, Biologia Evolutiva e Física Estatística
cobrem uma ampla gama de tópicos. Ela é posteriormente estendida
pelas aplicações das Teorias Matemáticas.
A análise de Auyang se concentra não tanto naquilo abordado
pelas teorias, mas sim em como o tratam. Apesar da diversidade de
tópicos, seus tratamentos teóricos compartilham uma semelhança
abstrata. Isto possibilita workshops interdisciplinares, onde biólogos,
economistas e físicos trabalham juntos e selecionam os cérebros uns
dos outros.
Este livro tenta mostrar como o intercâmbio interdisciplinar
recente é apenas a ponta de um iceberg. Abaixo, em um nível mais
abstrato, a semelhança é fundamental, pois os assuntos das Ciências
têm uma semelhança geral – e os cientistas todos compartilham a
razão teórica geral dos seres humanos.
Os assuntos de Economia, Biologia Evolutiva e Física Estatística
são todos sistemas complexos, compostos de muitos componentes
em interação:
1.

economias nacionais feitas de milhões de consumidores e
produtores negociando e negociando;

2.

espécies em evolução compreendendo bilhões de organismos
competindo por recursos;
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3.

sólidos constituídos por septilhões de elétrons e íons se atraindo
e repelindo.

As Ciências visam estudar as propriedades dos sistemas como
todos e conectá-los aos comportamentos e relações entre seus
constituintes, ou seja, as relações causais entre:
1.

o desempenho de uma economia e as decisões dos
consumidores;

2.

a mudança na composição de uma espécie e a adaptabilidade
dos organismos;

3.

a ductilidade de um metal e as ligações atômicas.

Economia, Biologia Evolutiva e Física Estatística não são as
únicas Ciências de Sistemas Complexos, gerados pela composição em
grande escala. Eles se destacam por serem suficientemente teóricos
para ilustrar a estrutura da razão teórica na explicação de:
1.

a totalidade dos grandes sistemas,

2.

a individualidade de seus constituintes, e

3.

o labirinto de relações causais entre o sistema e seus
constituintes ou componentes.

Portanto, eles são a referência para pensar sobre fenômenos de
composição mais complicados. Até agora, escaparam à teorização.
Uma introdução mais completa às Ciências é fornecida nas
seções restantes deste capítulo. Remetemos o leitor ao original caso
tenha interesse em se aprofundar mais em matéria física e biológica
estranha ao conhecimento-padrão dos economistas.

Sistemas Complexos
A simplicidade pode ter uma forma unificada, mas a
complexidade tem muitas variedades. A Matemática Pura tem um
vasto repertório de sistemas abstratos complexos. Sunny Auyang não
a considera porque seu objetivo é investigar o pensamento objetivo
ou pensamento sobre o mundo.
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Sistemas complexos, concretamente, se espalham por todo um
espectro de complexidade. Para sistemas na extremidade de alta
complexidade do espectro, como cérebros ou pessoas, nossas
ciências atuais oferecem catálogos de fatos, mas nenhuma teoria
abrangente.
A articulação e classificação dos fatos já envolveram muitos
conceitos e teorias, mas essas teorias dizem respeito apenas a
pequenas regiões dos sistemas. São geralmente conhecidas como
generalizações empíricas.
Para investigar como apreendemos, intelectualmente, os
sistemas complexos como “todos”, temos de nos contentar com os
sistemas na extremidade de baixa complexidade do espectro, para os
quais a Ciência ultrapassou o estágio de generalização empírica para
ser chamada de teórica.
Vamos nos concentrar na complexidade decorrente da
composição em larga escala, entendida no sentido amplo, onde se
inclui processos dinâmicos compostos por etapas.
Existem vários tipos amplos de grandes sistemas compostos.
Estamos principalmente preocupados com o sistema mais simples de
muitos corpos, cujo nome se origina na Física.
Um sistema de muitos corpos é feito de um grande número de
constituintes pertencentes a alguns tipos e acoplados uns aos outros
por alguns tipos de relações, por exemplo, uma economia de
consumidores e produtores, uma espécie de organismo em evolução
o u u m f l u i d o d e á t o m o s . A f o r ç a c o e s i va d a s r e l a ç õ e s
interconstituintes pode variar, mas não desaparece totalmente.
Um sistema de muitos corpos não é um monte de areia. Seus
constituintes são combinados de tal forma a ter integridade suficiente
para se apresentar como um indivíduo em um sistema maior, como
uma viga de aço como parte de um edifício.
Os sistemas de muitos corpos são particularmente
interessantes por causa de sua onipresença e suscetibilidade ao
tratamento teórico. As teorias de muitos corpos são talvez as teorias
mais avançadas de sistemas complexos e formação de estruturas em
grande escala.
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Ao lado da Economia, Biologia Evolutiva e Física Estatística, eles
são encontrados em muitas áreas, incluindo Física Nuclear e de
Partículas Elementares. A sociedade é concebida como um sistema de
muitos corpos em teorias as quais enfatizam sua natureza
individualista e igualitária, por exemplo, nas Teorias da Escolha
Racional e da ação comunicativa. As teorias de muitos corpos serão o
principal tópico de nossa análise.
Um sistema orgânico consiste em componentes de muitos tipos
diferentes. São altamente especializados e totalmente integrados.
Os sistemas orgânicos conduzem a descrições funcionais, nas
quais os componentes são definidos e caracterizados em termos de
seus papéis funcionais na manutenção do sistema em um estado
desejado, de modo a serem totalmente subordinados ao sistema. O
paradigma dos sistemas orgânicos é um organismo, mas também se
pode pensar em caças a jato e outros tipos avançados de maquinário.
A sociedade é concebida como um sistema orgânico no
funcionalismo e no estruturalismo, contra o qual se revolta o
individualismo metodológico. Não consideraremos os sistemas
orgânicos, pois as teorias sobre eles são, na melhor das hipóteses,
vagas.
O s o r g a n i s m o s s e r ã o t ra t a d o s p r i n c i p a l m e n t e c o m o
constituintes de espécies em evolução. Como tal, eles são altamente
simplificados e as funções de suas partes são representadas apenas
em modelos de otimização. A otimização é comum às teorias de
sistemas simples em muitas Ciências e Engenharia, onde geralmente
não tem interpretação funcional.
Os sistemas cibernéticos, como as redes neurais, combinam a
complexidade de muitos sistemas orgânicos e corporais. As pessoas
são tão complexas e unitárias a ponto de muitas pessoas hesitarem
em chamá-los de sistemas compostos.
Os comportamentos são suficientes para a caracterização de
outros sistemas, mas não para a caracterização de pessoas, pois as
pessoas agem intencionalmente. Esses sistemas altamente
complexos estão muito além do escopo deste livro.
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Como a economia de livre mercado é a consequência não
intencional da ação humana, as teorias econômicas podem abstrair
da intenção e trabalhar com o comportamento em vez da ação. Os
constituintes das economias como agentes representativos são tão
idealizados e simplificados a ponto de estarem mais próximos das
coisas em lugar das pessoas.

Complexidade dos Sistemas de Muitos Corpos
Os sistemas de muitos corpos são mais homogêneos face aos
sistemas orgânicos, mas estão longe de ser monótonos. Existem
várias fontes de complexidade em muitos sistemas do corpo:
1.

a variedade e complexidade dos constituintes,

2.

a variedade e a força de suas interações mútuas e

3.

o número de constituintes.

Considere, para resumir, um sistema de muitos corpos, feito de
constituintes do mesmo tipo, acoplados uns aos outros por meio do
mesmo tipo de relação. Isso não significa os constituintes serem
todos iguais com a mesma relação.
Somos todos seres humanos, mas cada um de nós é único e se
relaciona de maneira única com os outros. Os constituintes têm suas
características e relações individuais. Podem variar muito.
Uma lei da Física proíbe quaisquer dois elétrons de estar no
mesmo estado, a evolução depende da variação dos organismos
dentro de uma espécie, e a economia de mercado prospera com a
diversidade de gostos do consumidor. A variação dos constituintes
contribui muito para a diversidade das configurações sistêmicas.
Ainda mais diversidade decorre da variação nas relações
individuais. Por outro lado, o conceito de uma espécie implica certas
generalidades semelhantes a regras aplicadas a todos os membros da
espécie. Assim, a variação entre os constituintes de um sistema de
muitos corpos é mais suscetível à representação teórica, pois cai sob
as regras gerais específicas para seu tipo.
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Realisticamente, os constituintes de um sistema de muitos
corpos são, eles próprios, compostos complicados, e as relações
básicas entre dois constituintes podem ser emaranhadas. Na maioria
das teorias, os constituintes e suas relações básicas são grandemente
idealizados para tornar o problema da composição tratável.
As estruturas internas de átomos e moléculas são complicadas
o suficiente para envolver a Física Atômica e Molecular. São
negligenciadas na maioria das teorias de sólidos e líquidos.
Simplificações semelhantes nas propriedades de organismos e
humanos são feitas em teorias biológicas e econômicas. Os
consumidores idealizados, apresentados nas teorias econômicas, são
simplórios em muitos aspectos, e sua genialidade em resolver
problemas de cálculo é, na verdade, uma suposição simplificadora.
Suponha os constituintes e suas relações básicas serem tão
simplificados a ponto de os comportamentos de um sistema com
alguns constituintes serem bem compreendidos.
Talvez saibamos como dois elétrons se repelem, dois
organismos se acasalam ou dois consumidores negociam. Em um
sistema de muitos corpos, cada constituinte é acoplado a muitos,
senão a todos os outros.
As interconexões multilaterais constituem uma rede relacional.
Torna o sistema altamente complexo, ainda sendo seus constituintes
e suas relações básicas bastante simples.
A rede relacional é a principal responsável pela grande
variedade de fenômenos no mundo. Também é responsável pela
dificuldade em estudar grandes sistemas compostos.
Enquanto o número de constituintes de um sistema aumenta
linearmente, o número de suas configurações possíveis aumenta
exponencialmente e rapidamente excede até mesmo o astronômico.
Os números aumentam ainda mais se as configurações forem
bidimensionais, como nas imagens, pois a mesma sequência pode ser
organizada em diferentes arranjos espaciais. A explosão combinatória
explica por qual razão existem variedades praticamente infinitas de
fotos de qualquer tamanho.
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O número de estados possíveis para um grande sistema com
bilhões ou trilhões de constituintes é impressionante. Ainda é
tremendo mesmo se for severamente limitado pela história ou
ambiente do sistema.
Frequentemente, apenas uma pequena parte das possibilidades
para um tipo de sistema de muitos corpos é realizada ou será
realizada. Diante de possibilidades abundantes, as questões
importantes se tornam:
1.

quais estados particulares possíveis são realizados sob certas
condições,

2.

quais estruturas os estados reais têm,

3.

como eles evoluem, e

4.

como seu passado limita suas possibilidades futuras.

Vistos microscopicamente, os fatores causais agem sobre os
constituintes individuais. Por exemplo, um campo elétrico acelera os
elétrons individuais, uma epidemia mata organismos individuais, uma
inflação prejudica os poupadores individuais.
Como o número de constituintes é grande, o efeito causal de
cada um é mínimo. O comportamento de um sistema de muitos
corpos é a manifestação grosseira de numerosas forças minúsculas
puxando e puxando em todas as direções.
Às vezes, os constituintes são tão organizados e assim a
mudança no comportamento de alguns pode desequilibrar a balança,
porque alguns flocos à deriva desencadeiam uma avalanche ou
alguns votos decisivos decidem a escolha da dose.
Essas são as situações críticas. Apresentam uma junção na
história do sistema, com cada bifurcação levando a um conjunto
diferente de possibilidades.
Qual bifurcação particular
sentido de as causas influentes
estarem além do alcance das
previsíveis. A contingência dá

o sistema pega pode ser acidental, no
do comportamento críticos de poucos
teorias e conceituações existentes e
às histórias de sistemas complexos
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uma temporalidade peculiar, ausente nas trajetórias previsíveis de
sistemas simples.
A complexidade exponencialmente crescente de grandes
sistemas não é menos esperançosa do aparente, pois grandes
números também podem gerar simplicidade se vistos de perspectivas
adequadas. As Leis dos Grandes Números no cálculo de probabilidade
mostram rigorosamente como as regularidades grosseiras precipitam
em grandes sistemas.
Reconhecemos padrões descritíveis de forma concisa em seus
próprios termos. As paisagens, retratos e outros padrões
reconhecíveis são as propriedades emergentes mais interessantes
para as teorias de muitos corpos.

Esboço do Livro de Sunny Auyang
Este livro é organizado em torno das categorias interrelacionadas de indivíduo e tempo. São, respectivamente, extraídas
dos Modelos de Equilíbrio Dinâmico e das Teorias de Sistemas
Complexos. Os dois estão unidos pela categoria de possibilidade.
Quer um indivíduo seja um sistema ou um constituinte, é
formulado em teorias científicas em termos de suas possibilidades,
representadas pelo espaço de estados, englobados todos os seus
estados possíveis.
O espaço de estados é frequentemente o postulado mais
importante de uma teoria científica, pois define o assunto sob
investigação. Unifica modelos de equilíbrio e dinâmicos.
A evolução de um sistema traça um caminho em seu espaço de
estado. O número de estados possíveis explode, exponencialmente, à
medida que um sistema de muitos corpos aumenta de tamanho.
A assimetria entre a enormidade de possibilidades e a escassez
de realidades fundamenta os conceitos de probabilidade,
contingência, irreversibilidade temporal e incerteza do futuro.
A Parte I examina os modelos de equilíbrio. O Capítulo 2
apresenta a estrutura conceitual das teorias de muitos corpos,
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concentrando-se em como ela aproveita micro e macroconceitos
incongruentes na descrição da composição.
Ele argumenta sua abordagem ser analítica sintética,
enfatizando a análise de “todos” em vez da combinação de “partes”.
Mesmo quando é válido, em algum sentido, “o todo é a soma de suas
partes”, as partes não são os constituintes familiares em sistemas
pequenos.
Elas são entidades personalizadas, obtidas através da análise
holista do sistema, para a compreensão de macrocomportamentos
pré-reconhecidos. Eles internalizam a maioria das relações
interconstituintes. Otimização, uma ideia geral amplamente aplicada
em todas as três ciências, também é apresentada.
Tanto o sistema quanto seus constituintes são indivíduos, o
primeiro explicitamente composto e o segundo situado. Assim, o
conceito geral de indivíduo deve incorporar a ideia de integridade em
vista das partes de um indivíduo e a ideia de distinção em vista das
inúmeras relações ligando um indivíduo à multidão.
Essas ideias gerais são examinadas no Capítulo 3. Apresenta o
espaço de estados e sua utilidade na representação de vários
indivíduos. Como a maioria dos capítulos do livro, este contém quatro
seções, uma das quais discute as ideias filosóficas gerais; os outros
t r ê s e x a m i n a m c o m o a s i d e i a s g e ra i s s ã o i n s t a n c i a d a s
separadamente em Biologia, Economia e Física.
Os cientistas raramente tentam encontrar teorias substantivas
exaustivas, cobrindo todos os aspectos de um tipo de sistema de
muitos corpos. Em vez disso, eles levantam questões específicas
visando algumas características salientes e fazem simplificações para
separar os fenômenos visados de outros fatores. O resultado é uma
série de modelos e teorias regionais explicativas de vários aspectos.
Os capítulos 4 a 6 examinam três classes amplas de modelo e
aproximação com integridade do sistema de grau ascendente.
Percorrendo as três classes de modelo, nossa atenção se desloca dos
constituintes individuais para o sistema como um todo.
A mudança de foco reflete a natureza variável das propriedades
do sistema sob investigação. Constituintes individuais são mais
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proeminentes para a explicação das propriedades resultantes em vez
de propriedades emergentes.
Não apenas os caracteres e as interpretações dos constituintes
mudam, mas também aparecem novos indivíduos, como excitações
coletivas e instituições sociais. A imagem variável dos constituintes e
a mudança de equilíbrio entre os constituintes e o sistema alimentam
prontamente a controvérsia ideológica quando a natureza e os
pressupostos de vários modelos não são explicitados.
A aproximação individual independente, discutida no Capítulo 4,
é a aproximação mais simples e mais amplamente usada. Nele, os
caracteres dos constituintes são transformados para absorver a maior
parte de suas relações mútuas, e as relações residuais são fundidas
em uma situação comum determinada por todos, mas impermeável a
cada um.
Consequentemente, o sistema se torna uma “multidão solitária”
composta de indivíduos solipsistas. O solipsismo é a consequência
extrema de se acreditar em o conhecimento estar fundado em
estados de experiência interiores e pessoais. Respondem apenas à
situação comum.
A ideia de emergência é explorada nos dois capítulos
subsequentes.
Nos modelos examinados no Capítulo 5, o sistema de muitos
corpos é mais integrado porque seus constituintes não estão mais
correlacionados. Alguns constituintes se comportam em uníssono e
outros são coerentes preferencialmente, levando ao aparecimento de
novas entidades constituintes de uma camada intermediária de
estrutura.
Nos modelos examinados no Capítulo 6, os constituintes estão
tão estreitamente correlacionados a ponto de o sistema desafiar a
modularização e dever ser tratado como um todo. Nesse caso deve
ser representado por conceitos próprios.
Alguns modelos mostram explicitamente como os detalhes
s o b r e o s c o n s t i t u i n t e s d e s a p a r e c e m q u a n d o s e a va n ç a ,
sistematicamente, de visualizações grosseiras para a conceitualização
de regularidades macroscópicas. A insignificância das peculiaridades
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microscópicas em muitos macrofenômenos está encapsulada na
universalidade de muitos macroconceitos.
A Parte II considera as noções de tempo em dinâmica,
estocástica e processos históricos. O objetivo do Capítulo 7 é analisar
a relação do conceito geral de tempo com aqueles de coisa, evento e
causalidade.
Ele coloca as Ciências investigadas em um contexto mais
amplo, relacionando seus conceitos temporais aos conceitos
temporais da física relativística. Estes abrangem todas as mudanças e
aos conceitos temporais em nosso pensamento cotidiano a fazer uso
dos tempos.
A dinâmica determinística, familiar desde a Mecânica
newtoniana, recapitulou as manchetes com noções como não
linearidade, caos, bifurcação e atratores estranhos. O Capítulo 8
explora a formulação moderna da dinâmica determinística em termos
de espaço de estados, sua conexão com processos estocásticos por
meio da teoria ergódica e seu papel na fundação da mecânica
estatística.
Mostra como regras dinâmicas simples, quando iteradas muitas
vezes, podem gerar resultados altamente complexos e caóticos. No
entanto, entre todas as complicações imprevisíveis, às vezes novas
estruturas simples suscetíveis a fazer generalização abrangente,
como aparente na universalidade de alguns recursos, surgem em um
nível mais grosseiro.
No Capítulo 9, Sunny Auyang examina a estrutura do cálculo de
probabilidade e processos estocásticos. Argumenta sua ampla
aplicação nas ciências não sugerir o domínio do acaso como alguma
causa ou propensão inexplicável.
O significado de acidente e aleatoriedade é explorado,
comparando formulações determinísticas e estocásticas do mesmo
processo. Esta análise novamente ilustra diferenças conceituais
importantes surgirem de mudanças em escala, foco e perspectiva,
não da intervenção de forças misteriosas.
O Capítulo 10 investiga as diferenças nas noções temporais das
ciências:
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1.

a evolução biológica é história natural;

2.

a Economia olha para frente;

3.

a Física não tem ideia do passado e do futuro.

No entanto, o tempo na Termodinâmica já é mais complicado se
comparado ao tempo na Mecânica. Carece até mesmo da noção de
irreversibilidade. O surgimento da irreversibilidade temporal é um
grande problema na fundação da Mecânica estatística.
O tempo não é menos um problema para a Biologia e a
Economia. Não encontrando nenhuma lei capaz de cobrir a história da
evolução orgânica, os biólogos juntam os historiadores no uso de
narrativas para explicar incidências específicas.
Os economistas ainda estão lutando com a representação da
incerteza em relação ao futuro. É crucial na tomada de decisões e no
planejamento.
Este livro considera apenas as categorias incorporadas nas
teorias da Economia, Biologia Evolutiva e Física Estatística. Os tópicos
dessas ciências pertencem aos fenômenos de médio porte do mundo:
nem elementares nem muito complicados.
Suas teorias não precisam se preocupar com os problemas
surgidos no estudo de tópicos mais extremos. Constrangido pelos
dados do filosofar, Auyang considerará como certos muitos conceitos
gerais, notadamente os de objeto, experiência e espaço-tempo. Esses
conceitos, explicitamente incorporados na Teoria Quântica de
campos, analisou em um trabalho anterior.
Também são negligenciados a consciência, a intencionalidade, a
ética, a estética e outras categorias pessoais. O Homo sapiens em
Biologia é um animal. O Homo economicus, cujo ser total é a
maximização da utilidade das mercadorias comerciáveis, carece das
dimensões vitais de uma pessoa plena. Desvendar a natureza geral
que o Homo economicus compartilha com as coisas acentua a
consciência do peculiarmente humano.
Nenhuma obra desta extensão pode fazer justiça à rica
substância das Ciências, especialmente quando seu objetivo principal
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é a análise de conceitos gerais comuns a três ciências. O tratamento
paralelo das ciências obscurece sua coerência interna individual.
Sunny Auyang tenta delinear as estruturas conceituais da
microeconomia (§ 16), macroeconomia (§ 25), mecânica estatística
de equilíbrio (§ 11), mecânica estatística de não-equilíbrio (§ 38) e
genética populacional para microevolução (§ 12). A macroevolução
carece de uma estrutura teórica adequada e é melhor abordada pela
narrativa histórica (§ 41).
Essas estruturas deixam muitos tópicos de fora por causa da
natureza fragmentária das ciências. Para fornecer um contexto no
qual o leitor possa localizar as ideias e modelos discutidos
posteriormente, Auyang, em uma seção da Introdução, faz um
esboço das histórias e tendências atuais das ciências.
Também apresenta alguns conceitos evidentes hoje, mas
levaram muito tempo para serem desenvolvidos. Os caminhos
históricos rochosos iluminam a sutileza obscurecida por sua evidência
presente.
Tamanha demonstração de erudição é cansativa para o leitor.
Fico por aqui...

Post Scriptum: Conhecimento de Economia usado por uma
Física
A Economia é a mais antiga das três ciências consideradas.
Como sabedoria prática de gerenciamento doméstico e
administração burocrática, os pensamentos econômicos floresceram
em culturas de todo o mundo desde a Antiguidade.
Como ciência ou investigação sistemática, a análise econômica
é mais recente e regional. Concentra-se no comportamento do
sistema de mercado autorregulado. Só surgiu durante os séculos XVII
e XVIII no hemisfério ocidental.
A análise econômica concentra-se em severos problemas
enfrentados pelas sociedades na produção e distribuição de bens
materiais sob a inviolabilidade da propriedade privada e a escassez
moderada de recursos.
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Pertencem ao âmbito da Macroeconomia o acompanhamento
de:
1.

a alocação de recursos para uma produção eficiente,

2.

a distribuição de renda entre os constituintes da sociedade,

3.

o crescimento e a estabilidade da economia,

4.

os efeitos do dinheiro e do crédito.

Toda a localização e distribuição pertencem à Microeconomia,
onde a consideração da demanda e da oferta se aplica a empresas
individuais e famílias.
Os economistas geralmente concordam a alocação ser mais
eficientemente alcançada pelo mecanismo de preços do mercado
livre. Crescimento e moeda pertencem à Macroeconomia ao
considerar os níveis de renda e desemprego, inflação e nível de
preços, taxa de juros e quantidade de moeda, estabilidade e ciclos de
negócios, comércio internacional e balanço de pagamentos, e como
esses fatores são influenciados pelas políticas governamentais.
A Microeconomia caracteriza a economia especificando os
comportamentos de cada constituinte, a Macroeconomia usa um
punhado de variáveis agregadas. A nítida dicotomia entre os dois foi
feita na década de 1930 e continua em vigor até hoje, apesar dos
esforços para conectá-los na pesquisa de Microfundamentos da
Macroeconomia. Há mais consenso entre os economistas a respeito
dos postulados e resultados da Microeconomia em vez da
Macroeconomia.
Sunny Auyang adota a caracterização convencional de Adam
Smith, considerado o “Pai da Economia Política”, pulando as
contribuições dos mercantilistas ingleses. Eles argumentavam: a
riqueza nacional poderia ser aumentada pela regulamentação do
comércio exterior.
Salta também os fisiocratas franceses. Argumentavam em
defesa da ideia de a riqueza ser criada pela produção rural doméstica.
Um Inquérito sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das
Nações, de Smith, foi publicado em 1776, data da Declaração de
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Independência dos Estados Unidos – e ano quando a máquina a
vapor fez sua estreia comercial. A julgar pela forte ascensão nos
números da produção e do comércio britânicos, seu impacto ocorreu
por volta da época da Revolução Francesa de 1789.
A lançadeira voadora e outras máquinas, apesar de gozarem de
ampla cobertura em muitas histórias da Revolução Industrial, quase
não são mencionados em Riqueza das Nações, cujo paradigma da
tecnologia é a fabricação de alfinetes e pregos. Mesmo assim, Smith
adivinhou muito da essência da sociedade industrial.
Ele percebeu a organização do esforço produtivo da sociedade
ser tão importante para o crescimento econômico quanto a
mecanização. A estrutura organizacional foi analisada por ele em
termos dos seguintes aspectos:
1.

o aumento da especialização e da divisão do trabalho
subjacente a um aumento da produtividade;

2.

o mecanismo de mercado segurando para reunir o anfitrião de
produtores especializados;

3.

a acumulação de capital resultante do reinvestimento dos lucros
e conduzindo a uma maior especialização.

Smith enfatizou a organização do esforço, capaz de engendrar o
crescimento econômico e a alocação ótima de recursos, não ser um
projeto de ninguém, mas o resultado não intencional de uma miríade
de ações individuais. Cada uma delas era baseada no interesse
próprio.
Desenvolvida por economistas subsequentes, a ideia do
autocentrado Homo economicus e a tese de a mão invisível do
mercado serem ambas coordenadoras de uma miríade de interesses
próprios conflitantes, para alcançar resultados harmoniosos e
benéficos para a economia, tornaram-se os postulados básicos da
Economia. Eles recebem uma formulação matemática rigorosa na
Microeconomia moderna (§13 e §16).
Um conceito-chave em torno do qual o pensamento econômico
progrediu é o valor. Uma Teoria de Valor satisfatória deve responder
às seguintes perguntas:
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•

O que determina o valor de uma mercadoria?

•

Existe um valor invariável atribuível a uma mercadoria como
seu atributo intrínseco?

•

Como o valor intrínseco de uma mercadoria se relaciona com
seu preço flutuante ou valor de troca?

•

Como os valores são medidos?

•

Como eles se relacionam com a distribuição de renda?

As respostas a essas perguntas distinguem várias Escolas de
Pensamento Econômico. Na época medieval, o valor de uma coisa era
seu preço justo, determinado pela norma social.
Os economistas clássicos – Adam Smith, David Ricardo, John
Stuart Mill – geralmente argumentavam as mercadorias terem
valores intrínsecos, determinados pelos custos de produção. Com
variações sutis, Smith e Ricardo concordaram com a Teoria do ValorTrabalho.
Mill a alterou, mas não a descartou. De acordo com a teoria, o
valor de uma mercadoria é a quantidade total de trabalho necessária
para produzi-la, incluindo o trabalho indireto incorporado ao capital
fixo, usado em sua produção.
As teorias econômicas clássicas dividem os constituintes da
economia em três grandes grupos: operário, capitalista e senhorio.
Cada grupo tem sua forma peculiar de renda: salário, lucro ou
aluguel.
Os economistas clássicos se esforçaram para:
1.

explicar a distribuição de renda entre os grupos e

2.

relacionar o efeito da distribuição ao desempenho econômico.

O problema foi abordado por Smith de forma não sistemática e
Ricardo com mais rigor.
Além de uma percepção aguçada dos negócios econômicos,
Ricardo tinha a capacidade de destilar do labirinto de noções
econômicas familiares algumas variáveis precisas e estratégicas e de
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construir modelos tratáveis. Embora muito simplificados, não
obstante eles capturam alguns elementos salientes de fenômenos
econômicos complexos. O método analítico no qual ele foi pioneiro foi
emulado por economistas desde então.
Como é comum em fenômenos complexos, existem muitas
variáveis econômicas, tornando o problema tremendamente difícil.
Ricardo propôs postulados para controlar muitas variáveis, reduzindo
assim o problema a uma forma administrável.
Com base na Teoria da População de Thomas Malthus, isto é, a
ideia de a população crescer a uma taxa mais rápida face à taxa de
crescimento da alimentação, ela aumentará até a taxa de natalidade
ser controlada pela fome, Ricardo postulou a Lei de Ferro dos
Salários, fixando-os no nível de subsistência.
Considerando a utilização sucessiva de terras de produtividade
inferior, ele postulou a Lei dos Retornos Decrescentes. Aumentar em
uso para a produção resulta em produção crescente, mas a cada vez
em uma diminuição da produtividade. Sua teoria retratou o
crescimento e a estagnação final da economia capitalista, um cenário
pelo qual ganhou para a Economia o epíteto de “A Ciência Sombria”.
Muitos conceitos econômicos clássicos, incluindo a Teoria do
Valor-Trabalho e a divisão da sociedade em trabalhadores, capitalistas
e latifundiários, foram adotados por Karl Marx. A teoria econômica de
Marx é mais abrangente e realista se comparada à elaborada por
seus contemporâneos e predecessores.
Ele foi o único a tratar o comportamento humano e o avanço
tecnológico não como fixos externamente, mas como variáveis
intrínsecas ao processo de desenvolvimento econômico. No entanto,
no geral, ele manteve a estrutura clássica.
Não é difícil extrair as ideias de exploração e conflito de classes
dos conceitos econômicos clássicos ao examinar a situação difícil da
massa trabalhadora durante a Revolução Industrial. “Rentistas e
capitalistas esmagam os salários dos trabalhadores, logo, as duas
o r d e n s s u p e r i o r e s d e p e s s o a s o p r i m e m o i n f e r i o r ”.
Surpreendentemente, para muitos reacionários, essa caracterização é
de Smith – e não de Marx.
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Smith, Malthus, Ricardo, Mill e Marx estavam todos
preocupados com problemas econômicos reais de sua época e
debatiam políticas. Sua atenção estava voltada principalmente para
macrofenômenos.
Smith estudou as forças governantes do crescimento de longo
prazo da riqueza nacional. Ricardo estava interessado nas
participações relativas do produto anual, obtido por vários grupos de
pessoas. Esta é uma macroanálise, distinta da distribuição de renda
entre os indivíduos, uma microanálise.
Quando os classicistas examinaram em detalhes as forças
subjacentes aos fenômenos e investigaram os preços relativos, eles
naturalmente trouxeram microfatores, como os comportamentos de
negociação individuais. Esse é o caso da Teoria da Renda de Ricardo.
A distinção entre macro e microanálises não foi feita com
clareza pelos classicistas. Eles mudaram de uma para a outra sem
muito esforço.
A segunda onda de teorias econômicas é distintamente
microanalítica. Centra-se na alocação de recursos entre indivíduos,
em vez da distribuição de renda entre grupos de indivíduos. Além
disso, substitui a produção pelo intercâmbio (comércio) no centro da
Economia.
Enquanto o século XIX avançava, as falhas da Economia
clássica se tornaram aparentes. A Lei de Ferro dos Salários e o
Princípio dos Rendimentos Decrescentes fundiram-se na forja da
evidência empírica. Esta mostrou a massa de salário real aumentava
porque a população se expandia em vez de haver aumentos dos
salários nominais.
Na década de 1870, Stanley Jevons, Carl Menger e Léon Walras
desenvolveram, independentemente, mas quase simultaneamente,
análises marginalistas em inglês, alemão e francês. Ela usa cálculo
diferencial extensivamente. Uma quantidade marginal é geralmente
uma derivada de algum tipo.
Os marginalistas introduziram na sua Teoria do Valor a ênfase
no consumo e na utilidade, amplamente negligenciada pelos
classicistas. Eles argumentaram uma mercadoria não ter valor se
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ninguém a quiser, não importa quanto recurso tenha sido gasto em
sua produção.
O custo de produção já passou, mas o valor está no futuro, no
uso ou utilidade da mercadoria, ou seja, mais vagamente, em sua
conveniência para os consumidores. A análise marginalista substitui o
foco na produção, antes em destaque, pelo foco no consumo.
Abandona a ideia de um valor intrínseco e invariável ao
argumentar diferentes consumidores atribuírem diferentes utilidades
à mesma mercadoria. O conceito de utilidade teve muitas dificuldades
com décadas para serem resolvidas:
•

Como é medido o valor-utilidade para cada indivíduo?

•

A utilidade pode ser somada obter a utilidade total para a
sociedade?

•

As avaliações de diferentes consumidores podem ser
comparadas?

•

Se não, como contabilizamos a distribuição de renda entre os
indivíduos?

Algumas dessas questões são examinadas no § 16 do livro de
Sunny Auyang e comparadas a questões conceitualmente
semelhantes em Física.
Os marginalistas argumentaram ainda o preço de uma
mercadoria não ser determinado por sua utilidade total ou média,
mas por sua utilidade marginal, ou seja, a utilidade da última
quantidade da mercadoria desejada. Smith se perguntou por qual
razão a água é tão barata, enquanto os diamantes são tão caros,
sendo a água vital para a vida e os diamantes totalmente inúteis.
Os marginalistas responderam: o paradoxo surgiu porque os
classicistas pensavam apenas em termos de utilidade total. Sem
dúvida, alguém está disposto a pagar um maço de dinheiro pelo
primeiro copo d'água no deserto, mas o preço da água é geralmente
determinado pelo último copo. Logo, a quantia marginal ou diferencial
é precificada quando o consumidor está disposto a pagar depois de
estar saciado.
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“Na margem” torna-se um conceito-chave em Economia
neoclássica e, com ele, o Princípio da Substituição Marginal. Se um
consumidor encontra mais utilidade em uma unidade extra da
mercadoria A em vez de em uma unidade extra da mercadoria B, ele
substituirá uma unidade de A por sua última unidade de B. Assim, um
consumidor, ao buscar maximizar sua satisfação, alocará seus
recursos em uma forma tal de modo as utilidades marginais de todas
as mercadorias serem iguais.
A utilidade é privada e não observável. As variáveis econômicas
observáveis são os preços e as quantidades de várias mercadorias.
Os economistas convencionais estão interessados na relação entre os
dois, especialmente como preços e quantidades permanecerem
estacionários.
Os classicistas argumentaram: os preços de equilíbrio de longo
prazo são determinados pelos custos de produção. Os marginalistas
presumiram uma quantidade fixa de mercadorias disponíveis e
argumentaram: os preços são determinados pelos desejos dos
consumidores.
Alfred Marshall sintetizou suas ideias, usando análise
marginalista. Ele argumentou a produção e o consumo estarem
intimamente relacionados como as duas lâminas de uma tesoura, de
modo os preços serem determinados em conjunto pela oferta e pela
demanda. O equilíbrio é obtido quando a demanda é igual à oferta ou
quando o mercado se equilibra.
Finalmente, quase um século depois da Riqueza das Nações, a
Lei de Equilíbrio da Demanda igual à Oferta foi enunciada pela
primeira vez. A síntese de Marshall veio a ser chamada de neoclássica
e, segundo a desatualizada física, Sunny Auyang, “ainda conforma a
estrutura básica da Microeconomia atual”. Afinal, ela publicou este
livro em 1998...
A Microeconomia calcula o preço de cada mercadoria e as
quantidades de cada mercadoria demandadas por cada consumidor e
fornecidas por cada empresa. Ele busca o estado de equilíbrio da
economia no qual os preços e as quantidades de todas as
mercadorias são simultaneamente determinados para a satisfação
máxima de todos.
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Uma teoria microeconômica central é o equilíbrio pode ser
alcançado por um mercado perfeitamente competitivo no qual os
desejos dos indivíduos podem ser reconciliados em uma troca
gratuita. Esta Teoria da Mão Invisível é apresentada no § 16 para
ilustrar um método aproximado de resolver problemas de muitos
corpos.
Na aproximação, os indivíduos não interagem entre si, mas
respondem independentemente a uma situação comum. Isso se
caracteriza pelos preços das commodities no caso da Economia.
A Teoria do Mercado Perfeitamente Competitivo é baseada em
uma série de suposições idealísticas. Também considera instituições
econômicas, como firmas comerciais, como unidades básicas, sem se
preocupar com sua organização interna.
Nas décadas recentes, os economistas heterodoxos estão
fazendo muito esforço para relaxar algumas das suposições
convencionais. Eles estão desenvolvendo Teorias da Economia da
Informação e da Organização Industrial. Usam a Teoria dos Jogos
para estudar as chamadas imperfeições do mercado.
Essas teorias levam em consideração a interação direta entre os
indivíduos, a assimetria de suas posições de negociação e a estrutura
interna das instituições econômicas. Algumas dessas teorias são
discutidas no § 20 para ilustrar a formação de estruturas
intermediárias em sistemas de muitos corpos.
Os neoclássicos deram formulações precisas para conceitos
como demanda, oferta, preço e equilíbrio. Eles estreitaram o escopo
da Economia para a alocação eficiente de recursos escassos.
As Teorias de Equilíbrio fornecem uma imagem estática. Muitos
problemas importantes da economia clássica, como a dinâmica do
crescimento econômico e a distribuição da renda, foram deixados de
lado.
Os classicistas chamavam sua disciplina de Economia Política,
destacando a relação entre Economia e Política. A Política diz respeito
a ações coletivas e/ou fenômenos agregados e encontra pouco lugar
na visão microscópica.
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Marshall abandonou o antigo nome em favor de apenas
Economia. Economics pegou no mundo de língua inglesa. Por
sessenta anos, ela significava essencialmente Microeconomia. Então,
a Grande Depressão, um macrofenômeno, impôs-se à atenção dos
economistas.
O preço por negligenciar macrofenômenos e destacar o peso
microeconômico mais baixo foi pesado. Quando o desemprego
prolongado e severo assolou o mundo capitalista, no início dos anos
1930, os economistas ficaram paralisados pela falta de ferramentas
conceituais adequadas para analisar a situação. As políticas ortodoxas
recomendadas eram ad hoc e frequentemente erradas.
John Maynard Keynes desafiou a ortodoxia neoclássica. Entre
suas críticas, duas se destacam.
A primeira é “sua aparente convicção de não haver necessidade
de elaborar uma teoria da demanda e da oferta da produção como
um todo”. Uma das primeiras tarefas da Teoria Geral de Emprego,
Juros e Dinheiro, livro mais lido de Keynes, é definir as variáveis
agregadas apropriadas e suas inter-relações.
A rede causal entre variáveis como renda nacional, gasto
nacional, oferta agregada, demanda agregada, quantidade de
dinheiro e nível geral de preços permite aos economistas lidar com o
comportamento da economia como um todo. Desde o trabalho de
Keynes, a Macroeconomia tornou-se um ramo principal da Economia
em contraste com o declínio da Microeconomia. A estrutura conceitual
básica da Macroeconomia é discutida no § 25 e comparada à da
termodinâmica.
A segunda crítica de Keynes à doutrina neoclássica é muito
mais controversa ideologicamente por adeptos do laissez-faire.
Keynes desafiou o Princípio da Perfeição do Mercado, onde preços e
salários sempre se ajustam rapidamente para “limpar” todos os
mercados e manter a economia perto do nível de pleno emprego.
Ele o criticou por ignorar o efeito do dinheiro e das
expectativas, incertezas e níveis de confiança das pessoas. Esses
fatores são levados em consideração na teoria desenvolvida por ele.
As noções de risco, incerteza e expectativa em modelos econômicos
são examinadas no § 42.
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Durante vinte anos, a construção de modelos macroeconômicos
dominou o trabalho dos economistas, temperada pelo acalorado
debate entre keynesianos e neoclássicos. “Finalmente, os
economistas descobriram muitos pressupostos básicos das teorias
keynesiana e neoclássica serem compatíveis; ambos usam os
conceitos de demanda, oferta e equilíbrio, embora um os aplique no
nível agregado e o outro no nível individual”, afirma Sunny Auyang.
Demonstra a física não saber com profundidade o dito a
respeito das controvérsias ainda vigentes na Economia.
Em meados da década de 1950, Paul Samuelson já havia
traduzido muitas ideias econômicas para a linguagem da Matemática.
Deu o nome de Síntese Neoclássica ao consenso emergente na
Macroeconomia ortodoxa do mainstream. A Síntese Neoclássica
coloca os ramos micro e macro da Economia sob o mesmo padrão
neoclássico.
Embora tenha sido criada esta etiqueta, ela deixa em aberto a
lacuna entre as correntes ortodoxas e heterodoxas. Cada ramo tem
seu próprio estilo, conceitos e técnicas.
A economia capitalista sofre recessões recorrentes na esteira
dos booms. O fenômeno dos ciclos econômicos é um tópico
importante na Macroeconomia, cuja modelagem determinística e
estocástica é examinada no § 35.
A ideia keynesiana de recessão e superaquecimento poderem
ser evitados por políticas de estabilização do governo lentamente
ganhou aceitação. No início da década de 1960, o governo Kennedy
começou a desempenhar um papel ativo na gestão da economia.
Quando a economia entrou em estagflação na década de 1970,
a Economia Keynesiana ficou sob forte pressão. Olivier Blanchard e
Stanley Fischer disseram: “A estrutura keynesiana incorporada na
'síntese neoclássica', dominante do campo [Macroeconomia] até
meados da década de 1970, está em crise teórica, em busca de
microfundamentos. Nenhuma nova teoria surgiu para dominar o
campo. O tempo atual é de exploração em várias direções com a
unidade do campo aparente principalmente no conjunto das questões
em estudo.”
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Existem agora várias escolas rivais em Macroeconomia: os
neoclássicos, os keynesianos, os monetaristas, os novos classicistas,
os novos keynesianos e outros. Sunny Auyang contou sete, sem citar
a Escola de Estocolmo, a Escola Austríaca, a Escola Pós-keynesiana, a
Economia Comportamental, a Economia Institucionalista, a Economia
Evolucionária Schumpeteriana, nem tampouco a própria Economia da
Complexidade!
Os economistas convencionais geralmente acreditam na eficácia
do mercado livre e seu mecanismo de preços na coordenação dos
esforços produtivos. No entanto, eles discordam fortemente sobre:
1.

se a coordenação do mercado é perfeita,

2.

se uma ligeira imperfeição pode gerar fenômenos significativos
em toda a economia,

3.

se o mercado livre por si só sempre gera os melhores
resultados econômicos possíveis, e

4.

se as políticas públicas podem melhorar o desempenho da
economia.

Vários herdeiros de classicistas negam ou minimizam a
imperfeição do mercado, argumentando preços e salários serem
sempre flexíveis o suficiente para compensar todos os mercados,
instantaneamente, e alcançar os resultados mais desejáveis.
Portanto, eles são céticos em relação às políticas de estabilização do
governo.
Vários adeptos do keynesianismo afirmam, na realidade, os
preços e salários são rígidos e essas imperfeições do mercado podem
ser ampliadas pela complexidade da economia e gerar resultados
indesejáveis. Portanto, há algum papel para as políticas públicas.
Robert Hall dividiu os economistas norte-americanos em tribos
de “água doce” (Chicago e interior reacionário ou republicano) e
“água salgada” (costas leste e oeste progressistas ou democratas).
Os de orientação neoclássica, incluindo os monetaristas, estão
principalmente localizados ao redor dos Grandes Lagos e no MeioOeste. Os adeptos do keynesianismo estão ao longo das costas Leste
e Oeste.

152
Sunny Auyang examina como as duas tribos de economistas
abordam a relação entre Micro e Macroeconomia na chamada
pesquisa de microfundamentos da Macroeconomia (§ 25).
Entretanto, pelo conhecimento demonstrado por essa física,
este é um grande desafio da transdisciplinaridade: os não
especialistas, apesar de elevado grau de titulação acadêmica, fazem
uma “mistura” superficial com outras disciplinas. Comumente,
demonstram só ter estudado a Economia da mainstream, encontrada
em manuais.
Por definição, a vanguarda teórica é composta por economistas
heterodoxos, questionadores da mainstream. Eles são os
pesquisadores da Economia como um Componente de um Sistema
Complexo Adaptativo.
Por isso, ficamos definitivamente por aqui na leitura desse livro.
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Capítulo 5.
Dicas de Complexidade para Política Econômica
Ciência em Busca de Padrões Sistêmicos
David Colander & Massimo Salzano são coautores do livro
Complexity Hints for Economic Policy (Springer-Verlag Italia, 2007).
Afirmam: fazer ciência é encontrar padrões. Daí os cientistas estão
sempre procurando padrões de modo a estruturar seu pensamento
sobre o mundo em seu redor.
Padrões são encontrados nos dados. Por isso, a ciência é
inevitavelmente um estudo quantitativo.
há uma dificuldade em encontrar padrões estáveis nos dados,
porque muitos padrões são fenômenos temporários. Ocorrem
aleatoriamente e métodos empíricos altamente sofisticados são
necessários para distinguir entre padrões estáveis e padrões
temporários ou aleatórios.
Quando um cientista pensa ter encontrado um padrão estável,
ele geralmente tenta capturar esse padrão em um modelo ou teoria.
Uma teoria é essencialmente um padrão e, portanto, a teoria é uma
parte central da ciência.
Seria bom ter um único padrão – uma teoria unificada – capaz
de servir como um mapa, relacionando nossa compreensão com o
mundo físico ao nosso redor. Mas o mundo físico se mostrou muito
complicado para um único mapa e, em vez disso, tivemos de
desenvolver submapas menores.
Eles se relacionam com pequenas áreas do mundo físico ao
nosso redor. Essa abordagem de teoria múltipla apresenta o problema
de decidir não apenas qual é o mapa apropriado para o problema
específico, mas também de lidar com as sobreposições de mapas,
onde diferentes mapas se relacionam com áreas sobrepostas da
realidade.
Não é apenas a ciência concentrada em encontrar padrões. O
mesmo acontece com a maioria dos indivíduos.

154
Na verdade, como apontado por Andy Clark (1993), os cérebros
humanos são 'motores associativos'. Podem ser considerados como
completadores de padrões rápidos.
O cérebro humano evoluiu para ver aspectos do mundo físico e
criar um padrão onde coloca esse aspecto no contexto e permite os
indivíduos extraírem implicações mais amplas para dados muito
limitados.
Brian W.
rabo dobrando
tem um gato”!
na verdade, os
eles.

Artur (2000) dá o seguinte exemplo “Se eu vir um
a esquina e for um rabo preto e ondulado, eu digo:
Existem padrões na música, arte, religião, negócios;
humanos encontram padrões em quase tudo feito por

Os cérebros do ‘padrão mais rápido’ dos humanos têm
demonstrado hoje ser menos racionais face ao anteriormente
pressuposto pelos economistas. A nova “Neuroeconomia”, de fato,
tem demonstrado muitas escolhas serem frequentemente feitas mais
através de uma abordagem emocional em lugar de uma abordagem
racional.
Determinar quando um padrão se ajusta, quando há vários
padrões mapeados para o mesmo fenômeno físico, e qual padrão é o
padrão apropriado é uma tarefa difícil – e assunto para muito debate.
A ciência se diferencia de outras áreas de investigação estabelecendo
regras sobre:
1.

quando um padrão pode ser considerado adequado, e

2.

quando não, e qual pode ser a estrutura do mapa.

É essencialmente um limite na natureza de conclusão de padrão
rápida dos humanos. Por exemplo, aquele rabo agitado pode ser um
garotinho com quem está pregando uma peça com o rabo na ponta
de um pedaço de pau.
Para evitar a conclusão muito rápida para imaginar um padrão
e, portanto, erros, a ciência padrão requer o mapa ser um modelo
formal possível de ser especificado em um conjunto de equações,
determinado independentemente da sequência de dados para a qual
é um padrão. Além disso, os padrões devem corresponder à realidade
física com um certo grau de precisão.
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Essa abordagem coloca a lógica padrão no centro da ciência.
Arthur conta a história de Bertrand Russell para mostrar esse ponto.
“Um estudante, um pároco e um matemático estão cruzando de
trem da Inglaterra para a Escócia. O estudante olha para fora, vê
uma ovelha negra e diz: – Oh! Veja! Ovelhas na Escócia são negras!
'O pároco, instruído com um baixo nível de ciência, diz: – Não. A
rigor, tudo o que podemos dizer é existir uma ovelha negra na
Escócia. O matemático, representando um cientista teórico
habilidoso, diz: ‘Não, isso ainda não está correto. Tudo o possível de
dizer, realmente, é sabermos na Escócia existir pelo menos uma
ovelha, e ela tem pelo menos um lado da ovelha negra”.
A questão é a ciência e os modelos formais com pretensão de a
sustentar funcionam como um freio em nossa tendência natural para
padrões completos.
Em muitas áreas, a abordagem científica padrão nos serviu
bem e acrescentou um enorme insight. Ao insistir na precisão, os
cientistas construíram um entendimento capaz de se ajustar não
apenas aos fenômenos observados às pressas, mas aos fenômenos
cuidadosamente observados, desenvolvendo assim padrões muito
mais próximos.
Como os indivíduos aprendem esses padrões, os padrões se
tornam óbvios para eles – “sim, aquela mesa nada mais é senão um
conjunto de átomos” – mas sem a ciência, o óbvio para nós agora
nunca teria se tornado óbvio. Em outras áreas, porém, não
conseguimos encontrar um conjunto preciso de equações ou modelos
correspondentes aos dados representantes do mundo físico, deixando
grandes áreas da realidade física fora do domínio da ciência.
Para muitos cientistas, um grupo de áreas impermeáveis aos
mapeamentos existentes inclui a maioria das Ciências Sociais. Essas
áreas são simplesmente muito difíceis para a Ciência tradicional.
A dificuldade de encontrar um mapa preciso não impediu os
cientistas sociais de desenvolverem modelos formais precisos e
tentarem ajustar esses modelos precisos aos dados. Muito debate
metodológico nas Ciências Sociais diz respeito às implicações
possíveis de tirar dos mapeamentos vagos e imprecisos capazes de se
obter com as teorias analíticas e séries de dados existentes.
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Os críticos da Economia consideram isso quase inútil como “a
mecânica celestial de um universo inexistente”. Até recentemente, as
reclamações dos críticos foram ignoradas, não porque os economistas
convencionais não reconhecessem os problemas, mas porque a
maneira como estávamos fazendo Economia era o melhor possível de
se fazer.
Mas a Ciência, como todos os campos, está sujeita a mudanças
tecnológicas e, recentemente, ocorreram mudanças significativas na
tecnologia analítica e computacional. Elas estão permitindo o
desenvolvimento de novas teorias.
Avanços semelhantes estão ocorrendo na medição empírica,
fornecendo aos cientistas muito mais dados e, portanto, muito mais
áreas para colocar padrões mais precisos e na análise da medição
empírica. Isso permite os padrões desenvolvidos pelas teorias serem
melhor trazidos aos dados.
Como de costume, a realidade é mais complicada face ao
possível de ser apresentada em uma breve introdução de livro. O
problema é a medição não ser autônoma, mas sim ser baseada na
teoria.
O descontentamento com as teorias tradicionais pode levar à
busca de novas formas de mensuração e melhorias na qualidade dos
dados.
Essa mudança tecnológica vem ocorrendo na profissão de
economista, desde a última década do século XX com o advento de
computadores pessoais. Essa mudança tecnológica está modificando
a forma como a Economia é construída como corpo teórico e
empírico. Este livro captura algumas dessas mudanças.
O novo trabalho às vezes é descrito como Teoria da
Complexidade. De muitas maneiras, é um termo útil e descritivo
usados por ambos organizadores do livro (Colander 2000a, b;
Salzano e Kirman 2004).
Mas Complexidade também é um termo muitas vezes mal
utilizado pela imprensa popular. Ele transmite às pessoas a
abordagem da Complexidade ser uma forma totalmente nova de
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fazer Economia e substituir a Economia existente. Não é nenhuma
dessas coisas.
A abordagem da Complexidade é simplesmente a integração de
algumas novas técnicas analíticas e computacionais na “caixa de
ferramentas” dos economistas. Os coautores veem o novo trabalho
como o fornecimento de alguns geradores de padrões alternativos.
Eles podem complementar as abordagens existentes,
fornecendo uma maneira alternativa de encontrar padrões. É uma
vantagem a ser obtida sobre a abordagem científica tradicional.
O problema com o uso do apelido de “Complexidade” surge
porque, como discutido acima, os indivíduos, por natureza,
completam rapidamente padrões. Isso levou alguns repórteres
científicos, e alguns cientistas sem seus “chapéus científicos”, para
especular sobre os possíveis padrões capazes de decorrer dos novos
modelos e técnicas.
Enquanto essa especulação se desenvolve, os termos fogem
dos cientistas. Não são mais vistos simplesmente como descrições de
certas propriedades de modelos matemáticos específicos, mas, em
vez disso, como grandes novas visões de como a Ciência deve ser
feita e de nossa compreensão da realidade.
Essa visão grandiosa faz parecer a Complexidade ser uma
alternativa à ciência padrão, quando na verdade é simplesmente uma
continuação evolutiva da Ciência como de costume. Isso não é
diferente do já acontecido no trabalho de investigação da “evolução
biológica”. Era mais geral, mas não fundamentalmente diferente da
abordagem do modelo físico-biológico mecânico.
A imprensa popular pegou uma série de ideias associadas a
esses modelos – 'estrutura emergente', 'limite da ordem', 'caos',
'hierarquia,' criticidade auto-organizada', 'efeito borboleta',
'dependência de trajetória', 'histerese', etc. – e, usando suas
habilidades de complemento de padrão rápido, transmitiu muitas
dessas ideias à população em geral. Surgiu assim a sensação de elas
oferecerem uma maneira totalmente nova de compreender a
realidade e um substituto para a Ciência padrão.
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Os cientistas se esquivaram de tais caracterizações e
enfatizaram: embora cada um desses termos tenha um significado,
esse significado está no conteúdo explícito do modelo matemático do
qual eles derivam, não em alguma ideia geral apropriada para todos
os lugares. Os termos refletem um padrão, cujos cientistas
econômicos estão começando a desenvolver, em uma teoria com
possibilidade de ser útil na compreensão da economia [atividade
econômica] e no desenvolvimento de políticas econômicas.
Mas o trabalho ainda está nos estágios iniciais e é muito cedo
para declará-lo ser uma nova Ciência e uma maneira totalmente nova
de olhar para algo. Os cientistas são lentos, precisos, completam
padrões e reconhecem o novo trabalho ainda ter um longo caminho a
percorrer antes de descrever um padrão significativo.
Têm um caminho ainda mais longo a percorrer antes de poder
determinar se esses padrões são úteis.
Na Modelagem Baseada em Agentes (ABM), o modelo consiste
em um conjunto de agentes capazes de encapsularem os
comportamentos dos diversos indivíduos componentes do sistema. A
execução consiste em emular esses comportamentos. Na Modelagem
Baseada em Equações (EBM), o modelo é um conjunto de equações,
e a execução consiste em avaliá-las.
Assim, “simulação” é o termo geral aplicado a ambos os
métodos. Eles se distinguem como emulação (baseada no agente) e
avaliação (baseada na equação).
Portanto, mesmo caso a abordagem da Complexidade da
economia seja bem-sucedida, ela será um complemento, e não um
substituto, das abordagens existentes na Economia. Dito isso, há
alguns sinais de esperança e a pesquisa em “complexidade” é uma
das pesquisas mais empolgantes em andamento na Economia.
O trabalho mais promissor está ocorrendo na análise do sistema
financeiro, de maneira entrelaçada ou interconectada com o sistema
econômico produtivo. Nesse campo, há enormes quantidades de
dados com qualidade disponíveis.
Mas mesmo onde dados de alta qualidade não estão
disponíveis, como em questões de organização industrial, a
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abordagem está mudando a forma como as questões são
conceituadas. Os mercados estão sendo conceituados como
dinâmicos ao invés de estáticos como sempre se fez na abordagem
mais tradicional.

Como a Abordagem da Complexidade se relaciona com a Abordagem
Padrão
A abordagem teórica padrão, usada em Economia convencional,
é vagamente baseada em uma visão de otimização de agentes
racionais. Leva em consideração de como um sistema composto de
tais agentes otimizadores operaria.
“A abordagem da Complexidade mantém a mesma visão e,
portanto, é simplesmente uma extensão da análise atual. Onde a
Complexidade difere está nas suposições capazes de permitir fechar o
modelo”.
[Eu, Fernando Nogueira da Costa, discordo dessa visão dos
organizadores dessa coletânea. A abordagem da Complexidade
emerge das interações entre Economia Comportamental,
Institucional, Evolucionária e da Felicidade com a premissa de os
agentes econômicos serem heterogêneos e tomarem decisões com
base em fatores emotivos e irracionais. Nem sempre buscam a
maximização de lucro ou prazer, por exemplo, em comportamento
altruísta.]
“A Abordagem da Complexidade enfatiza uma otimização mais
local em vez de global pelos agentes como na abordagem
tradicional”.
[Discordo novamente porque o estudo da Complexidade diz
respeito à evolução sistêmica, portanto, global, mesmo considerando
subsistemas locais. A heterogeneidade e a interação dos agentes são
elementos-chave da Abordagem da Complexidade.]
A Abordagem Padrão, desenvolvida ao longo dos 100 anos,
desde o fim do século XIX até o fim do século XX, era limitada nos
métodos disponíveis pela tecnologia analítica e empírica no grau de
evolução existente. Isso significava ser necessário se concentrar nos
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aspectos solucionáveis do modelo e estruturar as suposições do
modelo para se adequar à análise, não ao problema.
A análise evoluiu de uma otimização restrita estática simples
para uma teoria de controle não estocástico e uma teoria de controle
estocástico dinâmico. Entretanto, a estrutura geral da análise – o
mecanismo de geração de padrão analítico – permaneceu a mesma,
apenas mais aprimorada.
Na busca por focar nos aspectos solucionáveis do modelo, a
abordagem padrão teve de simplificar fortemente os pressupostos do
modelo, usando a simplificação do agente representativo, e a
consequente gaussianeidade na heterogeneidade dos agentes. De
alguma forma, modelos da economia sem qualquer consideração da
heterogeneidade dos agentes foram utilizados para encontrar os
padrões possíveis de existir.
A Abordagem da Complexidade não aceita isso e propõe uma
visão diferente. Na opinião da qual discordo dos organizadores desse
livro, ela é uma generalização da Análise Tradicional.
Ela considera a hipótese do agente representativo caracterizar
grande parte da Macroeconomia moderna como um caso possível,
mas altamente improvável. Portanto, não a considera um ponto de
referência útil.
Mas essas mudanças nas premissas não são isentas de custos.
Para os organizadores, “o custo de tornar a heterogeneidade do
agente central é o modelo de Complexidade não ser analiticamente
solucionável. Para obter uma visão sobre isso, os pesquisadores
devem fazer uso de simulações e, geralmente, com simulações, os
resultados não são determinados univocamente nem
probabilisticamente”.
A Abordagem Padrão ofereceu percepções e provou ser útil no
estudo de padrões para a compreensão e aplicação de políticas. Isso
levou à compreensão de situações de racionamento, preço sombra e
subjacente a toda uma variedade de desenvolvimentos de políticas
aplicadas: análise de custo-benefício, técnicas de gestão modernas,
programação linear, programação não linear, pesquisa operacional,
modelos de precificação de opções, fundos de índice, etc.
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A lista poderia ser enormemente ampliada.
•

Sugeriu surgirem problemas se os preços fossem restringidos
de certas maneiras – e delineou quais seriam esses problemas.

•

Levou a uma compreensão dos efeitos-externalidades de
segunda ordem e como esses efeitos de segunda ordem
poderiam ser tratados.

•

Também levou a políticas reais – como licenças negociáveis
como forma de reduzir a poluição – e está subjacente a toda
uma abordagem da lei.

“Além disso, a abordagem padrão está longe de estar
moribunda, pois existem muito mais áreas onde os padrões gerados
pela abordagem padrão levarão a percepções e novas políticas nas
próximas décadas. A Economia padrão permanece forte.”
Apesar de seus aparentes “sucessos acadêmicos”, existem
áreas nas quais a Economia padrão não tem sido tão útil na geração
de padrões úteis para a compreensão humana. Isso inclui,
paradoxalmente, áreas onde parece a teoria padrão se aplicar
diretamente – áreas como precificação do mercado de ações,
precificação de câmbio estrangeiro e compreensão da Macroeconomia
de forma mais geral.
Ao combinar as previsões da teoria padrão com os fenômenos
observados, parece haver muitos movimentos não correlacionados
com os fundamentos subjacentes. Alguns padrões, como o
movimento de ascensão e queda nos preços de ações, parecem não
se encaixarem no modelo padrão. O problema é duplo:
1.

o primeiro é a simplicidade dos pressupostos do modelo não
permitir a esperada complexidade das interações de senso
comum;

2.

a segunda é a falha dos modelos em ajustar os dados de
maneira aceitável.

Esses dois problemas são os pontos de partida para a
Abordagem da Complexidade. A razão pela qual ela está se
consolidando agora, na Economia, é porque a tecnologia de
computação avançou.
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Esse avanço permite a consideração de sistemas analíticos não
possíveis de ser considerados anteriormente pelos economistas. A
consideração desses sistemas sugeriu os resultados dos modelos
'baseados em controle' poderem não se estender facilmente a
sistemas mais complicados.
Agora temos um método, juntando a análise assistida por
computador em métodos analíticos, para começar a gerar padrões
possíveis de fornecer um suplemento à abordagem padrão. Os
coautores consideram essa ser a Abordagem da Complexidade.
As observações inexplicáveis têm algo a ver com decisões
interdependentes de agentes presumidas pelo modelo padrão. Além
disso, quando a dinâmica não é linear, variações locais das médias
podem levar a desvios significativos no sistema geral de
comportamentos.
Os indivíduos não interagem apenas no mercado. Eles também
interagem com outros indivíduos fora do mercado.
Hoje em dia, os teóricos estão tentando incorporar
interdependências dinâmicas aos modelos. O problema é fazer isso
ser extremamente complexo e difícil.
Há um número quase infinito de possibilidades. Dessa
complexidade tratam os artigos deste livro.
Em termos de política, os documentos neste livro sugerem,
quando os economistas levam a Complexidade a sério, eles se
tornam menos certos em suas conclusões de política. Expandem seu
pacote de ferramentas, complementando seu modelo padrão com
alguns modelos adicionais, incluindo:
(1) Modelos Baseados em Agente (MBA) sem usar a ferramenta
analítica tradicional para detectar o padrão, mas em vez disso se usar
poder computacional para lidar com a especificação de modelos
capazes de irem muito além da solução analítica comum; e
(2) Modelos Estocásticos Dinâmicos Não Lineares, muitos dos
quais estão além da solução analítica, mas cuja natureza pode ser
descoberta por uma combinação de análises e simulações de
computador. Os elementos desses modelos são a fonte dos termos
populares desenvolvidos junto à opinião especializada.
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Os desenvolvimentos nesta nova abordagem ocorrerão em duas
dimensões. A primeira é no desenvolvimento posterior dessas
técnicas de modelagem, entendendo quando os sistemas exibem
certas tendências.
Uma coisa é dizer “os efeitos borboleta são possíveis”. Outra
bem diferente é dizer “aqui estão as características precisas capazes
de predizerem estarmos próximos de um ponto de mudança. Até
chegarmos a esse entendimento, os modelos pouco ajudarão na
política aplicada”.
Da mesma forma ocorre com MBA. Uma coisa é encontrar um
com certos elementos. É outra bem diferente dizer ele, em vez de um
dos quase infinitos MBA possíveis de ter escolhido, é o modelo
apropriado para usar como nossa teoria.
O segundo desenvolvimento consiste em ajustar os padrões
desenvolvidos aos dados. Existe um subconjunto de aspectos da
realidade ajustado melhor a esses modelos em lugar dos modelos
padrão? Existem características da realidade a nos dizer quais são
seus aspectos? Ambos os desenvolvimentos envolvem enormes
quantidades de trabalho árduo através da análise e dos dados.
Os artigos neste livro são elementos dessa caminhada árdua.
Eles são divididos em quatro seções:
1.

questões gerais,

2.

questões de modelagem,

3.

aplicações e

4.

questões de política.

Cada um deles luta com ideias complicadas, relacionadas ao
tema geral, e vários deles experimentam novas técnicas. Ao fazer
isso, eles fazem parte da Ciência como de costume.
A escolha dos artigos evidencia a necessidade de se considerar
uma metodologia multifacetada e não uma única metodologia
isoladamente. O objetivo dessa coletânea é dar ao leitor uma noção
das diferentes abordagens seguidas pelos pesquisadores, de modo a
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fornecer uma noção das diferentes linhas de trabalho na abordagem
da Complexidade.
Costuma-se dizer: “a Ciência conduz um funeral por vez”. Os
artigos neste livro sugerem existir outro método de progressão, em
vez de uma técnica por vez, e como várias dessas técnicas se
mostram frutíferas. Eventualmente, a soma delas levará a Economia
a ser algo diferente da existente atualmente, mas é uma mudança só
possível de ser vista ao olhar para o futuro.

Desigualdade de Renda, Corrupção e Economia Não Observada:
uma Perspectiva Global
O artigo com o título acima, inserido no citado livro, é de
coautoria de E. Ahmed, J. B. Rosser, Jr. e M. V. Rosser. Destaca quão
grande é a Economia Não Observada (ENO). O determinante de seu
tamanho, em diferentes países e regiões do mundo, foi e continua a
ser muito estudada por muitos observadores.
Muitos termos têm sido usados para a Economia Não
Observada, incluindo informal, não oficial, sombra, irregular,
subterrâneo, subterrâneo, negro, oculto, oculto, ilegal e outros.
Geralmente, esses termos foram usados alternadamente. No entanto,
neste artigo, os coautores fazem distinções entre alguns deles e,
portanto, preferem usar o descritor mais neutro, Economia Não
Observada, adotado para uso formal pelo Sistema de Contas
Nacionais das Nações Unidas (SNA).
O tamanho desse setor em uma economia tem ramificações
importantes. Uma afeta negativamente a capacidade de uma nação
de coletar impostos para sustentar seu setor público.
A incapacidade de fornecer serviços públicos pode, por sua vez,
levar mais agentes econômicos a se deslocarem para o setor não
observado. Quando tal setor está associado a atividades criminosas
ou corruptas, ele pode minar o capital social e a coesão social mais
ampla e isto, por sua vez, pode prejudicar o crescimento econômico.
Além disso, como os programas de ajuda internacional estão
vinculados a medidas do tamanho das economias, estas podem ser
distorcidas por grandes variações nos tamanhos relativos da ENO em
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diferentes países, especialmente entre as economias em
desenvolvimento.
Os primeiros estudos enfatizaram os papéis dos altos impostos
e dos grandes sistemas estaduais de bem-estar em empurrar as
empresas e seus trabalhadores para o setor não observado. Embora
alguns estudos mais recentes tenham encontrado o oposto, ou seja,
impostos mais altos e governos maiores podem na verdade estar
negativamente relacionados ao tamanho deste setor, outros
continuam descobrindo mais a relação tradicional.
Alertam: a complexidade de um código tributário é mais
importante se comparado a seu nível de alíquotas.
Vários outros fatores foram encontrados relacionados à ENO em
nível global, incluindo graus de corrupção, graus de regulamentação
excessiva, a falta de um sistema legal confiável, o tamanho do setor
rural e o grau de fragmentação étnica.
Um fator pouco estudado nesse mix é a desigualdade de renda.
Os primeiros artigos publicados tratando empiricamente de tal
possível relação enfocaram essa relação dentro das economias em
transição.
Um modelo teórico levanta a hipótese de tal relação no
desenvolvimento em conjunção com a curva de Kuznets. Durante o
estágio intermediário de desenvolvimento, a desigualdade aumenta
enquanto muitos pobres se mudam para a cidade e participam da
“economia informal subempregada”, um conceito embora se
assemelhe mais à economia “subterrânea”.
Para um grande conjunto de economias em transição, eles
encontraram uma relação positiva forte e robusta entre a
desigualdade de renda e o tamanho da ENO. O primeiro desses
estudos também encontrou uma relação positiva entre as mudanças
nessas duas variáveis durante o período de transição inicial, embora o
segundo estudo apenas tenha constatado a relação de níveis ainda se
manter significativamente após levar em consideração várias outras
variáveis.
A outra variável significativa mais importante parecia ser uma
medida do grau de instabilidade macroeconômica, especificamente a
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taxa máxima anual de inflação experimentado por um país durante a
transição.
Neste artigo, os coautores buscam estender a hipótese de uma
relação entre o grau de desigualdade de renda e o tamanho da
Economia Não Observada para o conjunto de dados global. No
entanto, também incluem variáveis macroeconômicas não incluídas
por outros autores.
Sua principal conclusão é a descoberta de seus estudos
anteriores ser transportada para o conjunto de dados global: a
desigualdade de renda e o tamanho da economia não observada
possuem uma correlação positiva forte, significativa e robusta. Outra
variável aparece consistentemente como similarmente relacionada é
um índice de corrupção. Na verdade, esta é a variável isolada mais
estatisticamente significativa, embora a desigualdade de renda possa
ser um pouco mais significativa economicamente.
N o e n t a n t o, a i n f l a ç ã o n ã o e s t á s i g n i f i c a t i va m e n t e
correlacionada para o conjunto de dados globais, em contraste com
suas descobertas para os países em transição, e nem o é o PIB per
capita.
Medidas de carga regulatória e aplicação de direitos de
propriedade são fracamente negativamente correlacionadas com o
tamanho da economia não observada, mas não significativamente.
No entanto, eles estão fortemente correlacionados negativamente
com a corrupção, então esperam eles estarem trabalhando com essa
variável.
A descoberta de as taxas de tributação serem negativamente
correlacionadas com o tamanho da economia não observada
mantém-se apenas insignificantemente em suas regressões
múltiplas.
Além disso, os coautores examinam quais variáveis estão
correlacionadas em regressões múltiplas com a desigualdade de
renda e com os níveis de corrupção. Em uma formulação geral, as
duas variáveis
se correlacionam significativamente com a
desigualdade de renda. São uma relação positiva com o tamanho da
economia não observada e uma relação negativa com as taxas de
tributação.
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Em relação ao índice de corrupção, as variáveis
significativamente correlacionadas com ele são as relações negativas
com a aplicação dos direitos de propriedade e a falta de carga
regulatória. Tem uma relação positiva com o tamanho da economia
não observada. O PIB real per capita está curiosamente relacionado
positivamente ao nível de 10%.
Na próxima seção do artigo, questões teóricas serão discutidas.
A seção a seguir tratará de questões de definição e dados. Em
seguida, os resultados empíricos serão apresentados. A seção final
apresentará as observações finais.
Aqui, em um resumo qualitativo de novas ideias, restringirei à
tradução das questões teóricas e as observações finais.

Retorno do Trabalho em Economia Não Observada
Considerando o foco de outros autores nas decisões tomadas
por líderes empresariais, os coautores preferem considerar as
decisões tomadas pelos trabalhadores em relação a qual setor da
economia eles desejam fornecer mão de obra. Isso lhes permite
enfatizar com mais clareza as questões sociais envolvidas na
formação da ENO.
Elas tendem a ficar de fora dessas discussões. Focar nas
decisões dos líderes de negócios não leva prontamente às razões
pelas quais a receita da distribuição pode entrar no assunto.
O uso de tal abordagem em grande parte da literatura anterior
talvez explique por qual razão os pesquisadores anteriores
conseguiram evitar a hipótese considerada pelos coautores tão
convincente. Para eles, fatores como capital social e coesão social
parecem estar fortemente relacionados ao grau de desigualdade de
renda e, portanto, precisam ser enfatizados.
Antes de prosseguir, precisam esclarecer o uso da terminologia.
Conforme observado, a maior parte da literatura neste campo não faz
distinção entre termos como “informal, underground, ilegal, sombra”,
etc., ao se referir a atividades econômicas não relatadas às
autoridades governamentais. Portanto, geralmente não aparece nas
Contas Nacionais oficiais no cálculo valor agregado em renda, durante
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a produção, embora alguns governos se esforcem para estimar
algumas dessas atividades e incluí-las.
Autores usam, respectivamente, os termos “informal” e “não
oficial” e argumentam todos esses rótulos significarem a mesma
coisa. No entanto, também reconhecem haver diferentes tipos de tais
atividades.
Têm implicações sociais, econômicas e políticas muito
diferentes, com algumas claramente indesejáveis por qualquer
motivo e outras pelo menos potencialmente desejáveis de certas
perspectivas. Por exemplo, empresas só conseguem operar dessa
forma devido ao excesso de regulação da economia.
Outro aspecto positivo da atividade econômica não observada
de qualquer tipo decorre dos efeitos multiplicadores possíveis dela
gerar sobre o resto da economia.
Neste artigo, usam o termo “economia não observada” (ENO),
introduzido pelo Sistema das Nações Unidas de Contas Nacionais
(SNA) em 1993. Ele foi aceito nas discussões dentro da OCDE e
outras instituições internacionais.
O SNA subdivide ainda mais a ENO em três categorias amplas:
ilegal, clandestina e informal. Existem subdivisões adicionais destes
com relação a se seu status, devido a erros estatísticos,
subnotificação ou não registro, embora os coautores não discutem
mais sobre esses detalhes adicionais.
O setor ilegal é aquele cujas atividades seriam por si mesmas
ilegais, mesmo caso fossem oficialmente denunciadas, por exemplo,
assassinato, roubo, suborno, etc. Algumas das coisas enquadradas na
categoria de corrupção se enquadram nesta categoria, mas não
todas.
Em geral, essas atividades são vistas como inequivocamente
indesejáveis por motivos sociais, econômicos e políticos. Atividades
subterrâneas são aquelas não ilegais per se, mas não são relatadas
ao governo para evitar impostos ou regulamentações.
Assim elas se tornam ilegal, mas apenas por causa dessa não
divulgação. Muitos delas podem ser desejáveis até certo ponto do
ponto de vista social e econômico, mesmo quando a não divulgação
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dessas sonegações reduza as receitas fiscais e possa contribuir para
um ambiente econômico mais corrupto.
Finalmente, as atividades informais são aquelas ocorridas
dentro das famílias e não envolvendo trocas de mercado por dinheiro.
Consequentemente, eles não entrariam na renda nacional e nas
contas de produtos por definição, mesmo caso fossem relatadas.
Em geral, acredita-se elas ocorrerem com mais frequência nas
partes rurais dos países menos desenvolvidos e serem amplamente
benéficas do ponto de vista social e econômico. Embora as
implicações mais amplas desses diferentes tipos de atividade
econômica não observada variem consideravelmente, elas
compartilham a característica de resultarem em nenhum imposto
sobre elas sendo pagos ao governo.
Embora não seja necessário para obter relações positivas entre
as principais variáveis, desigualdade de renda, corrupção e o
tamanho da ENO, é útil considerar as condições sob as quais surgem
equilíbrios múltiplos.
Isso se baseia em uma literatura considerável, grande parte
dela em Sociologia e Ciência Política. Ela enfatiza feedbacks positivos
e limites críticos em sistemas envolvem interações sociais.
Casos envolvendo conduta social negativa se espalham
rapidamente depois de limiares críticos terem sido ultrapassados. Há
possibilidade de equilíbrios múltiplos, por exemplo, no contraste entre
o norte e o sul da Itália em termos de capital social e desempenho
econômico.
A participação em atividades cívicas é como uma chave para
medir o capital social. Medidas de confiança generalizada estão
fortemente correlacionadas com o crescimento econômico em nível
nacional
Define-se capital social como a força dos vínculos entre as
pessoas em uma sociedade. Ele pode estar intimamente relacionado
a menores custos de transação na atividade econômica e a uma
coesão social mais ampla.
A ligação entre a desigualdade de renda e o tamanho da ENO é
uma relação causal bidirecional, com as principais ligações passando
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por rupturas de coesão social e capital social. A desigualdade de
renda leva à falta deles. Isto, por sua vez, leva a uma tendência
maior de querer sair da economia observada devido à alienação
social.
As transições para a democracia são mais fáceis com maior
igualdade. Em outra direção, o governo mais fraco associado a uma
grande ENO reduz os mecanismos redistributivos e tende a se
agravar a desigualdade de renda. Este efeito é visto em estudos
mostrando o pagamento de impostos estar vinculado à confiança
geral e ao capital social.
Trazer a corrupção para essa relação simplesmente a reforça
em ambas as direções. A igualdade de renda e o capital social estão
ambos ligados ao crescimento econômico e, portanto,
presumivelmente um ao outro. Entre os estados dos Estados Unidos,
o capital social está positivamente relacionado com a igualdade de
renda, mas negativamente com as taxas de criminalidade.
Um argumento formal partiu de um modelo de participação na
atividade mafiosa. Esse modelo, por sua vez, foi baseado em ideias
de feedback positivo.
A ideia básica é os retornos ao trabalho da participação na
atividade da ENO estarem aumentando por um tempo, enquanto o
tamanho relativo da ENO aumenta e, em seguida, diminui além de
algum ponto. Isso pode gerar um limite crítico possível de gerar dois
estados de equilíbrio estáveis distintos, um com um setor ENO
pequeno e outro com um setor ENO grande.
No modelo da atividade criminosa, o argumento é a lei e a
ordem começarem a se quebrar e, a seguir, se romperem
substancialmente em um determinado ponto, coincidente com uma
aceitabilidade social substancialmente maior da atividade criminosa.
No entanto, eventualmente ocorre um efeito de saturação e os
criminosos simplesmente competem entre si, levando a retornos
decrescentes.
Dado duas das principais formas de atividade de ENO serem
ilegais por uma razão ou outra, tipos semelhantes de dinâmica
podem ser vislumbrados.
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O argumento dos coautores pode ser resumido postulando a
correlação aumenta com o aumento do grau de desigualdade de
renda ou do nível de corrupção na sociedade. Tal efeito tenderá a
aumentar a probabilidade de uma economia estar no equilíbrio
superior em vez de estar no equilíbrio inferior e, se não se mover do
inferior para o superior, ela se moverá para um valor de equilíbrio
superior.
Em outras palavras, seria de se esperar mais desigualdade de
renda ou mais corrupção resultassem ambas em uma parcela maior
da economia não observada.

Resumo e Conclusões
Os coautores testaram as relações entre economia não
observada, desigualdade de renda, nível de corrupção, renda real per
capita, inflação, carga tributária, aplicação de direitos de propriedade
e carga regulatória em um conjunto de 66 países de todas as regiões
de o mundo, embora com um pouco menos das regiões mais pobres
da África e da Ásia, devido a problemas de disponibilidade de dados.
A descoberta de haver uma relação bidirecional significativa
entre o tamanho da economia não observada (ou economia informal
ou não oficial) e a desigualdade de renda é confirmada quando o
conjunto de dados é expandido para incluir nações representativa de
uma amostra global mais completa.
A conclusão de existir uma forte relação entre o tamanho da
economia não observada e o nível de corrupção em uma economia é
confirmada. Parece também ser uma relação bidirecional significativa,
embora um pouco mais forte na passagem da corrupção para a
economia não observada em vez de na outra direção.
Por outro lado, pelo menos uma relação encontrada em cada
um dos estudos anteriores sobre o tema não é confirmada neste
estudo. Enquanto encontraram a taxa máxima anual de inflação
importante no tamanho e, ainda mais, no crescimento da economia
não observada para as economias em transição, isso não se manteve
para o conjunto de dados globais.
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Ao usar uma média de taxas de inflação de uma década e o PIB
real per capita também não se registrou estatisticamente
significativo. Talvez o uso de uma taxa máxima de inflação anual,
como no estudo anterior, mostrasse algo, embora possa ser as
economias em transição serem peculiares com suas taxas
excepcionalmente altas de inflação, na década de 1990, e foram
associadas à economia muito maior.
Nessa época, deslocamentos econômicos e sociais ocorriam na
maioria das outras nações. Isso pode ter sido responsável pela
diferença.
O achado não confirmado é o de uma relação negativa entre
impostos mais altos e o tamanho da economia não observada. Os
resultados dos coautores não encontraram relação estatisticamente
significativa. Isso lhes coloca entre essa visão e a visão alternativa,
mais tradicional, de argumentar os impostos mais altos conduzirem
as pessoas para a economia não observada.
A hipótese dos coautores é o fracasso desses estudos anteriores
se deve por incluir quaisquer medidas de desigualdade de renda, Ela
está fortemente correlacionada negativamente com a medida de
carga tributária. Isso explica o contraste entre os resultados e os
anteriores.
Além disso, suas conclusões de a Economia Não Observada
aumentar com a falta de aplicação dos direitos de propriedade e
encargos regulatórios não foram encontradas diretamente. No
entanto, encontraram fortes relações entre estes e a corrupção Esta
está fortemente ligada à ENO, sugerindo talvez esta ser a via pela
qual essas variáveis surtem efeito.
Os coautores concluem com duas advertências relacionadas.
A primeira é para lembrar ao leitor existirem enormes
problemas e incertezas com relação a muitos dos dados usados neste
estudo, especialmente para as estimativas do tamanho da economia
não observada. Existem séries concorrentes para algumas das outras
variáveis também, especialmente para índices estimados por uma
organização ou outra.
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Isso leva à segunda advertência, deve-se ter cautela ao fazer
recomendações de políticas com base nessas descobertas. Os
resultados reforçam o alerta: as organizações internacionais
preocupadas com os impactos negativos na arrecadação de receitas
em vários países por terem grandes setores não observados devem
ser cautelosas ao recomendar políticas capazes supostamente de
levar a resultados substanciais positivos acabarem por aumentar a
desigualdade de renda.

Impossibilidade de uma Teoria da Política Econômica Eficaz em
uma Economia Complexa
K. Vela Velupillai, no artigo sob o título acima, incluído também
na coletânea citada, apresenta os conceitos preliminares para
entendimento da relação entre Complexidade e Política Econômica.
Há um tema principal e, correspondentemente, um resultado
formal neste artigo. Com base em uma caracterização geral do
entendido formalmente por 'Economia Complexa', será mostrado pelo
autor uma eficaz teoria da política econômica ser impossível para tal
economia.
Além disso, há também uma conjectura incompleta. Será
sugerido, aparentemente de maneira paradoxal, uma Economia em
um Sistema Complexo pode ser formalmente baseada nos
fundamentos da teoria ortodoxa do equilíbrio geral. Portanto, um
resultado de impossibilidade semelhante é válido neste caso também.
O autor acha excelente a caracterização de Duncan Foley dos
objetos de estudo pela Ciência da Complexidade em (2003). É
extremamente útil para fornecer uma base a partir da qual abordar o
estudo de um assunto tecnicamente exigente, conceitualmente
multifacetado, e filosófica e epistemologicamente altamente
homogêneo:
A teoria da Complexidade representa um esforço ambicioso
para analisar o funcionamento de sistemas altamente
organizados, mas descentralizados, compostos de um grande
número de componentes individuais. Os processos básicos da
vida, envolvendo as interações químicas de milhares de
proteínas, a célula viva, localizadora e organizadora desses
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processos, o cérebro humano no qual milhares de células
interagem para manter a consciência, sistemas ecológicos
decorrentes da interação de milhares de espécies, os processos
de evolução biológica dos quais emergem novas espécies e a
economia capitalista, surgida da interação de milhões de
indivíduos humanos, cada um deles já uma entidade complexa,
são exemplos importantes. (Foley, 2003, p. 2; itálico
adicionado.)

Esses objetos compartilham:
“Há um enorme potencial para configurar suas partes
componentes em um número astronômico grande de maneiras
(eles são complexos), mudança constante em resposta a
estímulos ambientais e seu próprio desenvolvimento (eles são
adaptativos), uma forte tendência de alcançar padrões estáveis
e reconhecíveis em sua configuração (eles são autoorganizados), e uma rejeição a estados estáveis e autoreprodutores (eles são sistemas fora de equilíbrio). A
complexidade da tarefa definida pela Ciência é a exploração das
propriedades gerais de Sistemas Complexos, Adaptativos, AutoOrganizados e Sem Equilíbrio.
Os métodos da teoria de Sistemas Complexos são altamente
empíricos e indutivos [...] Uma característica desses [...]
Sistemas Complexos é seus componentes e regras de
interações serem não lineares [...] O computador desempenha
um papel crítico nesta nova linha de pesquisa, porque se torna
impossível dizer muito diretamente sobre a dinâmica de
sistemas não lineares com um grande número de graus de
liberdade ao usar métodos analíticos matemáticos clássicos.
[via sistema de equações]” (Foley, 2003, p. 2; ênfase
adicionada).
Observe a caracterização interessante de Foley de cada
indivíduo humano na interação de milhões em um sistema
descentralizado como uma entidade complexa. Isso é diametralmente
oposto ao formalismo em Modelos Baseados em Agentes (ABM) com
agentes simples interagindo para gerar padrões auto-organizados de
comportamento.
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Nesta última classe de modelos, o formalismo escolhido para o
agente individual se abstrai de todas as suas características
complexas realistas. O formalismo da Máquina de Turing é a melhor
maneira, em um sentido precisamente definível e consistente com a
teoria econômica formal, de encapsular todas as complexidades de
um agente individual.
Na mesma linha, Fontana e Buss (1996) sugeriram a
complexidade em um sistema dinâmico surgir como resultado das
interações entre a alta dimensionalidade e a não linearidade.
“... [Um] problema fundamental na metodologia [é que] a
teoria tradicional dos sistemas dinâmicos não está equipada
para lidar com processos construtivos [Isso não se refere a
"construtiva" no sentido estrito da matemática construtiva de
qualquer variedade.]. Procuramos resolver esse impasse
conectando sistemas dinâmicos com pesquisa fundamental em
Ciência da Computação. Muitas falhas nos domínios das
Ciências Biológicas (por exemplo, desenvolvimento), Cognitivas
(por exemplo, organização da experiência), Sociais (por
exemplo, instituições) e Ciências Econômicas (por exemplo,
mercados) são quase universalmente atribuídas a alguma
combinação de alta dimensionalidade e não linearidade.
Qualquer um dos dois sozinho não vai necessariamente matar
você, mas apenas um pouco dos dois ser mais do suficiente.
Isso, então, é vagamente referido como “Complexidade” (p.
56-57; itálico adicionado).
As sugestões para um formalismo de uma "economia complexa"
são mais especificamente enquadradas no contexto de uma discussão
sobre o papel da política em tal economia. O autor espera o seguinte
resumo conciso ser razoavelmente fiel ao espírito de sua abordagem
e encapsular as ideias mais imaginativas explicitamente.
Na seção do artigo de Brock e Colander (2000), intitulada
"Como a complexidade muda a visão de mundo dos economistas",
lista seis maneiras onde uma complexidade visão traz (ou deveria
produzir) uma mudança na visão de mundo atualmente dominante
nos círculos políticos. Este último recebe o nome representativo
imaginativo de “repórter econômico”, uma pessoa treinada em uma
das melhores e convencionais escolas de pós-graduação em
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Economia e totalmente equipada com os óculos acurados fornecidos
por essa educação: uma visão de mundo para a política sustentada
pelo Modelo de Equilíbrio Geral (doravante MEG) e Teoria dos Jogos.
Estes jovens brilhantes percorrem o mundo vendo em todo ele
equilíbrios de Nash e os dois teoremas de bem-estar nos processos
gerados pelas economias. Isto obtêm sem a menor pista de como se
pode interpretar ações, eventos e patologias institucionais durante os
processos, e sua paralisia frequente.
Brock e Colander (2000), como 'teóricos da complexidade',
visam tirar os suportes intelectuais carregados por esses repórteres
econômicos como sua posição de retaguarda para recomendações de
políticas:
1.

a teoria do equilíbrio geral e

2.

a bagagem junto com ela (embora, curiosamente, eles não
mencionem a necessidade de afastar aquele outro adereço: a
Teoria dos Jogos é muito mais sinistra).

Com esse objetivo em mente, as seis mudanças ocasionadas
por uma "visão da complexidade" na visão de mundo do repórter
econômico, de acordo com o Brock e Colander (2000), são as
seguintes:
•

Com uma visão da Complexidade, a contribuição política mais
importante é o desenho institucional.

•

A visão da Complexidade traz consigo uma atitude de
neutralidade teórica para abstrair debates sobre política.

•

O 'economista político treinado em Complexidade' tentará
buscar os limites do equivalente às bacias de atração dos
sistemas dinâmicos, pois estará equipado com noções de
criticidade e seu papel crucial no fornecimento de flexibilidades
adaptativas na face de perturbações externas, portanto, o
economista treinado em complexidade não será complacente
com o fato de qualquer dinâmica observável seja a de um
atrator elementar e caracterizável.

•

Haverá mais foco em modelos de processos indutivos em lugar
de em modelos dedutivos abstratos.
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•

Devido aos papéis primordiais desempenhados pelo feedback
positivo, sustentando a dependência de trajetória e os retornos
crescentes, a atitude do economista com visão de
complexidade, em relação à política, será aprimorada em
direção a uma dimensão temporal, sendo atribuída à política
papéis cruciais a desempenhar.

•

A cosmovisão da Complexidade torna as recomendações de
políticas menos certas, simplesmente, porque a detecção de
padrões é uma atividade perigosa e os padrões são fenômenos
efêmeros e eternamente transitórios.

No geral, então, o autor baseia sua interpretação de um
sistema dinâmico formal, representativo de uma Economia Complexa,
ser sustentada por alta dimensionalidade e não linearidade e
configurada nos limites das bacias de atrações. No entanto, gostaria
de adicionar três advertências a esses elementos altamente
sugestivos e totalmente plausíveis para uma caracterização de um
sistema dinâmico capaz de encapsular as características essenciais de
uma “economia complexa”.
A primeira é a sugestão conjunta de Foley e Fontana-Buss
(1996) e em grande parte da literatura padrão das Ciências da
Complexidade de a alta dimensionalidade e a não linearidade serem
ingredientes necessários para a manifestação do comportamento
complexo por um sistema dinâmico formal. Acha ser muito fácil
mostrar um comportamento complexo em um sistema dinâmico de
baixa dimensão, acoplado de forma assíncrona, em qualquer sentido
definido como desejável pelas Ciências da Complexidade.
Em segundo lugar, é fácil mostrar, formalmente, um sistema
dinâmico dever possuir a propriedade de auto reprodução, baseada
em capacidade computacional para ser capaz de auto-organização.
Em terceiro lugar, há uma dificuldade em conciliar os três
desideratos – fronteira com a impossibilidade formal - de:
1.

design institucional,

2.

auto-organização, e

3.

a ideia de um sistema dinâmico delicadamente equilibrado nas
fronteiras de suas bases de atração.
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Finalmente, implícito – e ocasionalmente também explícito –
em todos os critérios sugeridos pelos autores citados acima para
definir um sistema dinâmico sustentáculo de uma ‘economia
complexa’ existe o forte apelo para uma mudança dos métodos
formais de Matemática e Filosofia da Ciência habitualmente usados na
teoria econômica. Um movimento é defendido, por necessidade, em
direção ao estudo dos sistemas de alta dimensão, não lineares e
dinâmicos, usando os métodos de simulação e estudos numéricos
baseados no computador (digital).
O autor está totalmente de acordo com esta chamada, embora
não apenas a alta dimensionalidade e a não linearidade invoquem
esta mudança em direção à confiança no computador (digital),
indução / abdução e assim por diante. Agora, uma aceitação séria
dessas admoestações requer os formalismos dos sistemas dinâmicos
também serem sustentados pela Matemática do Computador, ou seja,
a Teoria da Recursão.
O autor não está ciente de qualquer estudo sistemático pelos
teóricos, defensores e praticantes de uma "Visão da Complexidade"
de basear seus formalismos na Teoria da Recursão. Assim, há uma
dissonância incômoda e facilmente demonstrável entre os vários
desideratos mencionados acima e os reais formalismos matemáticos
usados.
Por exemplo, uma coisa é afirmar um sistema dinâmico
representativo de uma 'economia complexa' deve ser configurado no
limite da bacia de atração de atratores; outra coisa é tornar esse
critério numericamente significativo para ser investigado no
computador (digital). Claro, se alguém está trabalhando com
computadores analógicos, a visão da Complexidade pode ser mantida
consistente com os métodos matemáticos analíticos clássicos, até
certo ponto.
A dissonância é, no entanto, apenas aparente e não real. Isso
porque o fato de os novos formalismos matemáticos para as novas
Ciências da Complexidade virem de duas direções muito especiais,
quase simultaneamente:
1.

desenvolvimentos na teoria e estudo numérico de sistemas
dinâmicos não lineares e
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2.

novos paradigmas de representação, em formato
computacional, das ideias sobre auto-reprodução, autoreconstrução e auto-organização em (não necessariamente)
sistemas de alta dimensão.

As interpretações do último em termos da teoria do primeiro e
as representações do primeiro em termos dos paradigmas do último
foram o resultado fortuito dado às Ciências da Complexidade seu
arcabouço matemático mais vigoroso e sustentado. As contribuições
clássicas para essa história são as seguintes: Turing, 1952; von
Neumann, 1966; Lorenz, 1963; Maio, 1976; Ruelle e Takens, 1971, e
Smale, 1967, dos quais emergiu um vasto, emocionante e
interessante trabalho, tendo conduzido à visão da Complexidade e às
Ciências da Complexidade.
Essas contribuições são clássicas e, como todos os clássicos,
ainda são eminentemente legíveis - não envelheceram nem as
questões colocadas tornaram-se obsoletas com o desenvolvimento de
novas tecnologias teóricas. No mínimo, as novas tecnologias teóricas
reforçaram as visões previstas e as tradições e tendências científicas
iniciadas.
O autor termina a apresentação essas noções preliminares com
algumas observações sobre políticas em uma Economia Complexa.
Cita a observação inteiramente razoável de:
“Muito da teoria econômica padrão dedutiva foi direcionada
para fornecer uma teoria geral baseada nos primeiros
princípios. A Teoria da Complexidade sugere a questão não ter
resposta e, neste ponto, o foco da teoria dedutiva abstrata
provavelmente deve ser nas questões menores – aceitar a
economia estar em uma posição particular e falar sobre como a
política pode influenciar o movimento a partir dessa posição.
Isso faz uma diferença para a política naquilo considerado dado
– sugere as instituições existentes deverem ser incorporadas
aos modelos e as sugestões de políticas devem ser feitas em
referência aos modelos com incorporações de tais instituições.
(Brock e Colander, 2000, p. 79; grifo do autor).
Afinal, não era essa a mensagem da Teoria Geral? Aceitar a
economia estar em uma posição particular de equilíbrio de
desemprego e elaborar uma teoria para a política influenciar o
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movimento dessa posição para uma posição mais desejável. Tal visão
implicava, na Teoria Geral, uma economia com múltiplos equilíbrios e,
nas mãos de um conjunto distinto de keynesianos não lineares,
também aquele outro cavalo de pau dos visionários da complexidade,
'feedback positivo', ou em linguagem de economista mais
convencional: pensamento em termos dinâmicos com equilíbrios
localmente instáveis em um sistema dinâmico sujeito a oscilações de
relaxamento.
Além disso, na literatura keynesiana não linear inicial, quando a
macrodinâmica desagregada foi investigada, havia mercados
acoplados A Matemática necessária para analisar equações
diferenciais não lineares acopladas estava apenas em sua infância e
esses keynesianos não lineares recorreram a métodos numéricos ad
hoc e métodos geométricos.
Então, estamos em território familiar, mas não o terreno onde é
costumeiro ser coberto na formação do relator / repórter econômico.
Nesse sentido, acerta-se em cheio sobre o nexo entre política e
complexidade.
Esses preceitos também não eram o credo dos pioneiros da
Economia Comportamental clássica: Herbert Simon, Richard Day e
James March e companhia? Estudar processos de ajustamento
fenomenologicamente, evitando a busca de primeiros princípios,
sustentando fechamentos teóricos econômicos com pressupostos
institucionais, enriquecendo postulados de racionalidade ao colocar
agentes em contextos institucionais e de resolução de problemas
explícitos, buscando fundamentos algorítmicos para o
comportamento, e assim por diante.
Isso, automaticamente, traz consigo indecisões,
incomputabilidades e outros problemas indeterminados. Eles só
podem, sempre, ser “resolvidos” pro tempore, objetivo para
determinar numericamente os limites das bacias de atração, e assim
por diante. Esta é uma lista sem englobar o conjunto Brock-Colander
de preceitos seis vertentes, mas também aquele muito mais rico em
conteúdo indutivo e retrodutivo, isto é, abdutivo de realização.
Já houve um agente econômico abstraído de um cenário
institucional em qualquer um dos escritos de Simon? Não estavam
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todos os agentes de Day, em sua economia dinâmica, se
comportando de forma adaptativa?
Portanto, esses preceitos têm uma linhagem nobre na
Economia Comportamental clássica e na Macroeconomia de Keynes.
Portanto, não é como se aqueles de nós treinados nessas duas
tradições não estivessem cientes do nexo complexidade-política.
Por quase de um século ensina-se Macroeconomia enfatizando
o Paradoxo da Parcimônia (poupança), a história das origens da
teoria clássica da política econômica e o surgimento da teoria
lucasiana. Acentua-se a crítica como resultado da consciência dos
paradoxos da autorreferencialidade em um sistema dinâmico capaz
de universalidade computacional.
Chegar a um acordo com a cunha necessária de ser projetada
entre as partes e o todo emergente em uma Macroeconomia sujeita
ao Paradoxo da Parcimônia, e paradoxos relacionados, e respeitando
os enigmas da autorreferencialidade ao sustentá-lo – a
Macroeconomia – em um sistema de comportamento individual
racional, são os dois pontos nos quais o nexo complexidade-política
muitas vezes fracassou.
Como resultado, a trajetória infeliz da Teoria da Política oscilou
entre:
1.

a adesão a uma visão mecânica da viabilidade da política
econômica e

2.

uma atitude niilista defensora da irrelevância da política
econômico intervencionista no “livre-mercado”.

Por 'Teoria Clássica da Política Econômica' o autor está se
referindo, agora, à abordagem chamada 'instrumento-alvo',
geralmente atribuída a Ragnar Frisch, Jan Tinbergen e Bent Hansen e
não à Teoria da Política Econômica de economistas clássicos. Pode ser
útil registrar as origens dessa abordagem, conforme narrado para o
autor pela Sra. Gertrud Lindahl, durante conversas pessoais em sua
casa em Lund, em 1983.
No início da década de 1930, Ernst Wigforss era o Ministro das
Finanças socialdemocrata de uma Suécia em luta, como a maioria das
outras economias, contra a devastação causada no mercado de
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trabalho pela Grande Depressão. Ernst Wigforss abordou os dois
principais economistas suecos, Gunnar Myrdal e Erik Lindahl, ambos
simpatizantes da filosofia política dos socialdemocratas, e pediu-lhes
para lhe fornecessem uma Teoria para o Subequilíbrio do Orçamento.
Desse modo, poderia justificar as medidas de política
planejadas para implementar no sentido de combater o desemprego,
devido à demanda efetiva insuficiente. Ele precisava de uma 'teoria',
disse-lhes, porque o líder da oposição naquele Parlamento era o
Professor de Economia da Universidade de Estocolmo, Gösta Bagge.
Ele era versado apenas em uma teoria capaz de justificar um
orçamento equilibrado.
Assim nasceu, por meio da estrutura concebida no famoso
memorando de Myrdal a Wigforss (Myrdal, 1934), a Teoria Clássica
da Política Econômica, tornada matematicamente formal, primeiro,
por Frisch, Tinbergen e Hansen e famosa por ser a Abordagem do
Instrumento-Alvo. Foi construído com base no Paradoxo da
Parcimônia, o principal repositório macroeconômico da cunha entre as
“partes” e o “todo”, a zombar do reducionismo, pois o verdadeiro para
as partes pode não ser para o todo.
Os pioneiros da Macroeconomia, Keynes, Myrdal, Lindahl,
Lundberg e outros, foram teóricos do nexo complexidade-política
econômica antes de seu tempo. Ocorreu um pouco como o famoso
fornecedor inconsciente de prosa de Molière, Monsieur Jourdain.
A proposta sendo sabiamente sugerida, exceto por sua defesa
do desenho institucional para uma economia complexa, é
inteiramente justificável para uma economia complexa.

Política, Poesia e Economia Política
A ‘Economia Complexa’ considerada nas seções anteriores do
artigo de K. Vela Velupillai não encapsulou qualquer noção de
emergência. O surgimento, pelo menos conforme definido e
pretendido pelos pioneiros, John Stuart Mill, George Henry Lewes e C
Lloyd Morgan, era para ser um conceito intrinsecamente não
algorítmico.
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Assim, quase por definição e default, nenhuma questão de
política econômica como regras para manter ou conduzir trajetórias
de sistemas dinâmicos emergentes para locais desejados no espaço
de fase é mesmo concebível, pelo menos não de qualquer maneira
formal e eficaz.
Talvez seja esta a razão do ceticismo de Hayek ao longo da vida
sobre o escopo de políticas públicas em economias de mercado. Estas
surgem livremente e formam ordens espontâneas. Não à toa o
caminho de crescimento da Harrod estava no fio da navalha e o
processo cumulativo de Wicksell era um sistema dinâmico
metaestável, localizado na fronteira definida pelas bacias de atração
de dois sistemas dinâmicos elementares estáveis:
1.

um para a economia real, fundada em uma teoria austríaca
modificada do capital;

2.

outro para uma macroeconomia monetária, sustentada por um
Sistema de Crédito Puro.

Quando as discussões de políticas recorrem a modelos
econômicos especiais, o resultado deve ser o mesmo desconforto
causado pela inquietação quando interesses especiais defendem
políticas. Qualquer número e tipo de modelos econômicos dinâmicos
especiais podem ser concebidos para justificar quase tudo.
Vai desde o niilismo político ou a moda do dia até a insistência
dogmática em políticas rígidas, justificados com base em modelos
aparentemente sofisticados, essencialmente ad hoc.
Da mesma forma, estudar padrões simulando modelos
dinâmicos complexos e inferindo estruturas, sem fundamentá-los na
Matemática do Computador é um passatempo perigoso. A fortiori,
sugerir medidas de política com base em tais estruturas inferidas é
duplamente perigoso.
Nada no formalismo da Matemática subjacente ao computador
digital, o veículo onde tais investigações são conduzidas, e
simulações realizadas por ele, justificam inferências formais sobre
políticas eficazes implementáveis.
Os resultados de impossibilidade e indecidibilidade não
significam paralisia. O teorema da impossibilidade de Arrow não
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significa o projeto de instituição democrática ter sido abandonado
para sempre.
A teoria de Sen da impossibilidade de um liberal paretiano não
proibia a defesa individual ao longo de linhas só possíveis de ser
interpretadas como uma filosofia de um liberal paretiano.
O poderoso resultado de Rabin de, embora haja jogos clássicos
determinados, não é possível prever instruções eficazes para orientar
o vencedor teórico para implementar uma estratégia vencedora não
significa a Teoria dos Jogos não poder ser um guia útil para a política.
Da mesma forma, a impossibilidade de uma teoria efetiva da
política não significa “os poetas”, em nossa profissão, não possam
conceber políticas esclarecidas de modo a beneficiarem uma
economia complexa. K. Vela Velupillai não consegue fazer melhor
para ilustrar isso em de vez de repetir uma “história de Keynes”
contada, quase com admiração nada característica, pelo temível
Bertrand Russell:
“No domingo, 2 de agosto de 1914, encontrei [Keynes]
correndo pelo Grande Pátio da Trindade. Perguntei-lhe qual era
a pressa e ele disse querer pegar emprestada a motocicleta de
seu cunhado para ir para Londres. ‘Por que você não vai de
trem?’, eu perguntei. ‘Porque não há tempo’, respondeu ele. Eu
não sabia qual era o seu negócio, mas em poucos dias a taxa
do Banco da Inglaterra, cujos fomentadores do pânico haviam
colocado em 10%, foi reduzida para 5%. Isso foi obra
dele.” (Russell, Autobiography, vol. 1, pp. 68-69).
Existem histórias semelhantes sobre a intuição de Lindahl sobre
a política relativa à taxa bancária. Keynes e Lindahl não confiaram em
deduções mecânicas de modelos matemáticos formais da economia.
Talvez o crescimento da complexidade das economias exija
mais em lugar da intuição, baseada em uma familiaridade completa
com as instituições de uma economia e seus fundamentos
comportamentais, o tipo de familiaridade possuída tanto por Keynes
quanto por Lindahl.
Não há, entretanto, dúvida de o conhecimento relevante e sua
manifestação em ações políticas poderiam ter resultado de
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procedimentos recursivos. “Poesia” não é um esforço algorítmico,
seja em sua criação, seja em sua apreciação, nem é política,
especialmente em uma Economia Complexa.
Essencialmente, a mensagem principal deste artigo de autoria
de K. Vela Velupillai, aparentemente negativa, é a justificativa para a
política não poder ser buscada em formalismos eficazes. Deve-se
recorrer à poesia e à Economia Política Clássica, ou seja, confiar na
imaginação e na compaixão.
Desse modo, as visões de políticas devem ser esculpidas para
fazer as instituições se situarem nessas configurações metaestáveis,
definidas pelas fronteiras onde os sistemas dinâmicos, capazes de
uso de computação universal, possam ser caracterizados.
Esta é, essencialmente, a mensagem esclarecida, inferida por
K. Vela Velupillai, da discussão de Brock-Colander sobre política
econômica em uma Economia Complexa, o artigo guia de seus
pensamentos no enquadramento das questões colocadas neste
artigo.
Não tem certeza se as respostas serão bem-vindas por BrockColander ou Foley, o outro adereço atencioso para inspiração da
estrutura e do conteúdo deste artigo.
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Considerações Finais:
Evolução do Sistema Capitalista

“Nos séculos XVII e XVIII, por não estarem então a Economia
e a Ciência Política ainda definidas como ‘disciplinas”, também não
existiam fronteiras interdisciplinares a serem ultrapassadas.
Consequentemente os filósofos e os economistas políticos podiam
tomar partido livremente e especular sem inibições sobre as
prováveis consequências, por exemplo, da expansão comercial para a
paz, ou do crescimento industrial para a liberdade” (grifo meu).
Dessa maneira, Alberto Hisrchman, no seu extraordinário livreto
As Paixões e Os Interesses: Argumentos políticos para o capitalismo
antes de seu triunfo (Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1976. 126 páginas),
achou interessante retornar aos seus pensamentos e especulações na
época, apesar da própria indigência intelectual — induzida pela
especialização— nesse campo. Tal foi a motivação original do ensaio,
recuperar pensamento social dos séculos XVII e XVIII.
Hirschman propõe uma nova abordagem à interpretação do
“espírito” do capitalismo e do seu aparecimento na História.
Uma vasta literatura histórica tem contrastado o ideal heroico e
aristocrático da Idade Feudal e da Renascença com a mentalidade
burguesa e a Ética Protestante da Era Capitalista posterior. São dois
processos históricos distintos, cada qual tendo como protagonista
uma diferente classe social:
1.

de um lado, a aristocracia em declínio, e

2.

de outro, a burguesia nascente.

Busca o conhecimento científico da sociedade e de suas assim
chamadas Leis de Movimento Social. Embora as análises marxistas e
weberianas discordem quanto à relativa importância dos fatores
econômicos e não-econômicos, tanto uma como a outra veem a
ascensão do capitalismo e do seu “espírito” ou ideologia dominante
como uma investida contra os sistemas de ideias e de relações
socioeconômicas preexistentes.
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O ensaio, portanto, se insere na história das ideias, quando “o
novo surgiu do velho”. Pretende retratar uma prolongada mudança ou
transição ideológica como um processo endógeno. Isto é,
naturalmente, mais complexo em vez descrevê-la como a ascensão
de uma ideologia insurgente, concebida independentemente, a qual
coincide com o declínio de uma ética até então dominante. Uma
descrição desse tipo, proposto por Hirschman, envolve a identificação
de uma sequência de ideias concatenadas.
Na reconstrução de tal sequência de ideias concatenadas, é
necessário buscar comprovações em muitas fontes, e pouca atenção
se pode dar ao conjunto dos sistemas de pensamentos dos quais são
retiradas. Esse é precisamente o procedimento utilizado na primeira
parte deste ensaio.
Na segunda parte o enfoque se estreita para concentrar-se nos
pontos altos da sequência de ideias. Montesquieu e Sir James
Steuart, são tratados mais demoradamente, por serem os autores
com maiores contribuições ao seu desenvolvimento. Procura-se
entender como as proposições específicas enfatizadas em razão dos
objetivos dessa história de ideias se relacionam com o curso geral do
pensamento deles.
A terceira parte do ensaio comenta a significação histórica do
episódio intelectual em apreço e de sua relevância para alguns dos
dilemas contemporâneos.

Ideia de Glória e seu Declínio
Como o comércio, as atividades bancárias e outros
empreendimentos rentáveis similares passaram, em um certo
momento da Idade Moderna, a ser considerados atividades dignas,
após terem sido condenados e desprezados durante vários séculos
sob o nome de ambição, amor do lucro e avareza?
Tem-se alegado o Espírito do Capitalismo já predominar entre
os mercadores dos séculos XIV e XV. Não importa de quanta
aprovação pudessem gozar o comércio e outras formas de ganhar
dinheiro: na escala dos valores medievais, permaneciam ainda assim
em posição inferior, se comparados a outras atividades, em particular
se comparados à busca da glória. É precisamente através de um
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esboço da ideia de glória na Idade Média e na Renascença,
Hirschman tenta reviver o sentimento de surpresa diante da gênese
do Espírito do Capitalismo.
No início da Era Cristã, Santo Agostinho já fornecera as linhas
básicas do pensamento medieval ao apontar os três principais
pecados do homem decaído e fazer a condenação dessas três paixões
humanas:
1.

a ânsia por dinheiro e bens materiais,

2.

o desejo de poder (libido dominandi) e o

3.

desejo sexual.

O Santo dá um desconto para quem mostrou um amor
babilônico por sua pátria terrestre, e substituiu o desejo de riqueza e
muitos outros vícios, por esse seu único vício: o anseio pelo louvor e
glória.
O amor da glória, em contraste com a busca exclusivamente
privada de riquezas, podia ter um “valor social compensador”. Na
realidade, a ideia de uma “Mão Invisível” — de uma força capaz de
fazer, ao buscarem a satisfação de suas paixões individuais, os
homens concentram, inconscientemente, para o bem comum — foi
formulada por Montesquieu.
Avant la lettre, a “mão invisível” opera em relação à conquista
da glória do senhor feudal ou do monarca conquistador de vitórias em
batalhas em lugar da conquista de bens materiais. Da mesma forma,
“cada um contribui para o bem geral quando pensa estar trabalhando
para seus interesses particulares”.
No Éthos cavalheiresco medieval, a busca da honra atingiu o
status de ideologia dominante. Na realidade, desde os textos gregos
e romanos, se vê na busca da glória a única justificativa de viver.
Especialmente, escritores franceses cooperaram na demolição
do “mito do herói”. Todas as virtudes heroicas passaram a ser
mostradas diferentemente como formas de simples autopreservação,
por Hobbes, de amor próprio, por Rochefoucauld, de vaidade e fuga
desesperada do verdadeiro autoconhecimento, por Pascal, como
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degradantes por Racine, como tolas, se não propriamente insanas,
por Cervantes.
O principal aspecto assinalado por Hirschman é os responsáveis
pela dissolução dos valores tradicionais não o fizeram com o objetivo
de propor um novo código moral, correspondente aos interesses ou
às necessidades de uma nova classe. Em nenhum lugar a denúncia
do ideal heroico associou-se à defesa de um novo Éthos burguês.
O esvaziamento do ideal heroico restaurou a igualdade na
ignomínia conferida pelos cristãos ao amor pelo dinheiro e ao anseio
de poder e glória, para não mencionar a luxúria propriamente dita.
Significa lascívia, libertinagem, concupiscência, sensualidade. A
luxúria, vista como um vício, é o oposto da castidade, portanto, uma
satisfação desregrada dos desejos sexuais.
Na realidade, menos de um século mais tarde, o impulso
aquisitivo e as atividades a ele ligadas, tais como as comerciais,
bancárias e eventualmente industriais, vieram a ser universalmente
aclamados. Chegou-se ao fim do século XVIII das revoluções
republicanas e industrial burguesas.

Homem como Realmente é
O início dessa história de re-evolução cultural (e sistêmica)
aparece com a Renascença, porém não através do desenvolvimento
de uma nova ética, isto é, de novas regras de conduta para o
indivíduo. Ao contrário, será encontrado nos novos rumos tomados
pela teoria do Estado, ou seja, na tentativa de aprimorar a
capacidade de governar dentro da ordem existente.
Tratou-se de fornecer indicações adequadas ao mundo real,
onde O Príncipe é obrigado a funcionar. Essa exigência de uma
abordagem científica, positiva do Estado à natureza humana.
Maquiavel provavelmente sentiu: uma teoria realista do Estado exigia
um conhecimento da natureza humana.
Os avanços da Matemática e da Mecânica celeste prometiam a
possibilidade de se descobrirem Leis do Movimento aplicáveis às
ações dos homens, tanto como aos corpos em queda e aos planetas.
Assim, Hobbes baseou sua teoria da natureza humana em Galileu.

190
Devota os primeiros dez capítulos do Leviatã à natureza do homem,
antes de prosseguir na análise da natureza da comunidade.
Percebe-se privilegiar aí o individualismo metodológico. Passase também a fazer a distinção entre pensamento positivo (“o que é”)
e normativo (“o que deveria ser”).
O homem “como ele realmente é” passou a ser o objeto próprio
da hoje chamada Ciência Política. Continuou a ser afirmado,
rotineiramente, ao longo de todo o século XVIII. Tomava os homens
como eles são e as leis como elas poderiam ser.
A filosofia moral e o preceito religioso não mais bastavam para
controlar as paixões destrutivas dos homens. Era necessário se
encontrar novas maneiras de fazê-lo. Essa busca começou,
logicamente, com uma dissecação pormenorizada e sem preconceito
da natureza humana.
O propósito era descobrir modos de dar forma ao padrão das
ações humanas de modo eficaz em vez das exortações moralistas ou
a ameaça da danação eterna. Na realidade, foi possível distinguir pelo
menos três linhas de argumentação, propostas como alternativas
para o recurso ao mandamento religioso.
A alternativa mais óbvia, a qual antecede o movimento de
ideias estudado por Hirschman, é o apelo à coerção e à repressão. A
tarefa de controlar, pela força, se necessário, as piores manifestações
e as mais perigosas consequências das paixões, é confiada ao Estado.
A solução repressiva ao problema proposto pelo
reconhecimento das incontroláveis paixões do homem é
acompanhada de grandes dificuldades. Ocorreriam caso o soberano
não desempenhasse sua função adequadamente, devido a
indulgência excessiva, ou a crueldade, ou a outra falha qualquer.
Talvez por essa razão a solução repressiva não sobreviveu por
muito tempo à análise pormenorizada das paixões, feita no século
XVII. Uma solução mais em harmonia com essas descobertas e
preocupações psicológicas tratou de mobilizar as paixões, ao invés de
simplesmente reprimi-las.
Uma vez mais convoca-se o Estado ou “a sociedade” para
desempenhar esta missão. Desta vez, entretanto, não simplesmente
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como um baluarte armado repressivo, porém como um agente de
transformação, como veículo civilizador.
No início do século XVIII, Giambattista Vico expressou: “Da
ferocidade, da avareza e da ambição — os três vícios a levarem toda
a humanidade à sua perdição — a sociedade faz a defesa nacional, o
comércio e a política. Assim, ela produz a força, a riqueza e a
sabedoria das Repúblicas. Esses três vícios seguramente acabariam
por destruir o homem na terra, a sociedade faz desse modo surgir a
felicidade civil.”
A astúcia da Razão de Hegel, o conceito freudiano de
Sublimação e, mais uma vez, a Mão Invisível de Adam Smith estão,
todos os três, contidos nessas duas sentenças prenhes de significado.
Porém, permaneceu-se no escuro quanto às condições nas quais
ocorre, efetivamente, essa maravilhosa metamorfose das
“paixões” (privadas ou individuais) destrutivas em
“virtudes” (públicas ou sociais).
A ideia de mobilizar as paixões do homem, de fazê-las trabalhar
pelo bem geral, foi apresentada de modo consideravelmente mais
dilatado pelo contemporâneo inglês de Vico, Bernard Mandeville.
Embora frequentemente considerado um precursor do laissez-faire,
Mandeville invoca, ao longo de toda The Fable of the Bees [Fábula
das Abelhas, vista como inspiradora de Adam Smith], a “Hábil
Administração do Político Destra” como condição necessária e agente
dessa transformação dos “vícios privados” em “benefícios públicos”.
Adam Smith de The Wealth of Nations [Uma Investigação sobre
a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações], obra de 1776
focaliza com exclusividade a paixão tradicionalmente conhecida como
cobiça ou avareza. Substitui o "vício" e a "paixão" por expressões
mais brandas como "vantagem" ou "interesse". A análise da paixão
por bens materiais em geral e pelo luxo em particular estava no
inferno, então subiu para o purgatório...
Para seus antecedentes, a marcha da História era prova
suficiente de, de algum modo, as paixões dos homens concorrerem
para o progresso geral da humanidade ou do Espírito do Mundo.
Germina a ideia de os homens, ao seguirem suas paixões, estarem
na verdade servindo a algum propósito histórico-mundial mais
elevado, do qual estão totalmente inconscientes.
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A ideia de mobilizar as más paixões, de algum modo concreto,
foi inteiramente abandonada. Em vez disso, sua transformação é
obtida pela ação de um processo universal oculto, embora benéfico.

Princípio da Paixão Equivalente Contrária
Admitida a preponderante realidade do homem conduzido por
impulsos, apaixonado, inquieto, mostram-se pouco convincentes
tanto a solução repressiva quanto a de mobilizar as paixões. A
solução repressiva era um modo de não enfrentar o problema
conforme o entusiasmo científico da época.
De modo bastante semelhante ao dos três flagelos da
humanidade — guerra, fome, peste —, acreditava-se as paixões
básicas alimentarem-se umas das outras. O hábito de considerá-las
indissolúveis reforçou-se ainda mais por serem habitualmente
contrastadas em bloco com os ditames da razão ou com as exigências
da salvação.
As alegorias medievais tinham frequentemente representado
essas mesmas lutas das virtudes contra os vícios, tendo a alma do
homem como campo de batalha. Surgiu a ideia de ser possível
refrear e manipular as paixões, de modo útil, colocando uma contra a
outra.
As paixões poderiam ser combatidas com sucesso somente
através de outras paixões. Pensadores tinham, portanto, intenção de
transportar essa ideia ao domínio da moral prática ou da engenharia
política.
David Hume foi mais radical ao proclamar a impermeabilidade
das paixões à razão. “A razão é, e deve somente ser, a escrava das
paixões”. Tendo em vista esta sua posição extrema, era-lhe muito
necessário o reconfortante pensamento de uma paixão funcionar de
contrapeso para outra.
Admitir a necessidade de alguma razão ou reflexão, ainda
sendo em quantidade mínima, significa introduzir um elemento
estranho, o qual, além do mais, é considerado “escravo das paixões”.
A razão entra em uma arena onde só deveria ter lugar a luta de
paixão contra paixão, ou seja, a ideia de paixões contrapostas.
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Hume propõe a contenção do “amor do prazer” pelo “amor do
ganho”. A ideia de guiar o progresso social pela oposição inteligente
de uma paixão à outra tornou-se um passatempo intelectual bastante
comum no decorrer do século XVIII.
O princípio da paixão contraposta surgira no século XVII, tendo
como quadro de fundo a sombria visão possuída nesse século da
natureza humana e a convicção generalizada de as paixões serem
perigosas e destrutivas. O remédio da paixão contraposta continuou a
ser recomendado, ainda quando as paixões fossem consideradas
antes revigorantes em vez de perniciosas.
A etapa seguinte da argumentação de Hirschman é o fato de a
palavra “interesse” passar a ser usada como termo genérico para
aquelas paixões às quais se atribui a função de contra valor.
Passa-se a justifica com eloquência a divisão de poderes entre
os vários setores do governo [Poder Executivo-Poder LegislativoPoder Judiciário], através da afirmação de: “fazer a ambição
neutralizar a ambição”. Do princípio da divisão de poderes surge uma
outra ideia, comparativamente recente, de controles e contrapesos.
Ela ganhou em persuasão ao ser apresentada como uma aplicação do
princípio familiar e extensamente aceito da paixão equivalente
contrária.
Os maus impulsos do homem somente poderiam ser
controlados colocando em luta suas várias paixões, para se
neutralizarem umas às outras. Passou-se a discutir se o princípio da
paixão equivalente contrária, e não o dos controles e contrapesos,
seria a fundamentação do novo Estado.

“Interesses” enquanto Domadores das Paixões
Para a estratégia de jogar paixão contra paixão tivesse pronta
aplicabilidade, para, no jargão de hoje, tornar-se “operacional”, era
necessário saber, ao menos de modo geral, a quais paixões seriam
destinados os papéis de domadoras das outras, e quais, ao contrário,
seriam as verdadeiras paixões “indomáveis”. Estas necessitariam ser
domesticadas.
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No Pacto Hobbesiano, ele se efetiva somente porque os
“desejos, e outras paixões dos homens”, tais como a agressiva busca
de riquezas, glória e domínio territorial e humano, são submetidos
por aquelas outras paixões capazes de inclinarem os homens para a
Paz. São elas o medo da morte, o desejo das coisas necessárias para
um cômodo viver e uma esperança de vir a obtê-las por sua própria
indústria [atividade]. O conjunto da doutrina do Contrato Social de
Hobbes é, neste sentido, um rebento da estratégia da “contra
equivalência”.
Para se entender a oposição de dois conceitos – paixões e
interesses – Hirschman diz algo antes sobre os vários sucessivos (e
frequentemente simultâneos) significados dos termos “interesses”,
aparecidos ao longo da evolução da linguagem e das ideias.
“Interesses” de pessoas e grupos acabou eventualmente por
concentrar-se na ideia de vantagem econômica enquanto seu
significado essencial, presente não somente na linguagem comum
como também na linguagem própria das Ciências Sociais, como é o
caso de “interesses de classe” e “grupos de interesse”.
Porém, só bastante tarde na história do vocábulo veio a se
tornar dominante o significado propriamente econômico. Quando o
vocábulo “interesse”, no sentido de negócios, aspirações e vantagem,
veio a ter livre curso na Europa Ocidental, durante o fim do século
XVI, seu significado de modo algum limitava- se aos aspectos
materiais do bem-estar de uma pessoa.
Na realidade, englobava a totalidade das aspirações humanas.
Porém, revelava um elemento de reflexão e cálculo com respeito à
maneira pela qual buscar atingir essas aspirações.
A preocupação com o aprimoramento da qualidade da arte de
governar estava nas origens da procura de um maior realismo na
análise do comportamento humano. Essa mesma preocupação levou
à primeira definição e investigação pormenorizada do vocábulo
“interesse”.
As obras de Maquiavel inspiraram os termos gêmeos,
inicialmente sinônimos, interesse e ragione di stato [razão de
Estado], extensamente utilizados na segunda metade do século XVI.
Esses conceitos destinavam-se a ser usados em combate em duas
frentes:
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•

de um lado, eram obviamente uma declaração de
independência dos preceitos e regras moralizadoras,
constituintes do principal pilar da filosofia política prémaquiavélica;

•

de outro, porém, visavam identificar uma “vontade nacional,
sofisticada, não perturbada por paixões e impulsos de
momento” de modo a ser guia claro e seguro de O Príncipe.

Busca-se impor restrições aos governantes. Em assuntos de
Estado, o próprio interesse deve ser guiado apenas pela razão. Esta
deve ser a norma de suas ações. Os velhos preceitos religiosos foram
ridicularizados como ilusórios e inúteis.
Para O Príncipe, portanto, a nova doutrina era quase tão
restritiva quanto a velha. Ademais, logo revelou-se de pouca
serventia: se já fora difícil atingir os padrões tradicionais de
comportamento virtuoso, era correspondentemente difícil definir o
interesse. Era bastante fácil dizer, em termos gerais, o interesse do
monarca ser manter e aumentar o poder e riqueza do seu reino, mas
desse princípio dificilmente se deduz em "regras decisórias" precisas
em situações concretas.
A transição do interesse do governante para os interesses dos
vários grupos de governados deu-se na Inglaterra e na França de
maneiras um tanto diversas. Na Inglaterra, o conceito de interesse,
no singular, capaz de guiar príncipes e estadistas, mais tarde
transformado em “o interesse nacional”, foi aparentemente importado
da França e da Itália, no princípio, no século XVII.
Antes se definira interesse em termos de política dinástica ou
externa. Foram a revolução parlamentarista e a guerra civil na
Inglaterra, em meados do século XVII, capazes de conferirem ao
conceito uma orientação mais doméstica e de grupo. Passou-se a
discutir “o interesse da Inglaterra” não mais em relação à Espanha ou
à França, porém, em relação aos principais protagonistas daqueles
conflitos internos, ou seja, contrapôs o coletivismo e o individualismo.
As condições políticas do grand siècle (XVIII) na França eram
muito pouco favoráveis a uma consideração sistemática dos
interesses privados ou de grupo em sua relação com o interesse
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público. Não obstante, a carreira do vocábulo intérêt assemelhou-se à
de seu primo britânico.
A ideia de interesse, como fora desenvolvida pela literatura
política a partir de Maquiavel, isto é, a ideia de um entendimento
disciplinado do necessário para se avançar pessoalmente em poder,
influência e riqueza —, entrou logo no uso comum, no século XVII.
Foi logo utilizada pelos grandes moralistas e por outros escritores do
período, em sua dissecação meticulosa da natureza humana
individual.
Na corte de Luís XIV, os nobres atores estavam “interessados”
nas mesmas categorias às quais interessavam ao próprio soberano.
Não somente na riqueza, mas também, e talvez principalmente, no
poder e influência.
O vocábulo interesse era frequentemente usado com um
significado muito abrangente. Mesmo então — e este é o ponto de
convergência da história em sua versão inglesa e francesa — aquele
significado estava sendo restringido, por algum processo, à busca da
vantagem material, econômica.
Pela palavra interesse nem sempre se entendia um interesse
ligado à riqueza (um intérêt de bien), porém mais frequentemente
um interesse ligado à honra ou glória. Arrolava-se uma variedade de
interesses: interesse de consciência, interesse de honra, interesse de
saúde, interesse de riqueza, etc.
No século XVII, também se pode conjeturar, com o poder na
época tão concentrado e aparentemente tão estável, os interesses
econômicos constituíam a única porção das aspirações totais de uma
pessoa comum na qual era possível visualizar oscilações importantes.
Para ser mais preciso, Adam Smith apresentou esse último
argumento como uma proposição geral ao discutir o considerado por
ele o motivo decisivo do homem, isto é, “o desejo de melhorar sua
condição social” pelo aumento da fortuna.
Vale aqui expor um “pé-de-página”: o vocábulo “corrupção”
teve uma trajetória semântica semelhante. Nos escritos de
Maquiavel, corruzione significava deterioração da qualidade do
governo, qualquer fosse a razão. O termo era ainda usado com essa
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acepção abrangente na Inglaterra do século XVIII, embora naquela
época já fosse identificado com suborno.
Com o passar do tempo o significado não-monetário foi
completamente eliminado pelo significado monetário. Da mesma
forma aconteceu com o termo fortune (fortuna). Adam Smith o
empregou na passagem supracitada, no sentido estritamente
monetário, contrastando com o sentido muito mais amplo de fortuna
em Maquiavel.
Em virtude da evolução semântica, mencionada por Hirschman,
do vocábulo “interesses”, a oposição entre interesses e paixões pôde
também significar ou transmitir um pensamento diferente. É muito
mais surpreendente tendo em vista os valores tradicionais, ou seja,
um conjunto de paixões, até então diversamente conhecidas como
ganância, avareza ou amor do lucro, poder ser empregado de modo
útil para confrontar e refrear outras paixões tais como ambição,
volúpia de poder ou volúpia sexual.
Neste ponto, portanto, efetua-se uma junção entre a linha de
pensamento previamente desenvolvida, sobre as paixões contra
equivalentes (equivalentes contrárias) e a doutrina do interesse.
Ambas se originaram na obra de Maquiavel. Entretanto, o resultado
final foi a promoção da avareza à posição de paixão privilegiada à
qual cabe a tarefa de domar as outras mais incontroláveis – e assim
dar uma contribuição decisiva à arte de governar.
Maquiavel não deixou dúvida quanto à sua convicção de a
economia e a política residirem em duas esferas distintas. Hirschman
deduz: do pensamento humano (e da forma lhe dada pela
linguagem), do mesmo modo como das ações humanas, decorrem
consequências não intencionadas.
A classificação da avareza como sendo “a mais asquerosa de
todas as paixões, ou em sua posição como o mais mortal dos Pecados
Mortais, posição ocupada desde o fim da Idade Média, logo quando a
ocupação de ganhar dinheiro passou a usar o rótulo de “interesses”
sofreu uma mudança. Assim disfarçada, reentrou na competição com
as outras paixões, foi inesperadamente aclamada e recebeu mesmo a
tarefa de refrear aquelas paixões por muito tempo consideradas bem
menos repreensíveis.
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Para se explicar essa reversão não parece suficiente assinalar
uma nova expressão, comparativamente neutra e sem cor, tenha
permitido remover ou atenuar o estigma associado aos velhos
rótulos. Uma explicação mais convincente é fornecida pela
demonstração feita por Hirschman de o vocábulo interests, na
realidade, continha — e, por extensão, conferia à atividade de ganhar
dinheiro — uma conotação positiva e curativa, a qual deriva de sua
próxima e recente associação com a ideia de um modo mais
esclarecido de se conduzir os negócios humanos, tanto os privados,
quanto os públicos.

Interesse como um Novo Paradigma
A ideia de uma oposição entre interesses e paixões apareceu
pela primeira vez, em obra ocupada exclusivamente no tema de
governantes e estadistas. Depois, a mesma dicotomia foi discutida
por diversos escritores de modo a aplicarem à conduta humana em
geral.
O momento da discussão é um fenômeno comum na história
das ideias: uma vez surgida a ideia de interesse, tornou-se tanto um
verdadeiro modismo quanto um paradigma à la Thomas Kuhn. A
maioria das ações humanas passou de repente a ser explicada pelo
interesse próprio, algumas vezes a ponto de reduzir-se a tautologia.
O aforismo original “interest will not lie” possuía um significado
normativo. Era preciso calcular cuidadosamente o interesse e então
segui-lo, de preferência a outros possíveis cursos de ação inspirados
por motivos diferentes. No entanto, transformou-se por volta do fim
do século no provérbio positivo “interest governs the world”.
Esse namoro apaixonado com o interesse, enquanto chave para
a compreensão da ação humana, prolongou-se até o século XVIII. O
conceito de interesse parecia tão auto evidente a ponto de ninguém
se dar ao trabalho de defini-lo precisamente.
Ninguém também explicou o lugar ocupado em relação às duas
categorias dominantes da análise da motivação humana, desde
Platão, isto é, as paixões, de um lado, e a razão, do outro. Mas
precisamente contra o pano de fundo dessa dicotomia tradicional se
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pode entender o aparecimento, na parte tardia do século XVI e
começos do século XVII, de uma terceira categoria.
Uma vez julgadas a paixão destrutiva e a razão ineficaz, achar
a ação humana ser exaustivamente descrita pela atribuição de seus
motivos a uma ou outra delas significava uma perspectiva
excessivamente sombria para a humanidade. Pelo Princípio do
Terceiro Incluído, uma mensagem de esperança foi então transmitida,
interpondo-se o interesse entre as duas categorias tradicionais da
motivação humana.
Foi considerado o interesse integrar a melhor parte de cada
uma, sob a forma de paixão do amor próprio agora elevada e contida
pela razão, e da razão à qual essa paixão dava força e direção. A
forma híbrida de ação humana resultante foi considerada isenta da
capacidade destrutiva da paixão e da ineficácia da razão.
A Doutrina do Interesse foi recebida na época como verdadeira
mensagem de salvação. O interesse, no sentido de “amor próprio”
razoável, decidido, pode ser para as paixões um adversário à altura.
Havia, lógico, inabilidade dos homens em identificar seus
interesses. Mais uma vez, a interferência era de um Estado onde os
interesses fossem claramente identificados e seguidos ser o mais
invejável.
A intromissão das paixões faz do mundo um lugar menos
ordenado caso fosse exclusivamente governado pelo interesse. No
entanto, no século XVIII, a opinião de o interesse ser supremo
mereceu críticas muito mais severas.
Uma mudança considerável teve lugar na atitude para com as
paixões, na passagem do século XVII para o XVIII. Eram vistas no
início como sendo unicamente virulentas e destrutivas.
Pouco a pouco porém, já pelo fim do século XVII e mais
marcadamente ao longo do XVIII, as paixões foram reabilitadas
enquanto essência da vida e enquanto força potencialmente criadora.
No período inicial, quando a proposição de a conduta do homem ser
inteiramente moldada por seus interesses, era criticada por não levar
em consideração a paixão, essa crítica supunha o mundo ser um
lugar ainda pior do dado a entender por aquela proposição.

200
Enraíza-se na rejeição, pelo Iluminismo, da visão trágica e
pessimista do homem e da sociedade tão própria do século XVII.
Quando o significado de interesses foi reduzido a simples vantagem
material, a ideia de “o interesse governa o mundo” tendia
naturalmente a perder muito do seu atrativo inicial.

Vantagens de um Mundo Governado pelo Interesse: Previsibilidade e
Constância
A convicção de o interesse poder ser considerado o motivo
dominante no comportamento humano causou considerável excitação
intelectual. Um mundo governado pelo interesse oferecia não
somente uma alternativa aos modelos excessivamente exigentes de
Estados.
Apresentava um certo número de vantagens específicas
próprias. A mais geral dessas vantagens era a previsibilidade.
O diagnóstico de Maquiavel, em O Príncipe, de acordo com a
qual os homens são “ingratos, volúveis, falsos, hipócritas, covardes,
ambiciosos” se comparado com a ideia de os homens serem
invariavelmente guiados por seus interesses seria capaz de conseguir
aceitação muito mais ampla. Seria melhor para a autoestima
humana...
James Steuart argumenta o comportamento individual
governado pelo interesse próprio ser preferível não só ao governo das
paixões mas até mesmo ao comportamento virtuoso. Em particular,
cabia à preocupação com o interesse público entre os governados.
Se um homem busca seu interesse, estará agindo bem. Por
definição, “o interesse não lhe mentirá ou enganará” — este era o
verdadeiro significado do provérbio. Será vantajoso também para os
outros ele buscar o seu próprio interesse, porque sua maneira de agir
se tornará assim transparente e previsível, quase como se ele fora
uma pessoa integralmente virtuosa. A imprevisibilidade era antes
Poder.
Surgia dessa forma a possibilidade de um ganho mútuo como
resultado esperado da ação do interesse na Política. Isso algum
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tempo antes de se tornar uma questão de doutrina em Economia
Política.
Os interesses de uma potência são a imagem especular dos
interesses de sua principal rival. Na geopolítica ou no comércio
internacional, haveria algo a ganhar para ambas as partes com a
aceitação de certas regras do jogo e a eliminação do comportamento
“passional” ou ideológico. Isso implicaria a busca racional do
interesse.
A probabilidade de um ganho generalizado amplia-se quando a
doutrina era aplicada à política interna. A noção de um equilíbrio de
interesses, na Inglaterra, transferiu-se do seu contexto original,
associado aos negócios de Estado, onde produziu o conceito de um
“equilíbrio de poder”, para a conturbada cena doméstica.
Durante o debate sobre tolerância religiosa, houve muita
discussão a propósito das vantagens para o interesse público. Podem
resultar da presença de uma variedade de interesses individuais e de
uma certa tensão entre eles.
Mas os benefícios decorrentes da previsibilidade de uma
conduta humana, baseada no interesse, afiguravam ser máximos
quando o conceito foi usado em conexão com as atividades
econômicas dos indivíduos.
Antes, a doutrina mercantilista, isto é, o pensamento
econômico anterior a David Hume e a Adam Smith considerava o
comércio' estritamente como um jogo de soma nula. O lucro iria para
o país com um excedente de exportações sobre importações,
enquanto uma perda equivalente seria experimentada pelo(s)
país(es) na posição oposta.
Passou-se a se esperar da expansão do comércio efeitos
benéficos generalizados. Muitos desses efeitos eram políticos, sociais
e até morais, em vez dos puramente econômicos.
Um homem agitado por paixões é mutável e inconstante. A
Inconstância, na realidade, passou para o primeiro plano enquanto
dificuldade central para a criação de uma ordem social viável.
Uma das principais doutrinas do Contrato Social do século XVII,
fazia alguma referência, à maneira de Hobbes, ao “insaciável desejo e
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ambição” do homem. Havia então a necessidade de um pacto contra
a inconstância do homem e sua falta de fiabilidade.
Locke concebeu um Estado de natureza surpreendentemente
não primitivo, pululando de propriedade privada, herança, comércio e
até mesmo dinheiro. Havia a necessidade de resguardá-lo,
firmemente, através de um pacto para assegurar a permanência de
suas conquistas.
A incerteza, de um modo geral, é a inconstância do homem.
Passou-se a esperar os homens, na busca de seus interesses, serem
firmes, resolutos, metódicos, tendo esse propósito como única
motivação, em total contraste com o comportamento estereotipado
de homens fustigados e obcecados por suas paixões.
Este aspecto da questão também nos ajuda a compreender a
eventual identificação do interesse, no seu amplo sentido original,
com uma determinada paixão particular, o amor pelo dinheiro. Hume
fala da avareza — sem preocupar-se em disfarçá-la de “interesse” —
como uma “paixão obstinada”. Isto porque a avareza, ou o desejo de
ganho, é uma paixão universal a agir em todos os tempos, em todos
os lugares, e sobre todas as pessoas.
O desejo por qualquer quantidade de dinheiro dada, uma vez
satisfeito, é singularmente imune à decepção da dissonância entre
desejo e satisfação. Isso ocorre caso o dinheiro não seja gasto em
coisas, mas sua acumulação se torne um fim em si mesma.
O caráter constante do amor ao dinheiro era uma qualidade
deveras surpreendente em uma paixão. A insaciabilidade do auri
sacra fames [maldita fome do ouro] fora frequentemente considerada
o aspecto mais perigoso e repreensível daquela paixão.
Por uma estranha reversão, devido à preocupação do
pensamento pós-hobbesiano com a inconstância do homem, essa
mesma insaciabilidade tornou-se então uma virtude, pois implicava
constância. Dotou-se o "obstinado" desejo de ganho de uma
qualidade adicional: a inofensividade ou a inofensibilidade. Refere-se
à característica de ser inócuo ou não causar danos.

203
Ganhar Dinheiro e Comércio como Atividades Inocentes e Cordiais
Nos princípios do século XVIII na Inglaterra, onde a crise de
1710 (Bank crisis), a South Sea Bubble de 1720 e a generalizada
corrupção política da época de Walpole deram nascimento a ansiosas
suspeitas de a velha ordem estar sendo minada pelo dinheiro.
O adversário tory de Walpole era adepto do Partido
Conservador. Lançou alguns ataques contra os agiotas e os poderosos
nouveaux riches de sua época. Chegou mesmo a denunciar em seu
jornal o papel do dinheiro de laço mais duradouro em lugar da honra,
amizade, relação, consanguinidade ou unidade de afeições.
Tais sentimentos moralistas conservadores, porém, só deveriam
assumir alguma importância ideológica já passada a segunda metade
do século entre os escritores escoceses, particularmente Adam
Ferguson. Durante boa parte do século tanto na Inglaterra quanto na
França, a atitude predominante quanto ao “amor do ganho” era
positiva.
“Existem poucas maneiras nas quais um homem pode estar
mais inocentemente empregado em vez de ser na obtenção de
dinheiro”. Esta epigrama é outro exemplo no qual o comportamento
motivado pelo interesse e a atividade de ganhar dinheiro eram
considerados superiores ao comportamento orientado pela paixão.
As paixões eram perigosas e incontroláveis, enquanto se ocupar
dos próprios interesses materiais era coisa inocente. Como se poderia
dizer hoje, era inócua.
Considerar as atividades comerciais e de ganhar dinheiro como
inofensivas e inócuas pode ser entendido como uma consequência
indireta da prolongada hegemonia do ideal aristocrático. Quando a fé
nesse ideal foi rudemente abalada e quando o “herói” foi demolido, o
até então difamado comerciante não viu seu prestígio crescer
correspondentemente.
Por muito tempo ainda subsistiu a noção de ele ser um
personagem mesquinho, trapaceiro e desinteressante. Duvidava-se
mesmo de o comércio ser um instrumento eficiente relativamente aos
seus próprios objetivos de ganhar dinheiro.
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Ainda na metade do século XVIII surge surpreendente máxima:
“o interesse faz poucas fortunas”. Ainda se pregava um homem de
qualidade, lutando, adquire riqueza mais honradamente e
rapidamente em vez de um homem mais inferior pelo trabalho.
Ora, no caso, o imaginário europeu achava ainda ser possível
explorar colônias com extração de ouro. Os exemplos eram a
mineração na América espanhola dos séculos XVI e XVII e o ciclo
minerador na América portuguesa, mais precisamente nas Minas
Gerais do século XVIII.
Em época de guerras, quando os homens buscavam meios de
limitar os danos e os horrores infligidos uns aos outros por hábito
bélico militar, as atividades comerciais e econômicas passaram, por
conseguinte, ser consideradas com mais simpatia, mas não por causa
de qualquer aumento na estima de gozada. Ao contrário, qualquer
preferência por elas expressava um desejo de descansar da
(desastrosa) grandeza e desse modo refletir continuado desprezo.
Em certo sentido, o triunfo do capitalismo, assim como o de
muitos tiranos modernos, deve muito à generalizada recusa em
tomá-lo a sério ou acreditá-lo capaz de grandes projetos ou
realizações. Quem seria capaz de levar a sério, por exemplo, um
capitão reformado expulso do Exército?!
Subsequentemente um outro vocábulo, à primeira vista ainda
mais estranho, entrou em moda. Falou-se muito, a partir dos fins do
século XVII, sobre a douceur do comércio. Esta palavra é
notoriamente difícil de traduzir para algumas línguas. Ela sugere
doçura, maciez, calma e gentileza. É o antônimo da violência.
A contínua troca de todos os confortos da vida constitui o
Comércio. Corresponde a toda a doçura da vida. Seria quase uma
regra geral a empatia: onde quer os costumes sejam polidos, existe o
comércio; e onde quer exista o comércio, os costumes são polidos.
Não fica muito claro na obra de Montesquieu se o efeito
adoçante do comércio é resultado das mudanças operada entre as
pessoas envolvidas nas atividades de troca ou, de modo mais amplo,
entre todos aqueles consumidores das mercadorias tornadas
acessíveis através dele.
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Daí surge a expressão “the polished nations” [as nações polidas
ou civilizadas], em contraposição a “rudes e bárbaras”, comumente
usada na segunda metade do século XVIII. Ela designava os países
da Europa Ocidental, cuja crescente riqueza tinha claramente muito a
ver com a expansão do comércio. Abstraia-se o intercâmbio desigual
das metrópoles com as colônias...
Desse modo, a “doçura do comércio” podia ter sido
indiretamente responsável pela primeira tentativa de expressar uma
dicotomia reaparecida mais tarde sob rótulos tais como “avançadoatrasado”, “desenvolvido-subdesenvolvido”, e assim por diante.
A origem do epíteto doux será provavelmente encontrada no
significado “não-comercial” de commerce. Além de intercâmbio
comercial propriamente dito, a palavra desde muito tempo denotava
conversação animada e repetida, assim como outras formas de
intercâmbio social polido e de relacionamento entre pessoas,
frequentemente, entre duas pessoas de sexo oposto.
O uso persistente da expressão le doux commerce surpreende a
Hirschman como uma estranha aberração em época quando o tráfico
de escravos estava no auge e o comércio em geral era ainda um
negócio arriscado, aventuroso e frequentemente violento. Um século
mais tarde o termo foi devidamente ridicularizado por Marx.
A imagem do comerciante como inofensivo, pacífico, doux pode
ter-se de algum modo fortalecido na comparação com os exércitos
habituados à pilhagem e com os piratas assassinos da época. Na
França, ainda mais se comparada à Inglaterra, ela pode também ter
tido muito a ver com a maneira pela qual o povo via as diferenças
entre grupos sociais: qualquer um não pertencente à nobreza não
podia, por definição, partilhar das virtudes heroicas das paixões
violentas.

Ganhar Dinheiro como uma Paixão Calma
No decorrer do século XVIII, a atitude positiva para com as
atividades econômicas recebeu o apoio de novas correntes
ideológicas. Ao mesmo tempo faziam-se algumas novas distinções
entre as paixões, com o propósito de apresentar algumas delas como
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menos perniciosas face a outras, se não como simplesmente
benéficas.
Desse modo, a oposição entre paixões benignas e malignas
tornou-se, no século XVIII, especialmente na Inglaterra, o
equivalente da oposição entre interesses e paixões, própria do século
anterior. As duas dicotomias, porém, se sobrepuseram e coexistiram
por um longo período.
“Afetos naturais” eram tais como a benevolência e a
generosidade. Esses excelentes sentimentos serviriam ao bem público
e ao privado. Era possível dividir em auto-afeições ou auto-paixões:
visariam, e poderiam levar, ao bem pessoal, porém não
necessariamente ao bem público.
Os “afetos não naturais”, tais como desumanidade, inveja, etc.,
não levariam nem ao bem público nem ao privado. Dentro de cada
categoria, ainda se distinguia entre afeições moderadas e
imoderadas.
O “ganhar dinheiro” não cabia na categoria intermediária de
“autopaixão”: quando exercido com moderação, era promovido à
categoria de “afeição natural”, capaz de realizar tanto o bem privado
quanto o público. Enquanto era rebaixado à categoria de “afeição não
natural”, não resultaria em bem algum, quando a pessoa se
entregasse a essa atividade com excesso.
O comedimento – moderação determinada pelas exigências das
circunstâncias, dos deveres, dos usos – separa “o calmo desejo de
riqueza” (“calm” é o equivalente inglês de doux) da avareza. Não é a
intensidade do desejo, mas a disposição de pagar altos custos para
obter benefícios ainda mais altos.
Um desejo calmo é, desse modo, definido como daquele capaz
de agir calculada e racionalmente. É, portanto, exatamente
equivalente àquilo, no século XVII, entendido por interesse.
Embora fosse possível visualizar facilmente uma vitória dos
interesses sobre as paixões, a linguagem torna mais difícil ver como
as calmas paixões poderiam sobressair em competição com as
paixões violentas.
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Uma atividade como a aquisição de bens racionalmente
conduzida podia ser categorizada, e implicitamente endossada, como
uma paixão calma, mas ao mesmo tempo forte e capaz de triunfar
sobre uma variedade de paixões turbulentas. Precisamente, esse
caráter dual do impulso aquisitivo é acentuado por Adam Smith na
sua conhecida definição do desejo de melhorar de condição social
como “um desejo, embora geralmente calmo e desapaixonado,
nascido conosco desde o berço e não abandonado até o túmulo”.
O capitalismo passa a ser louvado por um dos principais
filósofos da época, porque iria ativar algumas propensões humanas
benignas à custa de outras malignas. Era a esperança de, desse
modo, ele reprimir e talvez atrofiar os componentes mais destrutivos
e desastrosos da natureza humana. “O capitalismo pacificou o
mundo” é um pensamento encontrado até hoje, por exemplo, em
obra do psicólogo evolucionista Steven Pinker.

Reflexões sobre um Episódio da História Intelectual
Na análise do passado, entre outros, um erro de pensamento é
comum. Chamado de Viés da Confirmação, é a tendência de
interpretar novas informações de modo elas serem compatíveis com
nossas teorias, visões de mundo e convicções.
Filtramos novas informações contraditórias de forma tal as
nossas crenças permanecerem intactas. Só toleramos conviver com
pessoas com os mesmos pensamentos.
É notável a capacidade humana de racionalizar suas crenças
mesmo perante evidência contrária a falseá-la. Em nível mais
profundo, um negacionista da ciência defende e aplaude o
pensamento visionário e especulativo, ainda este pensamento sendo
inconsistente.
As especulações de grandes pensadores do primórdio do
capitalismo sobre as consequências políticas salutares ou pacíficas da
expansão econômica foram um exemplo de imaginação no domínio
da Economia Política, embora a história possa ter mostrado estar
errada a substância daquelas especulações.
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O século seguinte às Guerras Napoleônicas (18 de maio de
1803 – 20 de novembro de 1815) foi, apesar de tudo,
comparativamente pacífico, tendo testemunhado também um declínio
no despotismo. Esta é uma forma de governo na qual um único
déspota governa com poder absoluto. O poder se estabelece sempre
a uma entidade individual, sem se deixar confundir com uma
autocracia onde o poder pode estar concentrado em um comitê, um
partido, uma assembleia, etc.
As forças identificadas pelos pensadores não contemplaram as
forças contrárias. Conexões entre estruturas econômicas e eventos
políticos escaparam ao escrutínio de dois dos maiores visionários do
século XVII (Montesquieu e James Stewart) e pioneiros da Economia
Política.
Um certo número dessas conexões, de fato, foi logo observado
por alguns escritores do século XVIII e XIX. Eles continuaram a
tradição de pensamento daqueles pioneiros mas acrescentaram a ela
restrições e cláusulas capazes de levarem a conclusões muito
diferentes.
Assim como Bernard Mandeville e Adam Smith tinham
mostrado como os indivíduos privados, ao buscarem a satisfação dos
seus vícios ou simplesmente seu interesse próprio, podiam contribuir
para o bem-estar social, Joseph Barnave mostrou “o que vale para a
parte não é necessariamente verdade para o todo”.
Essa Falácia de Composição – considerada um dos princípios
mais básicos e distintivos no estudo da Economia por destacar a
realidade sistêmica coletiva ser uma resultante distinta da pretendida
por uma ação individual –, é invocada. Tem o propósito de recolocar
as proposições anteriores “de cabeça para baixo”.
A soma de virtudes privadas pode resultar em um Estado
distinto do pretendido, ou seja, virtuoso. Por causa da Falácia da
Composição, os processos sociais são muito menos transparentes e
passíveis de predição.
Adam Ferguson observou os efeitos negativos da divisão do
trabalho e do comércio sobre a personalidade e os laços sociais do
cidadão individual. Contrastou entre:
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•

a solidariedade característica de tribos de caçadores e/ou
extrativistas, onde os indivíduos estão intimamente unidos pela
divisão igualitária de suas coletas entre todos os membros, e

•

o espírito reinante em um Estado comercial, onde o homem
desligado e solitário lida com seus semelhantes como lida com
seu gado e sua terra, apenas por causa dos lucros propiciados.
Desse último modo, os vínculos de afeição são quebrados.

O “espírito do comércio”, decidido a garantir seus lucros, de um
lado, mostrou o caminho da racionalidade para a sabedoria política,
mas, de outro, não enfatizou a possibilidade de os cidadãos ricos
imporem sérias dificuldades àqueles sobre os quais pretendiam o
domínio. A preocupação exclusiva com a riqueza individual pode levar
à direção oposta da pretendida ao propiciar um governo despótico.
Entre essas razões encontram-se a corrupção das Repúblicas
pela luxúria e pela prodigalidade. Luxúria ou lascívia é uma paixão
com intenso desejo pelo corpo. Prodigalidade é o ato de repartir ou
oferecer com largueza o dinheiro público para benefício privado.
Entre as razões pelas quais a fundação sobre a qual se
construiu a liberdade pode servir para apoiar a tirania há o medo de
perder a riqueza e situações nas quais herdeiros de sua família (clã
ou dinastia) se encontram confinados e destinados a ser pobres, no
meio da afluência. Esta é um mal-estar psicológico a afetar pessoas
hoje ricas.
A também chamada “afluenza” é vista como uma condição
dolorosa, contagiosa e socialmente transmitida por sobrecarga de
dívida, ansiedade e desperdício resultante da busca obstinada por
mais riqueza. Uma definição mais informal do termo o descreveria
como quase uma doença, causada pela culpa devida à própria
superioridade socioeconômica.
O termo “afluenza” também tem sido usado para se referir à
incapacidade de compreender as consequências de suas ações,
devido ao privilégio financeiro. A idiotia acomete a quem não tem
consciência do mal feito a si e aos outros por suas atitudes.
A privação relativa e o ressentimento resultantes da mobilidade
social descendente, real ou temida na imaginação, são vistos como
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intimamente ligados à sociedade aquisitiva e a seus modos
tumultuosos, relacionados ao consumismo de luxo. Esses sentimentos
são vistos como terreno fértil para a pronta aceitação de qualquer
governo “forte” capaz de prometer afastar tais perigos reais ou
imaginários.
Além disso, o comércio cria um desejo de tranquilidade e
eficiência. Essa pode ser uma outra fonte de despotismo pela
pregação contínua do mínimo de interrupção do comércio e das artes
lucrativas. Tal Estado neoliberal, não intervencionista e com
permanente ajuste fiscal, para evitar aumento da carga tributária, é
mais semelhante ao despotismo em relação ao comumente
imaginado por Estado mínimo.
A necessidade de conservar o mecanismo de livre-mercado
sempre operando — para assegurar a tranquilidade, a regularidade e
a eficiência — não é somente uma barreira ao capricho de O Príncipe.
Ela pode ser invocada como um argumento-chave a favor do governo
autoritário.
O liberalismo iluminista destaca o significado do progresso
econômico para a liberdade. Prega existir um vínculo estreito e uma
relação necessária entre liberdade e indústria (no sentido de
atividade mercantil).
Entretanto, a relação pode ser oposta. Daí a necessidade de
restrições impostas a O Príncipe a cuidar apenas de si e sua dinastia.
Ao focalizar os perigos possíveis de o progresso material
representar para a liberdade, Alexis Tocqueville (1805-1859) toma
como seu ponto de partida uma situação na qual o gosto pelos
prazeres materiais se desenvolve mais rapidamente em lugar de os
hábitos da liberdade. Sob essas condições, com os homens
negligenciando os negócios públicos para cuidar apenas de suas
fortunas privadas, Tocqueville questiona a estabelecida doutrina da
harmonia entre os interesses públicos e os privados.
Para melhor zelarem por aquilo chamado de seus negócios
(leurs affaires), negligenciam o principal, ou seja, a coisa pública.
Assim, os interesses estão longe de domesticar ou acorrentar as
paixões dos governantes.
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Pelo contrário, se os cidadãos vêm a se absorver na busca dos
seus interesses privados, será possível para um homem oportunista e
ambicioso assenhorear-se do poder. Veja o exemplo do chamado
“Posto Ipiranga”, centralizando toda as áreas econômicas sob si, com
a promessa de entregar tudo e o fracasso da inoperância total.
Por motivo de um clima favorável aos negócios, empresários
obtusos clamam somente por “lei e ordem”. Uma nação sem nada
exigir de seu governo, além da manutenção da ordem, é uma nação
escrava do seu bem-estar individualista e, contraditoriamente, elege
um homem para pô-la estagnada sem nenhum progresso.
A expansão econômica seria favorável à preocupação com a
melhoria econômica individual. Mas a exclusividade desta última
provoca tanto o progresso das artes políticas como pode também ser
responsável por sua deterioração.
O papel político da burguesia passou de progressista, durante
as chamadas “revoluções burguesas”, a reacionário perante às
conquistas sociais da população pobre. Na realidade, a expansão
econômica é básica e simultaneamente ambivalente em seus efeitos
políticos.
A economia moderna, apesar de sua complexa
interdependência e dependência de trajetória serem vistos como um
mecanismo delicado, não impede os golpes de autoritarismo de um
governo despótico. Se é verdadeira a pressão para ceder total
liberdade à economia de mercado, existe então uma base não só para
restringir as ações imprudentes de O Príncipe como para reprimir as
do povo.
Limita sua participação, em resumo, aniquila qualquer
reinvindicação social possível ser interpretada por algum “economista
regente” como uma ameaça ao funcionamento adequado do “delicado
mecanismo econômico”.
A evolução socioeconômica do sistema capitalista, no século
XIX, já se contrapõe à tradição de pensamento mais antiga. Ela via
na busca do interesse material uma alternativa bem-aceita para o
esforço apaixonado de obter glória e poder.
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Brotou um argumento bastante semelhante à Falácia da
Composição. Como nem todos conseguem jogar “o inocente jogo de
ganhar dinheiro”, a total absorção nele da maior parte dos cidadãos
deixa aqueles poucos sem o jogarem por motivos políticos
profissionais serem alçados às paradas mais altas do poder. Ficam
então mais livres para dedicar-se à sua ambição de poder e
enriquecimento.
Desse modo, os arranjos sociais, substitutos das paixões pelos
interesses como princípio-guia da ação humana, para a governança,
podem ter o efeito colateral de matar o espírito cívico e, desse modo,
abrir a porta à tirania. A perda da riqueza (ou mesmo o medo de tal
perda) podem predispor o povo a favor da tirania.
Chega-se assim perto de uma crítica à premissa psicológica
geral a partir da qual fora construída a visão otimista da ideia de, ao
perseguir seus interesses materiais, o homem se tornar endurecido
contra as paixões. Essa ideia foi típica de observadores à distância (e
com algum desdém) de atividades destinadas a ganhar dinheiro. Na
verdade, associava-se ao pensamento igualmente reconfortante de a
grande massa da humanidade ter exclusivamente interesses
econômicos a perseguir e pouco tempo ou inclinação para as paixões
políticas.
Esperava-se dos homens comuns se comprometerem mais
extensamente com o comportamento político apaixonado somente
caso ascendessem na escala de renda. Desse modo, a expansão
econômica, celebrada originalmente porque desviaria o homem do
“empenho pela honra e promoção”, geraria por conta da ascensão
social comportamentos politicamente mais apaixonados em vez dos
menos apaixonados.
A escala da ascensão social seria a seguinte. Trata-se
primeiramente de prover ao necessário, e então ao supérfluo. Em
seguida vêm as delícias, e depois as imensas riquezas, e depois
súditos, e depois escravos. Não há um momento de descanso: quanto
menos prementes são as necessidades, mais aumentam as paixões,
e, pior, o poder de satisfazê-las.
A ideia de “homens empenhados na busca de seus interesses
seriam para sempre inofensivos” foi decisivamente abandonada
somente quando se descortinava em sua totalidade a realidade do
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desenvolvimento capitalista. O crescimento econômico, nos séculos
XIX e XX, desenraizou milhões de pessoas, empobreceu numerosos
grupos, enquanto enriquecia alguns poucos, causou desemprego em
grande escala, durante as depressões cíclicas, e produziu a moderna
sociedade de consumo.
Com tudo isso, tornou-se claro: aqueles apanhados por essas
violentas transformações se tornariam em certas ocasiões presa das
paixões. Os negacionistas (terraplanistas ou anti-vacina) são
apaixonadamente zangados, receosos, ressentidos.
Esses acontecimentos foram analisados sob os termos de
alienação, anomia, ressentimento, luta de classe, e muitos outros.
•

Alienação é a diminuição da capacidade dos indivíduos em
pensar ou agir por si próprios.

•

Anomia se refere ao estado social de ausência de regras e
normas, onde os indivíduos desconsideram o controle social
regente de determinada sociedade.

•

Ressentimento se caracteriza pela existência de mágoas,
rancores ou angústias ou sentir repetidamente as emoções
negativas.

•

Luta de classes designa os conflitos existentes entre os
membros das classes mais abonadas e os das classes de renda
e riqueza inferiores.

Sob o impacto desses eventos cataclísmicos, a doutrina
ideológica, emergente nos séculos XVII e XVIII, detidamente
examinada por Albert Hirschman, tem um certo ar de irrealidade. Em
um conhecimento superficial, parece não merecer ser levada a sério.
Um argumento muito mais familiar, correntemente, afirma a
existência do direito à propriedade privada, em particular, da
propriedade privada dos meios de produção, é essencial para fornecer
ao povo uma base material de contestação e oposição às autoridades
do momento. Por exemplo, o direito à liberdade de expressão pode
ser coisa vazia se a pessoa com desejo de exercê-lo depender, para
sua própria subsistência, das autoridades ou empregadores aos quais
desejaria criticar.
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Em busca de oportunidades de contestação, a instituição da
propriedade privada passou a sofrer ataques regulares e se começou
a explorar a possibilidade de outros arranjos sociais como o
socialismo com alguma seriedade. Curiosamente, o argumento
político moderno a favor do capitalismo como condição necessária,
mas não suficiente para a liberdade, hoje associado a autores tais
como Mises, Hayeck, e Milton Friedman, foi originalmente proposto
pelo anarquista Proudhon.
Ele era conhecido pelo dito “a propriedade é o roubo”, mas
Proudhon temia também o enorme poder do Estado. Em seus últimos
escritos concebeu a ideia de opor-lhe um poder “absolutista” similar:
o da propriedade privada. Nos meados do século XIX, a experiência
com o capitalismo tinha já falseado o argumento referente aos efeitos
benignos de le doux commerce sobre a natureza humana.
Como a propriedade passou a ser vista como uma força
selvagem, sem limites e revolucionária no sentido de “estatização dos
meios de produção”, Proudhon atribuiu-lhe o papel de contrapeso ao
igualmente assustador poder do Estado. Porém, a substância do seu
pensamento sobre o caráter da propriedade e da acumulação de
dinheiro encontrava-se a uma enorme distância de quem tinha escrito
sobre tais assuntos nos séculos anteriores.

Governança pelo Interesse versus Ética Protestante
Albert Hirschman busca trazer alguma luz sobre as
circunstâncias ideológicas do nascimento do capitalismo. Para concluir
seu ensaio, compara sua descrição das circunstâncias nas quais a
atividade de ganhar dinheiro passou a ser considerada uma ocupação
honrável, com a tese de Max Weber sobre a Ética Protestante e o
Espírito do Capitalismo.
A expansão do comércio e da indústria nos séculos XVII e XVIII
foi considerada como uma tendência bem acolhida e fomentada não
só por alguns grupos sociais marginais como uma ideologia rebelde,
porém por uma corrente de opinião surgida no próprio centro da
“estrutura de poder” e do establishment da época. Passou a ser vista
como uma possível solução a partir dos problemas enfrentados por O
Príncipe, particularmente, por seus conselheiros e outros notáveis
interessados.
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Desde o fim da Idade Média, e particularmente como resultado
da crescente frequência das guerras civis e das guerras entre nações
nos séculos XVII e XVIII, iniciara-se a busca de um equivalente
comportamento para o preceito religioso de autocontrole, embora
muitas guerras fossem travadas “em nome da fé até a morte”. Novas
regras de conduta imporiam a necessária disciplina e restrições tanto
nos mandantes quanto nos mandados. A expansão do comércio e da
indústria foi considerada como muito promissora a esse respeito.
Weber estava primeiramente interessado nos processos
psicológicos através dos quais alguns grupos de homens passaram a
dedicar-se exclusivamente à busca racional da acumulação
capitalista. A análise histórica de Hirschman considera ponto pacífico
alguns homens assim terem sido efetivamente impelidos, mas, em
vez disso, concentra-se na reação ao novo fenômeno por parte do
hoje chamado de elite intelectual, executiva e administrativa.
Essa reação foi favorável, não porque as atividades de ganhar
dinheiro fossem em si aprovadas, mas porque se pensava elas
possuírem um eleito colateral especialmente benéfico: mantinham os
homens nelas engajados “bem-comportados”. Elas possuíam, mais
especificamente, a virtude de impor restrições aos caprichos do]e O
Príncipe, ao governo arbitrário e às políticas exteriores aventurosas.
Weber achava o comportamento e as atividades capitalistas
serem o resultado indireto (e originalmente não pretendido) de uma
busca desesperada da salvação individual. A pretensão de Hirschman
é a difusão das formas capitalistas devera muito a uma igualmente
desesperada busca de um modo de evitar a ruína da sociedade,
ameaça permanente na época, devido aos precários arranjos
referentes à ordem interna e externa.
Ambas as pretensões, apresentadas respectivamente por Weber
e Hirschman, podem ser válidas ao mesmo tempo:
•

uma refere-se às motivações das novas elites ascendentes,

•

outra àquelas motivações dos diversos “cães de guarda” da
situação (gatekeepers ou “porteiros”), como a casta dos
guerreiros e a casta dos oligarcas governantes.
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A tese de Weber, porém, atraiu tanta atenção a ponto desse
último tópico passou despercebido.
Uma outra importante diferença existe entre a tese de Weber e
a corrente de ideias retraçada por Hirschman. Weber sugeriu a
Doutrina da Predestinação Divina, elaborada por Calvino, não ter
resultado no fatalismo, entre seus seguidores, nem numa busca
frenética de prazeres terrenos, porém — curiosa e contra
intuitivamente — em uma atividade metódica, orientada de maneira
intencional e abnegada.
Essa hipótese foi além de um paradoxo. Revelou um daqueles
efeitos notáveis e não-intencionais das ações humanas – ou, neste
caso, dos pensamentos humanos.
Hirschman submete à apreciação dos leitores — com base na
história narrada por ele — a opinião de ser tanto possíveis quanto
válidas descobertas de tipo simetricamente oposto a essa weberiana:
•

de um lado, não existe dúvida de as ações humanas e as
decisões sociais tenderem a ter consequências inteiramente
diferentes da intenção inicial;

•

de outro lado, essas ações e decisões são frequentemente
empreendidas porque se espera com toda a sinceridade vir a
ter certos efeitos, os quais, no fim das contas, deixam
inteiramente de se materializar.

Esse último fenômeno, embora sendo o reverso estrutural do
anterior, pode ser também uma de suas causas. As expectativas
ilusórias, associadas a certas decisões sociais no momento de sua
adoção, contribuem para manter escondidos seus futuros efeitos
reais.
A perspectiva de benefícios amplos, ainda se confirmem
posteriormente como ilusórios, serve obviamente para facilitar certas
decisões sociais. Torna a mudança social mais inteligível.
Nosso estudo de dependência de trajetória, isto é, “a história
importa”, é consistente com a Teoria do Caos. A trajetória histórica
pode se dar por afastamento das condições iniciais.
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Os efeitos pretendidos, mas não concretizados, das decisões
sociais ainda precisam ser descobertos. São mais desafiantes se
comparados a aqueles efeitos não pretendidos e tornados
demasiadamente reais. Estes últimos pelo menos estão aí, enquanto
os resultados pretendidos, mas não realizados, estão somente por ser
encontrados nas expectativas expressas dos atores sociais, em dado
momento, frequentemente transitório.
Como esses efeitos desejados deixam de ocorrer, o fato de ter
se contado com eles, originalmente, pode vir a ser não somente
esquecido como ativamente reprimido. Não se trata somente de os
atores originais conservarem seu respeito próprio, mas torna-se
essencial fazê-lo se os subsequentes detentores do poder devam
assegurar-se da legitimidade da nova ordem.
Qual ordem social (e regime político) poderia sobreviver por
longo tempo à consciência dual de, por um lado, ter sido adotada
com a firme expectativa da maioria dos eleitores dela ser capaz de
solucionar certos problemas e, por outro, ter fracassado clara e
redondamente nisso?

Notas Finais de As Paixões e Os Interesses
A extensão das ideias discutidas por Hirschman foram apagadas
da consciência coletiva. Isso pode ser avaliado se relembrarmos
algumas das críticas contemporâneas ao capitalismo.
Em uma das mais atraentes e influentes dessas críticas, a
insistência é dada no aspecto repressivo e alienante do capitalismo,
na maneira como inibe o desenvolvimento da “personalidade humana
integral”. Para Hirschman, tal acusação parece-lhe um tanto injusta,
pois esperava-se e supunha-se precisamente o contrário dessa
evolução sistêmica: o capitalismo reprimiria certos impulsos e
inclinações humanos e moldaria uma personalidade humana menos
multifacetada, menos imprevisível e mais unidimensional.
Essa posição, tão estranha hoje, surgiu da extrema ansiedade
em face dos perigos claros e presentes num certo período histórico,
da preocupação com as forças destrutivas desencadeadas pelas
paixões humanas com a única exceção, assim parecia na época, na
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“inócua” avareza. Supunha-se o capitalismo realizar exatamente
aquilo logo mais denunciado como seu pior aspecto.
Pois logo quando o capitalismo se encontrou triunfante e a
violenta “paixão” parecia de fato estar sob controle e talvez mesmo
extinta na Europa comparativamente pacífica, tranquila e voltada
para os negócios, posterior ao Congresso de Viena. Este foi uma
conferência entre embaixadores das grandes potências europeias,
ocorrida na capital austríaca, entre setembro de 1814 e junho de
1815, cuja intenção era a de redesenhar o mapa político do
continente europeu após a derrota da França napoleônica na
primavera anterior.
“O mundo pareceu subitamente vazio, mesquinho e aborrecido”,
afirmou Hirschman com eurocentrismo sem apontar o processo de
formação dos países latino-americanos e de fim de escravidão,
inclusive nos Estados Unidos, ter sido marcado pela instabilidade
política. A substituição das antigas colônias espanholas por nações
independentes apresentou dois problemas básicos: constituir Estados
soberanos e organizá-los em meio às mais variadas tendências
políticas.
O Risorgimento foi o movimento na história italiana, entre 1815
e 1870, com o objetivo de unificar o país. Ele era uma coleção de
pequenos Estados submetidos a potências estrangeiras. A unificação
da Alemanha, política e administrativamente, em um Estado-Nação,
realizou-se, oficialmente, no dia 18 de Janeiro de 1871.
Apesar de tudo isso, para Hirschman, estava assim armado o
cenário para “a crítica romântica da ordem burguesa”, considerada
inacreditavelmente mais pobre em comparação com os períodos
anteriores. O novo mundo parecia carecer de nobreza, de grandeza,
de mistério, e, acima de tudo, de paixão.
Em todas essas explícitas ou implícitas críticas ao capitalismo
existe pouco reconhecimento do fato de, para uma época anterior, o
mundo da “personalidade humana integral”, ser repleto de paixões
diversas. Suas violências eram apresentadas como uma ameaça
necessária de ser exorcizada a qualquer custo.
É também evidente o tipo oposto de descuido: consiste em
abandonar ideias de tipo idêntico, propostas em período anterior, sem
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quaisquer referências ao seu encontro já acontecido com a realidade,
encontro esse raramente satisfatório no seu conjunto.
A máxima “quem não se lembra do passado está condenado a
repeti-lo” tem maior probabilidade de aplicar-se rigorosamente à
história das ideias em vez de ser à história dos fatos. Esta última
quase nunca se repete, porém, circunstâncias vagamente similares,
ocorridas em dois diferentes e talvez distantes momentos de tempo,
podem facilmente dar origem a pensamentos-respostas idênticos e
identicamente imperfeitos se o episódio intelectual anterior foi
esquecido.
A razão disso, naturalmente, é o pensamento se abstrair de
uma série de circunstâncias consideradas não essenciais, mas
constituintes do caráter único de cada situação histórica particular.
Keynes recorre, na sua defesa tipicamente discreta do
capitalismo, a um argumento idêntico ao já usado por outros
pensadores no século XVIII:
“Perigosas inclinações humanas podem ser canalizadas em
canais comparativamente inócuos pelo fato de existir
oportunidade de ganhar dinheiro e acumular uma fortuna
privada, as quais, se não puderem ser assim satisfeitas, podem
encontrar sua válvula de escape na crueldade, na estouvada
busca do poder e autoridade pessoais, e outras formas de auto
engrandecimento. É melhor um homem exercer sua tirania
sobre o seu saldo bancário em vez de ser sobre seus
concidadãos. Ainda se a primeira maneira possa ser algumas
vezes acusada de ser nada mais senão um meio para a
segunda, algumas vezes pelo menos é uma alternativa” (The
General Theory of Employment Interest and Money. London,
Macmillan, 1936, p. 374).
No considerado ser uma caricatura desse ponto de vista, Hayek
defendia a instituição da herança com base no argumento de o legar
riqueza é modo socialmente menos prejudicial de doar benefícios não
merecidos aos filhos em vez de doar-lhes ativamente posições
vantajosas quando em vida (F. A. Hayek. The Constitution of Liberty.
Chicago, University of Chicago Press, 1960. p. 91). É particularmente
óbvio, nesse caso, um jeito de modo algum excluir o outro...
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Keynes trouxe de volta a velha ideia de ganhar dinheiro
enquanto passatempo “inocente” e válvula de escape para as
energias dos homens, como uma instituição capaz de os desviar da
competição antagônica pelo poder para aquela outra, em certa
medida ridícula, mas essencialmente inócua atividade de acumular
riquezas.
Joseph Schumpeter foi outro importante pensador a trazer
argumentos, mesmo indiretamente, para a defesa do capitalismo com
base nas suas consequências políticas benéficas. Em sua Teoria do
Imperialismo, argumentava a ambição territorial, o desejo de
expansão colonial e o espírito guerreiro em geral não eram a
consequência inevitável do sistema capitalista, como o queriam os
marxistas.
Ao contrário, estes traços eram o resultado de mentalidades
residuais pré-capitalistas. Desafortunadamente, estavam fortemente
entranhadas nos grupos governantes das principais potências
europeias. E não nos casos norte-americano, soviético e chinês?
Para Schumpeter, o capitalismo por si não poderia implicar
conquista e guerra. Seu espírito era racional, calculista e, por
conseguinte, avesso ao risco na escala implícita nos lances da guerra
e de outras patuscadas heroicas da casta dos guerreiros-militares.
As paixões não devem ser descartadas em situações nas quais
é regra o comportamento motivado pelo interesse. Este é melhor
argumento se comparado aos de Keynes e Schumpeter.
Hirschman conclui: tanto os críticos quanto os defensores do
capitalismo refinariam a qualidade de seus argumentos pelo
conhecimento desse episódio da história intelectual recontada por
ele. “Isto é provavelmente tudo o possível de pedir à história, e à
História das Ideias em particular: não resolver questões, mas elevar
o nível do debate”.
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