
Prof. Alex Mendes 

História Econômica Mundial 

Parte 12 

História Econômica e Economia Contemporânea 

ECONOMIA 



História Econômica Mundial 

Nova Economia Institucional 

 A idéia central nessa teoria é o de tentar explicar o papel das 

instituições no desenvolvimento ; 

 As instituições se constituem na regra do jogo no que tange as 

relações entre pessoas, organizações e governos; 

 As instituições podem ser formais (ordenamento jurídico) ou 

informais (convenções e códigos de conduto definidos pelas 

pessoas). 
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 A Nova Economia Institucional têm suas origens no velho 

institucionalismo, sobretudo americano com Veblen e 

Galbraith; 

 Acreditam nas forças de mercado como condição para o 

desenvolvimento desde que existam regras que permitam a 

fluidez de seu funcionamento; 

 Relaxa as hipóteses clássicas nos neoclássicos como a 

racionalidade dos agentes e a perfeição dos mercados. 
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 Os principais expoentes da NEI são primeiramente          

Douglas North (ambiente institucional), Williamson e Paul 

Joskow (aplicações empíricas); 

 Contudo, a NEI ampliou seu campo de análise ao incorporar 

outras perspectivas como os conceitos de Custos de Transação 

de Ronald Coase e Williamson e o da racionalidade processual  

de Herbert Simon (Teoria Evolucionista). 
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 A partir das obras clássicas de Douglas North como Structure 

and Change in Economic History (1981) e Institution, 

Institutional Change in Economic History (1990), North 

desenvolve um modelo de desenvolvimento econômico 

baseado nas Insituições; 

 Para os neoclássicos as instituições se constituíam como 

variável exógena sendo os mercados auto reguláveis e com 

perfeita simetria de informações, o que será rebatido pela NEI. 

 

 

 



História Econômica Mundial 

 Para os novos institucionalistas o desenvolvimento econômico 

é também um processo de desenvolvimento das instituições  

com suas regras formais e informais; 

 A NEI irá igualmente rejeitar a idéia do homem econômico 

(racional e maximizador de bem estar) apontando a existência 

de incertezas devido as assimetrias informacionais e a 

incapacidade dos agentes em processar todas as informações. 
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 Em um ambiente econômico de incertezas as instituições 

acabam por se tornar um ancoradouro a partir do qual os 

agentes possam tomar decisões econômicas e políticas, ou 

seja diminuindo o grau de incerteza; 

 Sendo portanto as instituições responsáveis pela redução de 

conflitos e incertezas, o mercado volta a se tornar o grande 

indutor do desenvolvimento econômico, tal como nos 

neoclássicos. 
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 Para North o desenvolvimento econômico enfrentaria dois 

obstáculos: as limitações formais e informais na evolução da 

matriz institucional. 

 Como limitações formais que correspondem ao ordenamento 

jurídico estatal podem não assegurar as regras essenciais em 

uma ordem capitalista ao atender anseios e comportamentos 

sociais; 

 Já as limitações informais são mais complexas ao serem 

dependentes de condutas e valores de cada sociedade 
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Em resumo podemos agrupar o pensamento da NEI com os 

seguintes aspectos a seguir: 

A) O ambiente econômico e social dos agentes é marcado pela 

incerteza; 

B) A principal consequência dessa incerteza são os custos de 

transação; 

C) Para se reduzirem os custos de transação as sociedades 

desenvolvem instituições. Essas são regras formais ou informais; 
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D) O conjunto dessas regras perfaz a matriz institucional das 

sociedades e a dinâmica dessa matriz será sempre path 

dependent (resultado do avanço histórico das sociedades); 

E) A partir dessa matriz, definem-se os estímulos para o 

surgimento de organizações que podem ser econômicas, sociais e 

políticas; 
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F) Estas interagem entre si, com os recursos econômicos – que 

junto com a tecnologia empregada definem os transformation 

costs tradicionais da teoria econômica – e com a própria matriz 

institucional – que define os transformation costs – e são, 

portanto, responsáveis pela evolução institucional e pelo 

desempenho econômico das sociedades ao longo do tempo. 

 

 

 

 


