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HISTÓRIA DO PENSAMENTO ECONÔMICO E METODOLOGIA

As trajetórias do pensamento econômico institucionalista de Douglass
North: uma interpretação analítica
Douglass North’s paths of institucionalist economic thought: an analytical interpretation

Leon Cardoso Esquierro1
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RESUMO: Este artigo propõe uma forma analítica de apresentação do marco teórico sistêmico elaborado
por Douglass North. Para isto, recorreu-se às obras seminais de 1981, 1990 e 2005 para dividirmos os
conceitos conforme sua posição relativa em relação à noção primordial de Instituições com o objetivo de
facilitar a exposição e conseguir criar uma “narrativa” coerente ligando a forma como as pessoas apreendem
com o desenvolvimento econômico. Concluímos que North enfatiza o papel das instituições como
promotoras da liberdade e, esta, da mudança econômica.
Palavras-chave: Instituições, Douglass North, Desenvolvimento Econômico.

ABSTRACT: This article proposes an analytical way of presenting the systemic theoretical framework
elaborated by Douglass North. For this, we used the seminal works of 1981, 1990 and 2005 to divide the
concepts according to their relative position in relation to the primordial notion of Institutions in order to
facilitate the exposition and manage to create a coherent "narrative" linking the way in which the people
learn from economic development. We conclude that North emphasizes the role of institutions as promoters
of freedom and, this, of economic change.
Key Words: Institutions, Douglass North, Economic Development.

1. Introdução

North (1990, p. 13) ressalta o protagonismo assumido pelas instituições como
condutoras do desenvolvimento econômico: “A noção de que as instituições afetam o
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desempenho da economia é incontroverso. A noção de que o desempenho diferencial das
economias ao longo do tempo é fundamentalmente influenciado pelo modo como as
instituições evoluem também não é controversa”. No entanto, o autor qualifica que apesar
da crescente importância atribuída às instituições como elemento chave no
desenvolvimento econômico lhe era atribuído, em 1990, pouco espaço dentro da teoria
econômica “neoclássica”.
Então, neste caso, qual a relação da obra de North, em termos “lakatianos”, com
o programa de pesquisa neoclássico? North e Thomas (1973, p.1) afirmam que a análise
do desenvolvimento econômico como consequência das instituições é “revolucionária”,
uma vez que acrescenta um novo elemento explicativo (instituições), e ambiciona em
expandir o marco analítico neoclássico. North (1981, p. 62) alega que a extensão do
modelo neoclássico para incorporar custos de transação, como pretendida, possibilita
melhor análise da organização econômica e da relação entre direitos de propriedade e o
potencial produtivo de uma economia. Em North (1990, p. 17), reafirma sua intenção em
“definir instituições como as restrições que os seres humanos impõem a si mesmos torna
a definição complementar à concepção da teoria econômica neoclássica sobre escolha”.
Posteriormente, North (2005, p. viii e p.65) se afastar um pouco mais da teoria
neoclássica ao considera-la incapaz de explicar a mudança pois é desprovida de três
elementos: i) não tem “atrito”, ou seja, os custos de transação são iguais a zero; ii) é
estática, a dimensão tempo não é considerada; iii) desconsidera a intencionalidade dos
agentes. Logo, considera a teoria neoclássica imprópria como teoria da mudança
econômica e, consequentemente, do desenvolvimento econômico.
Isto nos leva à seguinte questão: o que é desenvolvimento ou crescimento
econômico3 para North? Para o autor:
“la clave del crecimiento reside en una organización económica eficaz (...) Una
organización eficaz implica el establecimeniento de un marco institucional y de
3

A partir do livro de 1981, North passa a usar com mais frequência o termo “mudança econômica”, que
por sua vez incorpora a ideia de desenvolvimento econômico. A mudança econômica é o ajuste no nível
econômico (em produto per capita, estrutura produtiva, relações capital-trabalho...) às transformações
nas instituições, logo pode representar tanto o que geralmente é chamado de desenvolvimento
econômico (que tem uma conotação “positiva”), quanto casos de decadência econômica. No entanto, na
maior parte das vezes, entendemos que North se refere à desenvolvimento econômico quando usa o
termo mudança econômica.
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una estrutura de la propriedad capaces de canalizar los esfuerzos económicos
individuales hacia actividades que supongan una aproximación de la tasa privada
de benefícios respecto la tasa social de benefícios (...) Los fatores que hemos
enumerado (innovación, economías de escala, educación, acumulación de capital,
etc.) no son las causas del crecimiento; son el crecimiento” (North e Thomas, 1973,
p. 5-8).

Para North afirma que os economistas neoclássicos não lidam diretamente com as
questões do crescimento em si e que “a natureza e a causa da riqueza das nações” reside
em outro lugar, nas instituições. Nessa perspectiva, North (1990, p. 13-8) define que “As
instituições são as regras do jogo em uma sociedade ou, em definição mais formal, as
restrições concebidas pelo homem e que moldam a interação humana (...) O papel
principal das instituições em uma sociedade é reduzir a reduzir incerteza, ao estabelecer
uma estrutura estável (mas não necessariamente eficiente) para a interação humana”.
Assim, uma vez que as instituições delimitam “como o jogo vai ser disputado”, é
preciso que definamos os “jogadores”, ou seja, as organizações. Essas são considerados
“grupos de indivíduos vinculados por algum propósito comum em busca da consecução
de determinados objetivos” (North, 1990, p. 16).
A implicação deste entendimento é que as organizações não são necessariamente
“eficientes” em termos econômicos. Se e o quadro institucional incentiva atividades de
“rapinagem” ao invés do desenvolvimento das atividades, a organização não será um
vetor de desenvolvimento econômico, mas sim promoverá atividades extrativas.
Outro aspecto importante na estrutura teórica de North (1990, p. 20-1) diz respeito
à interação entre organizações e instituições no processo de permanência e mudança
institucional. Uma relação de simbiose promove o enredamento (“lock-in”) entre
organizações e instituições; isso ocorre quando há um elevado nível de conformidade
entre ambas de modo que suas existências e permanências estejam interligadas. Tal
processo é fortalecido por retroalimentação e faz com que as organizações e instituições
se tornem mutuamente dependentes, promovendo a permanência institucional.
À exacerbação de tal fenômeno North chama de equilíbrio institucional, definido
como “situação na qual, considerando-se o poder de barganha dos atores e o conjunto de
negociações contratuais que constituem troca econômica total, nenhum dos atores acharia
vantajoso destinar recursos para reestruturar os acordos” (North, 1990, p. 148).
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Na outra ponta, uma vez que organizações são criadas para aproveitar as
oportunidades dadas pelo ambiente institucional, em momentos que apresentem
circunstâncias (uma alteração nos preços relativos, por ex.) nas quais as organizações
considerem que poderiam auferir ganhos com um novo quadro institucional que excedam
os custos decorrentes de sua mudança, neste caso, as organizações serão agentes da
mudança institucional, que, para o autor, sempre ocorrem de modo incremental.

Figura 1: O esquema interpretativo de Douglass North

Fonte: Elaborado pelos autores com base em North (1981, 1990 e 2005).

Uma das grandes dificuldades em se analisar a obra de North reside no fato de que
quase todos os seus conceitos guardam relação bi direcional entre si. Da mesma forma
que eles denotam causação (do tipo “A causa de B”), há a relação recíproca (“B causa de
A”), o que faz com que a estrutura teórica possua poucos elementos “exógenos” e muitos
componentes “endógenos”. Porém, North (2005, p. viii) alerta que pelo caráter evolutivo
a abordagem institucional e a intencionalidade dos agentes não poderíam modelar suas
ideias com base na metodologia de “equilíbrio geral”.
4

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Como forma de contornar estas dificuldades expositivas, este artigo propõe uma
nova forma de interpretar o marco teórico desenvolvido por North. Analiticamente,
dividiremos os conceitos e a exposição em três blocos (seções 2, 3 e 4) derivados da
posição do autor em relação à noção fundamental de Instituições nos conceitos: “acima”,
no mesmo “nível” (“meso”) e “abaixo”. Uma descrição imagética pode ser obtida da
figura 1. Os conceitos que se encontram na parte superior à instituições são os conceitos
“acima”, os que se encontram no plano horizontal às instituições são os “meso” e aqueles
na parte inferior são os “abaixo” de Instituições.
No primeiro bloco (seção 2), os conceitos “acima” de instituições são aqueles
considerados componentes das instituições ou, de certa forma, são mais causas do que
como consequências das instituições, apesar de existir retroalimentação.
No nível “meso” discutem-se (seção 3) dois conceitos que possuem alto nível
complementaridade com instituições, mas, com “existência independente”: incerteza e
“path dependence”. A incerteza tem causa própria e existe independente das instituições,
sendo que as últimas são encontradas para lidar com as incertezas procedente da interação
humana. O “path dependence” se refere à ideia de que a “história importa” porque
passado, presente e futuro estão conectados por meio das instituições.
No terceiro bloco (seção 4), os conceitos “abaixo” são aqueles que relacionam
instituições ao desenvolvimento econômico. São ideias entendidas mais como
consequência do que como causa das instituições. Tal constatação é feita com base no
entendimento de North, sobre o que é desenvolvimento econômico. Em seguida,
apresentam-se as ideias sobre mudança institucional. E, por ultimo (seção 5) tem-se as
considerações finais.

2. Os conceitos “acima” de instituições
De acordo com North (1990, p. 14) as instituições podem ser formais ou
informais, criadas ou evolutivas. As regras formais são definidas como: “As regras
formais abrangem regras políticas (e jurídicas), regras econômicas e contratos. A
5

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

hierarquia de tais regras, desde constituições, passando por leis e por regulamentos
específicos, até contratos individuais, estipula restrições que vão de regras gerais e
estipulações específicas” (North, 1990, p. 86).
As restrições formais serão evolutivas se forem fruto de um processo não
orientado de transformação ao longo do tempo, ou seja, se são consequência da paulatina
transformação de costumes em regras, tal como acontece com o modelo “Commom Law”
da tradição britânica. As Regras formais serão criadas se forem resultado da deliberação
do legislador, o que caracteriza o sistema “Civil Law” de origem romano-germânica.
Por outro lado, as restrições informais são entendidas por North como: “São regras
que jamais foram conscientemente delineadas e cujo cumprimento é do interesse de
todos” (Sugden apud North, 1990, p. 54). As restrições informais são eminentemente
evolutivas e compõem a maior parte dos regramentos que moldam nosso comportamento
cotidiano. Elas englobam a moral, tabus e costumes e são transmitidas através da cultura.
North (1990, p. 85) salienta que a diferença entre restrições informais e formais é
de grau: em um extremo encontramos os tabus que regem as sociedades menos
complexas, conforme as organizações humanas se tornam mais intrincadas, existe a
tendência unidirecional de maior formalização dos regramentos que orientam a vida
comunitária, chegando à outra ponta onde estão as constituições consignadas.
Existe forte complementaridade e tensão entre ambos os tipos de restrições.
Segundo North (1990, p. 86) “restrições formais podem complementar e intensificar a
efetividade de restrições informais. Podem baixar os custos de informação,
monitoramento e execução, e com isso tornar as restrições informais soluções possíveis
para problemas de troca mais complexa”. Por outro lado, “uma função relevante das
restrições informais é modificar, suplementar ou ampliar regras formais (...) por vezes,
porém, regras formais são deliberadamente promovidas para anular e suplementar
restrições informais que já não satisfaçam as necessidades das estruturas de negociação
recém-evoluídas” (1990, pp. 150-1). A sinergia ou incompatibilidade entre restrições
formais e informais está no cerne de como se definirão os direitos de propriedade, o
conjunto de oportunidades disponíveis às organizações e, por seguir o desenvolvimento.
Os direitos de propriedade são definidos por North (1990, p. 64) como: “aqueles
de que os indivíduos se apropriam sobre o seu próprio trabalho e sobre os bens e serviços
6
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de que usufruem. A apropriação é uma função de estatutos legais, formas organizacionais,
execuções e formas de conduta; isto é, do quadro institucional”.
Para North (1990, p. 94-7), o conjunto de oportunidades acessíveis aos atores e às
organização, e que são engendrados em contratos específicos, é decorrente da estrutura
de direitos de propriedade e de incentivos que dela decorre, sendo os direitos de
propriedade consequência tanto de regras formais (estatutos legais, formas
organizacionais...) quanto de regras informais (formas de conduta).
Figura 2 – Os conceitos “acima”.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em North (1981, 1990 e 2005).

No livro de 1973, ele entende que os direitos de propriedade seriam instituídos
sobre recursos e bens na forma de uma relação de custo benefício, de modo que a simples
alteração nos preços relativos, decorrentes de mudanças na escassez relativa, seria capaz
de induzir a criação de instituições eficientes. Tal arcabouço não explicava a persistência
de instituições ineficientes. No livro de 1983, no rescaldo do que chamou teoria
neoclássica do estado, os direitos de propriedade poderiam ser ineficientes, pois são
promulgados para atender interesses específicos de quem tem mais poder de barganha.
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A terceira versão, do livro de 1990, entende que a qualidade dos direitos de
propriedade decorre das ineficiências do mercado político. Elevados custos de transação
nos mercados políticos e os diversos modelos mentais dos atores têm redundado em
direitos de propriedade não propícios ao crescimento econômico, isso ocorre porque os
agentes podem não ter incentivos a conceber regras mais produtivas.
Assim, uma amálgama de regimentos formais e informais estabelece
simultaneamente os direitos de propriedade de uma sociedade, o que por sua delimita o
conjunto de escolhas dos “jogadores” e corrobora para os resultados. A simbiose entre os
elementos formais e informais das instituições na vida em sociedades complexas faz com
que observar somente regras formais dê uma noção inadequada das relações entre as
restrições “auto impostas” e desempenho econômico.
Apesar de complementares no funcionamento da sociedade, as restrições formais
e informais possuem diferentes origens, formas de “enforcement” e de mudança ao longo
do tempo. Nas próximas subseções (2.1 e 2.2) apresentaremos as especificidades das
restrições formais, e a teoria do estado e detalharemos os regramentos informais, onde
têm destaque as teorias da cultura e do conhecimento incorporadas por North.

2.1 A origem e execução das Restrições Formais
Segundo North, em sociedades complexas, o “enforcement” das restrições
formais é exercido por uma terceira parte com vantagem comparativa na violência: o
estado. O poder sobre estado é derivado daquilo que chama de “mercado político”,
instância na qual a influência das organizações e dos agentes é função de seu poder de
barganha. As escolhas das organizações dentro da esfera política, além de obedecerem ao
cálculo de custo benefício, respondem ao North chama de ideologia, sendo que esta
decorre da forma como as pessoas apreendem a realidade.
North (1981, p. 21) define o estado como: “is an organization with comparative
advantage in violence, exteding over a geographic area whose boundaries are determined
by its power to tax constituents” (1981, p.21). Como o estado tem vantagem comparativa
na violência e, dado seu poder de especificar direitos de propriedade e aplicar o seu
“enforcement”, não é possível que o analisemos sem que, paralelamente, abordemos os
8
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direitos de propriedade (North, 1981, p. 21). Isso decorre da essência dos direitos de
propriedade, que é a liberdade de excluir de outros o acesso à um bem, sendo o estado a
instância mais eficiente nos meios de ação violentos da garantia destes direitos.
Com base neste entendimento, North (1981, p.20) faz dois questionamentos
fundamentais: (1) por que os estados geram leis ineficientes com tanta frequência? (2)
por que há tanta instabilidade no estado? A tentativa de resposta de North (1981, p.20 e
seguintes) passa pelo modelo neoclássico do estado (inspirado na monarquia, onde o
“dono” do estado é o “ruler”), caracterizado por: i) estado vende proteção e justiça de
forma monopolista; ii) atua como monopolista discriminador; e iii) a ação é restringida
pela concorrência com outros estados e outros possíveis “rulers” dentro do mesmo estado.
Dados tais elementos, os objetivos do estado, entendido como propriedade do
“ruler”, serão: i) prover uma estrutura de regramentos que gere uma estrutura de direitos
de propriedade que maximize a renda do “ruler”; e ii) reduzir os custos de transação para
prover o crescimento e assim aumentar as rendas do “ruler”
North observa que existe uma tensão associada à atuação do estado, haja vista que,
se por um lado, arranjos institucionais eficientes geram prosperidade, por outro, talvez
não sejam aqueles que maximizam a receita do “ruler” e do grupo político-econômico
que o dá sustentação, o que pode levar à emergência de outros “rulers” concorrentes. No
outro extremo, o arranjo institucional que promove a maximização da receita do “ruler”
e seus aliados não é aquele que se traduz em maior crescimento econômico, o que por sua
vez fragiliza o país, tornando-o mais suscetível à invasão e conquista por “rulers” de
outros países. Estes problemas decorrem do fato dos “ruler” terem sua função utilidade
própria e, se o estado for onipotente, aqueles que o comandam explorarão a sociedade.
Para North (1981, p. 43-4), o modelo de estado neoclássico proposto é insuficiente
para fazer uma análise coerente da definição e “enforcement” dos direitos de propriedade,
bem como do “mercado político”, este subjacente ao funcionamento do estado. O motivo
do pouco poder explicativo é a completa ausência daquilo que chama de ideologia
associada à irrealidade de ignorar o funcionamento das democracias modernas. Nessa via,
os grupos de interesse em disputa no “mercado político” lutam por vantagens, recorrendo
a explicações ad-hoc como auto interesse.
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Para North (1990, p. 47) ideologia4 é a “percepções subjetivas (modelos, teorias)
mediante as quais todas as pessoas explicam o mundo ao seu redor. Quer nas pequenas
dimensões das relações individuais que proporcionam explicações integradas sobre o
passado e o presente, tais como o comunismo e as religiões, todas as teorias são matizadas
por noções normativas sobre como o mundo deve ser organizado” (1990, p. 47).
Segundo North, as ideologias e o poder de barganha dos agentes são essenciais
para que entendamos as ineficiências do mercado político, sendo que estas ajudam-nos a
explicar a existência e persistência de formas institucionais impróprias ao
desenvolvimento econômico. As ideologias são a razão para que muitos comportamentos
incoerentes dentro da lógica de custo/benefício ocorram no mundo real; quanto mais
apartadas imprecisas as ideologias, maior a chance de que conduzam os países ao
aprisionamento em instituições deletérias, sendo o exemplo a União Soviética.
As ideologias também são fonte de justificativa para a superação, na realidade
histórica, do problema do “free-rider” que, pela teoria neoclássica, deveria ser capaz de
evitar movimentos revolucionários, nos quais os riscos pessoais (morte, tortura,...) em
muito superam os benefícios que serão, supostamente, coletivos. A formação das
ideologias, que está relacionada à cultura e às experiências sociais pregressas e também
é importante na redução do custo de “enforcement”, será discutida seção seguinte.
O poder de barganha dos agentes é outro elemento de atrito que pode emperrar o
funcionamento do mercado político. Trata-se de uma instância na superação do problema
de inconsistência temporal da negociação política. Os acordos de cooperação são
definidos ex-ante, de modo que quando uma das partes tiver cumprido sua parte, a outra
já não teria motivação para efetivar sua parte no combinado. E, grupos com muito poder
dentro do mercado político e que se envolvam em repetidas negociações têm menor
chance de ser ludibriados e, maior facilidade de impor seus interesses na esfera política.
Por sua vez, a força de certos grupos organizados pode conduzir ao “lock-in” em
um arranjo institucional pouco eficiente para sociedade, mas por outro lado também pode
ser um elemento de transformação. Outro aspecto importante no funcionamento dos

4

A partir de North (2005) o autor prefere, talvez para evitar ambiguidades com outros marcos teóricos, o
termo “sistema de crenças”, que ele entende como representação interna da “human landscaspe”.
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mercados políticos, e que será discutido mais adiante, é a constelação de regramentos
informais que suplementam o funcionamento das regras formais na articulação política.
North (2005, p. 55) salienta que a democracia, apesar de aparentemente ser o
sistema que promove a maior eficiência adaptativa (discutida adiante) e por isso reduziria
os custos de transação políticos e econômicos, como assinala Madison, tende a ser
capturada por “special interests” e usada em seu próprio benefício em detrimento do
grande público. Portanto, apesar de a democracia ser, em teoria, mais eficiente por dar a
uma maior parte da população direito à opinião, não se pode pensar em eficiência política
como em um mercado eficiente (custo zero de transação).
As ineficiências no mercado político e, em decorrência, na fixação de regras
formais e direitos de propriedade que fomentem o bom funcionamento da econômia
levam àquilo que North (1990, p. 106) chama de dilema fundamental do desenvolvimento
econômico: “se não podemos prescindir do estado, tampouco podemos nos contentar com
ele. Como fazer com que o estado proceda como uma terceira parte imparcial 5?”
2.2 Aprendizado, Cultura e Costumes: o funcionamento dos Regramentos Informais
Como já foi exposto, existe complementariedade entre os regramentos formais e
informais, que confluem naquilo que North chama de instituições. De acordo com o autor
(2005, p. 50), as regras formais, sujeitas às arbitrariedades do mercado político, podem
ser mudadas “by fiat” em revoluções ou como mera representação da vontade daqueles
que controlam o estado em certo momento, no entanto, as regras informais são o elemento
de estabilidade do funcionamento institucional e, por conseguinte, da sociedade.
Segundo North (2005, p.161), as mudanças nas instituições formais parecem mais
propícias a acontecer em momentos de “crise” da classe dominante, porém as restrições
informais, que são a base de sustentação das instituições, parecem mudar muito
lentamente. Esse é o motivo principal para que a mudança institucional ocorra sempre de
forma incremental. A educação e a transmissão de informações em geral têm um papel
5

North (1990, p. 106) Define a imposição formal ideal por uma terceira parte como “a imposição de
cumprimento por uma terceira parte neutra com capacidade – sem incorrer em custos – de mensurar os
atributos de um contrato e impor a execução de acordos de tal forma que a parte infringente sempre tivesse
de compensar a parte prejudicada a ponto de que se tornasse custoso descumprir o contrato”.
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importante na mudança institucional, a criação de uma política estável e consensual leva
tempo, assim mudar as regras formais parece ser uma receita para o fracasso.
De acordo com North (1990, p. 76), as restrições informais compreendem três
aspectos importantes como elementos de coordenação da vida humana. O primeiro é a
ampliação, aperfeiçoamentos e modificações de regras formais, cujo exemplo dado pelo
autor é a miríade de regras não escritas que estão envolvidas na atividade parlamentar. O
segundo aspecto diz respeito às normas de comportamento sancionadas socialmente, tais
que diversas situações são resolvidas através de normas informais e não por regras
formais. A terceira forma de atuação das restrições informais são os padrões de conduta
impostos internamente, particularmente valores, noções, ideologias, convicções que se
tornam mais relevantes quanto menos custosos for a sua sustentação. Apesar de ser um
elemento fundamental no funcionamento da sociedade, as restrições informais,
diferentemente das regras formais, são caracterizadas pelo “self-enforcement”.
Para North, ainda que seja difícil determinar a origem e os mecanismos de “selfenforcement” das restrições formais, é certo que o elemento fundamental de sua
transmissão é a cultura, definida como a “Transmissão de uma geração para a seguinte,
mediante ensino e imitação, de saber, valores e outros fatores que influenciam o
comportamento” (North,1990, p. 70).
No curto prazo, a cultura é veículo através do qual as percepções a respeito da
realidade são transmitidas ao longo do tempo e afeta a forma como as experiências são
interpretadas no presente. No entanto, qual é a origem da cultura? Qual é a razão para que
exista tanta diversidade cultural entre os povos?
Para North (2005, p. 30) a genética tem um papel importante na forma como
processamos as informações, porém não seria capaz de explicar a diversidade cultural
entre os povos. Para o autor, o grande número de experiências às quais os seres humanos
foram expostos produziu, ao longo do tempo, culturas imensamente variadas com
diferentes combinações de crenças sobrenaturais e instituições. Diferentemente da
evolução darwiniana, onde a transmissão dos caracteres genéticos se dá de forma não
intencional, a cultura se transforma ao longo do tempo por processo evolutivo
“lamarckiano”, no qual as características adquiridas por um povo são transferidas para as
gerações seguintes por meio da intencionalidade dos agentes.
12
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Dentro do prisma lamarckiano da cultura, North (2005, p. 35-6) cita Hayek para
dizer que a cultura é um processo adaptativo que acumula soluções parciais para
problemas do passado frequentemente encontrados. Tal compreensão relaciona
diretamente a importância do componente cognitivo das instituições, uma vez que a forma
como os indivíduos apreendem a realidade e encontram soluções para as dificuldades
produz uma riqueza de “artefatos” que ajudam a reduzir a incerteza do mundo. Quanto
mais rica essa estrutura interpretativa, melhor a compreensão da realidade.
O entendimento de que a forma como ocorre o aprendizado, ao nível do indivíduo,
é elemento importante na constituição da cultura e, consequentemente, das restrições
informais e instituições nos leva a procurar entender como se dá o processo de decifração
da realidade inserido no marco teórico de North. Dentro do debate sobre como a mente
humana opera, North (2005, p. 31) sugere a que a teoria conexionista parece ser mais
condizente com o processo de tentativa e erro que caracteriza o desenvolvimento
institucional e, por essa razão, mais adequada aos objetivos do autor.
Para a teoria conexionista, o cérebro vai aprendendo a reconhecer padrões a partir
de unidades simples, das quais ele consegue fazer arranjos complexos. O processo se dá
estatisticamente, pela frequência com que os fenômenos se manifestam, porém, os
conhecimentos gerados neste mecanismo mental são generalizáveis à novas instâncias.
A capacidade de gerar novos conhecimentos, que serão transportados pela cultura às
gerações seguintes, se deve a um processo contínuo de recriação dos modelos mentais.
Como frisado por North (2005, p. 34), a Teoria Conexionista vincula o
aprendizado da realidade com a evolução genética “darwiniana”, a linguagem e a cultura.
Dado o vínculo iniludível entre mente e ambiente, conforme houve o desenvolvimento da
linguagem e a transmissão de aprendizados, foi possível, em um processo conexionista,
acumular formas cada vez mais precisas de apreensão da realidade, bem como alterar
nossa relação com o ambiente, reduzindo a incerteza inerente à existência humana. Como
supõem, o processo de transmissão e acumulação de conhecimento avançaria de modo
exponencial, explicando o lento processo de evolução, iniciado milhões de anos atrás com
os primeiros hominídeos, resultou no surgimento do homo sapiens e no imenso ganho de
compreensão do ambiente e redução da incerteza obtidos nos milhares de anos seguintes.
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A sofisticação das interpretações do mundo pelo humano decorre daquilo do
surgimento daquilo North (2005, p. 40) chamou de “consciousness”6, que no longo prazo
gerou a história, a ciência, a arte, a cultura de modo geral. A “consciousness” se divide
em duas categorias: a “core” e a de alta ordem. A “consciousness” do tipo “core” é a
condição de perceber as coisas no mundo, e é comum em animais que não desenvolveram
a linguagem. A “consciousness” de alta ordem, esta característica dos humanos,
pressupõe a compreensão por um ente pensante das suas próprias ações e afeições em um
modelo mental de si próprio que incorpora passado, presente e futuro.
A “consciousness” de alta ordem permitiu ao humano se diferenciar dos animais
em duas dimensões. A primeira implicação é a perspectiva de futuro consciente existente
na religião, mito e outras formas de explicação sobrenaturais, naquilo que o autor chamou
de “extended awareness”. Segundo North (2005, p. 40) a “extended awareness” induz o
ser humano a buscar explicações para coisas não diretamente apreensíveis do meio físico,
ou seja, superstições. A segunda consequência é o desenvolvimento de instituições
crescentemente complexas e artefatos que revelam a intencionalidade da consciência, de
modo que regulam uma estrutura sempre em expansão, que é a atividade humana.
Em ambos os casos, as interpretações construídas para explicar a realidade e
propagadas ao longo do tempo pela transmissão cultural têm por fundamento a redução
da incerteza que cerca a vida humana na terra, bem como causam a mitigação dos custos
de transação. As crenças sobrenaturais ou religiões vão estar na origem dos códigos
morais, enquanto que a contínua reelaboração das instituições em face às novas
experiências e conhecimentos vai ensejar o florescimento de povos dotados de relações
sociais e comerciais cada vez mais complexas entre seus membros, tal fenômeno é basilar
para entendermos o processo que North chama “path dependence”.
3. Os conceitos “meso”
3.1 Incerteza

A tradução por “consciência” pode gerar a ambiguidade com o termo “conscience”, talvez o termo
senciência fosse mais preciso, apesar de estar mais relacionado com a percepção das sensações.
“Consciousness” é genericamente entendida como “the state of understanding and realizing something”
(Cambridge Dictionary, 2019).
6
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Na teoria econômica neoclássica, os agentes possuem toda a informação
necessária para avaliar todas as opções (ou seja, informação perfeita) e tomar, sempre, as
decisões corretas, ou seja, os indivíduos possuem os “modelos” corretos sobre como
funciona o mundo e não cometem erros em sua aplicação. A isto é dado o nome de
Racionalidade Substantiva ou Instrumental, pois, para Simon (apud North, 1990, p. 47),
“o indivíduo racional das economias neoclássicas sempre chega à decisão que seja
objetivamente ou substantivamente melhor conforme a função de utilidade dada”.
A implicação de racionalidade substantiva e informação perfeita seria algo como
uma “economia sem atrito”, na qual o custo de transação seria zero e as instituições seriam
dispensáveis, uma vez que não haveria incerteza com que lidar. Para North (1990, p. 181),
os custos de transação surgem devido as informações serem obtidas de maneira custosa e
assimétrica. Enquanto qualquer tipo de instituição redunda em algum grau de ineficiência
dos mercados, uma vez que geram incentivos mistos. O motivo é que se as instituições
estimulam a troca, criam maiores oportunidades para trapaça e conduta de “free-rider”.
Dada a argumentação de que as instituições são decisivas para o desenvolvimento
econômico, racionalidade substantiva e informação perfeita são pressupostos “heroicos”
que sustentam o modelo neoclássico. De acordo com North (1990, p. 35), a justificativa
neoclássica para a pouca verossimilhança da racionalidade substantiva é que a princípio
os vários agentes possuem diversos modelos, corretos ou não, sobre o funcionamento da
realidade, sendo o processo de competividade nos mercados o responsável pela correção
e seleção dos modelos dos jogadores “sobreviventes”.
Segundo North (2005, p.23), a racionalidade substantiva convencional parece ser
uma descrição adequada do comportamento dos agentes em situações que se assemelham
à concorrência perfeita, em jogos seja realizados repetidamente e com “feedback”
automático, no entanto, situações complexas, tais como o autor considera típicas das
sociedades modernas, parecem exigir uma outra concepção de racionalidade. Por este
motivo, o marco teórico de North incorpora o conceito de racionalidade procedimental
ou limitada desenvolvido por Herbert Simon.
Figura 3 – Os conceitos “Meso”
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Fonte: Elaborado pelos autores com base em North (1981, 1990 e 2005).

Segundo Simon (apud North (1990, p. 47) “o indivíduo racional da psicologia
cognitiva trata de tomar suas decisões de um modo que seja procedimentalmente sensato,
à luz do conhecimento disponível e dos meios de cômputo”. Com base nessa referência,
North sugere que o processamento subjetivo e incompleto das informações é um
componente importante na tomada de decisões, o que faz com que ideologia (percepção
subjetiva da realidade) tenha um papel significativo nas escolhas dos indivíduos.
Assim, se consideramos a racionalidade procedimental, a percepção do mundo
pelo agente e, consequentemente, suas escolhas são imperfeitas. Se a razão é um
instrumento impreciso de apreensão da realidade, então há grande espaço para a
subjetividade (isto é para a peculiaridade dos modelos mentais, modos de aprendizagem
e cultura) nas decisões dos seres humanos. Esta condição afeta também a formação das
instituições, que serão também imperfeitas (no sentido que não terão eficiência paretiana)
e fruto das crenças de quem as cria, como reflexo inequívoco de quem são seus criadores.
Ainda que consideremos a racionalidade limitada, para North este não é o único
fator responsável pela incerteza inerente à tomada de decisão em ambientes complexos.
De acordo com o autor (2005, p. 22), existem três formas sobre como podemos entender
a realidade. A primeira é que o mundo estático, que é um dos pressupostos implícitos na
teoria neoclássico, o que implica que a incerteza é função do nosso conhecimento, logo
se possuímos informação perfeita, tal como o homo economicus, a incerteza se torna zero.
A segunda forma é o mundo ergódico, definido por Davidson (apud North, 2005,
p. 19) como “an ergodic stochastic process simply means that averages calculated from
the past observations cannot be persistently different from time average of future
outcomes”, o que implica que um mundo a-histórico e a incerteza é transformada em risco
(todos os eventos e suas distribuições de probabilidade são conhecidos) na terminologia
16
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de Frank Knight. A ergodicidade é um dos pressupostos da teoria neoclássica da escolha
sob incerteza e implica em um mundo no qual “novidades” não são possíveis.
A terceira forma é considerar o mundo não-ergódico, também chamado de
incerteza genuína. O mundo não-ergódico é aquele não qual não são sabemos todos os
eventos possíveis e é não probabilístico, sendo esta a formulação adotada por North,
principalmente na obra de 2005. A não-ergodicidade implica na possibilidade da
ocorrência de eventos inéditos, o que a torna especialmente importante para uma teoria,
como a de North, criada para explicar a mudança institucional e econômica.
As formas como os tipos de incerteza se relacionam com os pressupostos sobre a
percepção da realidade pelo agente podem ser observados no quadro 1.
Quadro 1: Relações entre tipo de percepção e incerteza

Percepção
Perfeita
Imperfeita
Incerteza é função do nível
de conhecimento. Tende a
Estática zero no longo prazo.
Incerteza permanece ao longo do tempo.
Dá origem à crenças não racionais (= dar
probabilidades a cenários aos quais não
podemos
atribuir
probabilidades
racionalmente)
Incerteza
Ergódic Os estados de incerteza são
a
gerados aleatoriamente.
O conhecimento vai se
Nãotornando obsoleto, sempre
Ergódic novos níveis de incerteza
a
vão surgindo.

Igual à imperfeita e estática
É o mundo no qual vivemos, mesmo
instituições ótimas em um período podem
se tornam obsoletas com o tempo.

Fonte: Elaborado pelos autores com base em North (2005).

Tal como foi visto a incerteza e instituições são conceitos absolutamente
entrelaçados. A existência de incerteza genuína faz com que o futuro seja um “voo cego”
e que instituições hoje propícias ao desenvolvimento se tornem, no futuro, entraves.
Assim, a mudança institucional é construída sobre o presente e o passado, as escolhas
sobre como responder aos desafios postos pelas contínuas novidades de um mundo nãoergódico são limitadas pelas decisões tomadas anteriormente, “path dependence”.
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3.2 “Path Dependence”
North (2005, p. 51-2) define “path dependence” como: “the way by which
institutions and beliefs derived in the past influence presente choices (...). Path
dependence is not ‘inertia’, rather it is the constraints on the choice set in the present that
are derived from historical experiences of the past”. Nessa via, o “path dependence”
constitui o elemento fundamental para a “compreensão analítica da mudança econômica
em longo prazo” (1990, p. 188) e o “enigma fulcral na história da humanidade é a
acentuada divergência das trajetórias de mudança histórica” (1990, p. 19). Entender como
path dependence” afeta o processo de mudança econômica e, consequentemente, histórica
é elemento decisivo para que se tenha indícios do por que os países são distintos entre si.
Outro ponto importante do “path dependence” é a expansão do alcance dos
“building blocks” (escassez e competição como forças propulsoras das organizações) da
teoria neoclássica, porém promovendo alterações no marco analítico ao introduzir
informações incompletas, modelos subjetivos dos agentes e rendimentos crescentes das
instituições. Dois elementos são fundamentais para que ocorra a dependência da
trajetória: custos de transação e retornos crescentes.
A primeira destas causas para “path dependence”, como North (1990, p. 158)
enfatiza, é a existência de correlação entre custos de transação e dependência da trajetória.
Se vivêssemos em um mundo de custo de transação igual a zero, tal como se pressupõe
na economia neoclássica, as instituições teriam que se ajustar automaticamente à qualquer
mudança nos preços relativos ou preferências dos agentes (vetores de mudança
institucional). O presente não “carregaria” o passado, ele seria uma mera representação
da conjuntura atual. Para que tenhamos “path dependence”, que que equivale a dizer que
a “história importa”, é necessário que exista “atrito” no funcionamento das instituições.
Mas como surge a dependência da trajetória neste mundo imperfeito?
A segunda e principal causa do “path dependence” são os retornos crescentes
associados às instituições. North (1990, p. 160-2) identifica quatro mecanismos de
autorreforço, associados aos retornos crescentes, que podem fazer um arranjo
institucional perdurar. O primeiro é a existência de grandes custos iniciais de estruturação.
Fazer uma reforma constitucional envolve o grande ônus da articulação política. O
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segundo são os efeitos de aprendizagem. As organizações aprendem a operar dentro de
tais “cânones”, o que aumenta sua conformidade e eficiência relativa às regras, mesmo
que tal eficiência não seja em termos sociais. As organizações aprendem a operar com
subornos em licitações para a obtenção de alvarás, porém o resultado social é negativo.
O terceiro elemento de autorreforço são os efeitos de coordenação, ou seja, com o tempo
passa a ocorrer maior sinergia entre organizações que adotam os mesmos procedimentos,
inclusive no investimento de atividades complementares. Exemplos são as associações de
classe e os cartéis. O último mecanismo de autorreforço são as expectativas adaptativas.
A existência de regramentos faz com que os agentes tomem decisões no presente supondo
sua continuidade, aumentando a prevalência de tal comportamento no Mercado, a
adequação institucional e sua permanência.
As consequências dessas estruturas autorreforço são quatro. A primeira é a
existência de equilíbrios múltiplos, já que pequenos choques ou escolhas podem gerar
distintas trajetórias institucionais com equilíbrios díspares. A segunda é a persistência de
arranjos institucionais socialmente ineficientes, já que a mudança para um paradigma
superior pode ser custosa que a sociedade não está disposta a arcar com seu ônus. A
terceira implicação é interdependência entre as partes, quando organizações e instituições
adquirem um elevado nível de simbiose cuja existência requer permanência mútua. A
quarta consequência é o “path dependence” em si, em que os pequenos eventos aleatórios
podem ter consequências de longo prazo na trajetória institucional.
Em North (2005, p. 51) o autor coloca como causa indireta do “path dependence”
a forma como os indivíduos apreendem o mundo. Dado que o processo de decifração da
realidade e transmissão do conhecimento se dá por meio da cultura, e que esta se encontra
umbilicalmente conectada com o arranjo institucional vigente, a forma como os
indivíduos entendem o mundo e se propõe a alterá-lo é mediada pelas instituições atuais,
logo a reprodução ao longo do tempo se dá pelos próprios modelos mentais das pessoas.
No mesmo sentido, o autor (1990, p. 84) afirma que “a implicação de longo prazo
do processamento cultural de informações que subjaz às restrições é que isso cumpre um
papel importante no modo incremental pelo qual as instituições evoluem, de que maneira
constitui uma fonte de dependência da trajetória”. Para North (1990, p. 188), as
instituições sempre evoluem de maneira incremental e mudanças na trajetória
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institucional decorrem de consequências imprevistas nas escolhas, de externalidades e
elementos exógenos ao referencial analítico.
4. Os conceitos “abaixo” de Instituições
4.1 A Eficiência Adaptativa
North (1990, p. 139) define eficiência adaptativa como: “modalidades de regras
que moldam a maneira segundo a qual a economia evolui no decorrer do tempo. Também
diz respeito à disposição de uma sociedade para adquirir conhecimento e aprendizado,
fomentar a inovação, correr riscos e empreender atividades criativas de toda sorte, bem
como solucionar problemas e gargalos”, em contraste com a eficiência alocativa paretiana
considerada pela teoria neoclássica.
Utilizando-se do argumento de Hayek, North (1990, p. 140-1) afirma que se
levarmos em consideração a incerteza em um mundo não-ergódico e que não
apreendemos perfeitamente (racionalidade procedimental), a maximização de utilidade
ou lucros neoclássicos (i.e., eficiência alocativa) não é possível, já que não sabemos qual
é a solução correta para os problemas com que nos deparamos. Por este motivo, quanto
mais respostas a um mesmo desafio um arranjo institucional enseja, maior a chance que
boas soluções venham a lume. A eficiência adaptativa está diretamente associada com a
liberdade para que as organizações, de forma descentralizada, maximizem seus esforços
na busca de soluções distintas para a solução dos problemas.
O quadro institucional vigente em um país proporcionará maior eficiência
adaptativa quanto mais ele recompensar os êxitos e eliminar rapidamente os fracassos.
Deste modo, como North (1973, p. 5 e seguintes) enfatiza, o crescimento econômico é
decorrente de instituições que motivam a orientação de esforços em atividades que
causam a aproximação da taxa privada com a taxa social de benefícios. As organizações
são recompensadas ou punidas pelas externalidades positivas e negativas geradas.
O principal mecanismo de concatenação dos benefícios privados e sociais é
estabelecimento de direitos de propriedade. O exemplo dado é a estipulação de direitos
de propriedade intelectual, que aumentaram o esforço dos agentes no desenvolvimento
de novas tecnologias e, consequentemente, aumentaram a produtividade econômica. À
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exacerbação desse fenômeno na segunda metade do século XIX com a junção entre
ciência e tecnologia, North (1981, p. 67) deu o nome de Segunda Revolução Econômica.
No entanto, apesar de ser um elemento chave no desenvolvimento do Ocidente ao
longo dos últimos séculos, por que ao redor do mundo tem sido tão difícil a criação de
instituições que delimitem direitos de propriedade que promovam a eficiência adaptativa
e a aproximação do benefício privado do benefício social?
Figura 4 – Os conceitos “abaixo”

Fonte: Elaboração Própria

Segundo North (1973, 11-2) são duas razões fundamentais para direitos de
propriedade ineficientes. A primeira é que pode não existir meio de afastar os “freeriders”, o que limita o retorno privado. O segundo motivo é para um grupo de indivíduos
com grande poder de barganha no mercado político, criar e manter direitos de propriedade
podem superar os benefícios de instituições mais eficientes. Caso citado dos reis de
Castela que permitiram a continuidade de regras medievais maléficas ao desenvolvimento
agrícola, uma vez que tais tradições estavam na base d arrecadação tributária.
Para o autor, a história tem dado mostras de que o capitalismo (economia de
mercado) e a democracia parecem estar associados aos arranjos institucionais que
promovem a maior eficiência adaptativa. Porém, ressalta (2005, p.122) que, para que
tenhamos um mercado eficiente, o livre mercado não é suficiente, é importante que
tenhamos um arranjo institucional que reduza os custos de transação e que evolua ao
longo do tempo como forma de não se tornar um obstáculo.

21

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

Além disto, para North (2005, p. 56) apesar de a democracia ser o sistema que
enseja a maior eficiência adaptativa, pois de acordo com Hayek surge de um processo
independente e espontâneo, o que permite um amplo processo de formação das
expectativas dentro da sociedade, os resultados de pesquisas empíricas têm evidenciado
pouca correlação entre democracia e crescimento econômico. Assim, mercados
descentralizados e democracia são importantes, mas não suficientes como condutores do
desenvolvimento econômico, para que este ocorra, as instituições precisam ser elementos
fomentadores da cooperação entre os indivíduos e redutoras dos custos de transação.
4.2 Cooperação entre os indivíduos
North (1990, p.9) afirma que o foco de sua pesquisa sobre instituições “recai na
questão da cooperação humana que possibilita às economias obter os ganhos com o
comércio, que foram o elemento crucial para A Riqueza das Nações, de Adam Smith. A
evolução de instituições que geram um ambiente favorável a soluções cooperativas para
trocas complexas propicia crescimento econômico”. Esta é uma expressão relevante para
o paradigma neoclássico, uma vez que este enfatiza somente as relações de competividade
em um contexto de escassez. No entanto, um aspecto importante da vida em sociedades
complexas é a cooperação em jogos não repetidos, guiadas por regras formais e informais.
North (1981, p. ix) sugere o dilema decorrente da cooperação escapou a Smith e
foi reproduzido por seus seguidores. Conforme as unidades produtivas se especializam e
aumentam sua produtividade, que seria a causa do crescimento econômico no modelo
smithianiano; precisam atuar cada vez no mercado cooperando com outras organizações,
resultando em aumento dos custos de transação. Isso acontece porque quanto maior a
especialização produtiva de um indivíduo, maiores os custos de mensuração terão ao
comprar os produtos que fogem ao seu entendimento. Se por um lado a especialização
gera aumentos de produtividade; por outro produz um maior “atrito” no funcionamento
dos mercados, elevando a importância das instituições em arranjos produtivos complexos.
De acordo com o autor, mesmo considerando a teoria dos jogos neoclássica, em
pequenas comunidades e com pouca especialização do trabalho e nas quais as trocas são
repetidas, o incentivo para a desonestidade é pequeno, haja vista que a punição por
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desvios vai se propagar ao longo de vários períodos e o fato das pessoas serem próximas,
torna a possibilidade de violência mais provável. Em tal arranjo, mesmo a figura de uma
terceira parte responsável pelo “enforcement”, o estado, pode se tornar desnecessária, já
que os acordos são garantidos por rede social, na qual as restrições informais têm impacto.
Conforme os aglomerados humanos cresceram, o aumento da especialização
produtiva associado com o fato de as pessoas deixarem de ter proximidade entre si além
das trocas já não serem, necessariamente, repetidas, acarretou que os ganhos decorrentes
do oportunismo se tornaram cada vez maiores. Neste contexto, a emergência de uma
terceira parte (seção 2), se tornou imprescindível como garantidora dos acordos, estes
cada vez mais baseados em regras formais.
Nestas sociedades complexas, surge aquilo que North (1990, p. 33), se referindo
a Schofield, chama de “o problema fundamental da cooperação” que é a maneira pela
qual os indivíduos obtêm conhecimento sobre as preferências dos outros agentes e o
provável comportamento destes. North sugere que as instituições formais, garantidas por
um estado coercitivo, tem sido a solução historicamente encontrada para este problema,
porém não é correto afirmar que seja suficiente, uma vez a maioria das vezes o poder
estatal tem sido maléfico ao crescimento econômico. Com base nisto, North pondera, qual
é o mínimo que um agente necessita para cooperar?
North (1990, 104-105) dois elementos são centrais para que uma instituição
assegure cooperação entre as organizações: (i) “é preciso configurar um sistema de
comunicação que forneça as informações necessárias para que se saiba quando se requer
a penalização”; (ii) as instituições precisam proporcionar incentivos adequados para quem
executa a penalização, de modo que os retornos para a sua correta execução superem os
ganhos dos desvios de conduta. Tal elemento é importante como superação da indagação
romana “quem vigia os vigilantes?” Se eles tiverem os incentivos corretos, ninguém.
Dada a relação indissociável entre cooperação, estado, custos de transação e
instituições em sociedades complexas, para North (1990, p. 105) a conclusão é que quanto
mais recursos precisem ser destinados a transacionar para assegurar resultados
cooperativos, mais diluídos serão os ganhos com o comércio do modelo neoclássico.
Assim passamos à análise dos custos de transação.
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4.3 Custos de Transação
Segundo North (1990, p. 133), na década de 30, Coase, em contraposição à teoria
neoclássica convencional, introduziu a ideia de custos de transação, o que ajudou a
explicar a existência da firma. Segundo ele, as empresas se deparam com custos
decorrentes da necessidade de obtenção de informações para atuar no mercado, de modo
que o objetivo das corporações é minimizar tais custos, isto define se ela irá se
especializar ou promover a integração vertical. Coase prova que quando é custoso
transacionar (fora do cânone neoclássico), as instituições são importantes, uma vez que
influenciam o custo de operar no mercado.
Se valendo dessa abordagem, mas com elementos desenvolvidos por Williamson,
North (1990, p. 53) define os custos de transação como: “o caráter custoso das
informações é a chave dos custos de transacionar, que consistem nos custos de mensurar
os atributos valorativos daquilo que é o objeto de troca, bem como nos custos de garantir
direitos e de fiscalizar e fazer cumprir acordos. Esses custos de mensuração e de execução
[“enforcement”] representam as fontes das instituições sociais, políticas e econômicas”.
Os custos de transação, por sua vez, somados aos custos de transformação
compõem os custos de produção. Segundo North (1990, p. 55), os custos de
transformação consistem nos insumos (terra, trabalho e capital) envolvidos na
transformação física de um bem, enquanto os custos de transação “nos procedimentos de
estipular, salvaguardar e aplicar os direitos de propriedade sobre bens”.
O custo de mensuração decorre da dificuldade em se informar a respeito das
propriedades específicas de um bem em uma troca. Como a obtenção de informações é
custosa, os agentes precisam despender recursos para melhor precisar o que estão
trocando, como tal processo é inviável em larga escala, os indivíduos utilizam outros
mecanismos de sinalização, como a reputação, como subsídios para a tomada de decisão.
North (1981, p. 34-7) dá o exemplo da compra de laranjas que ele realiza
semanalmente no mesmo estabelecimento. Ao comprar as laranjas, adquire desde a
aparência externa, passando pelo suco que será gerado até a quantidade de vitamina c
presente na fruta; no entanto, enquanto o seu aspecto é algo facilmente avaliável, muitos
recursos teriam que ser destinados na determinação de sua composição química. Na troca
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de produtos com maior complexidade tecnológica, em um carro, por ex., a qualidade e
eficiência dos componentes são mais dificilmente avaliáveis; a opinião especializada e a
reputação da marca tem peso na decisão. A impossibilidade de mensurar todos os
atributos numa troca, faz com que exista comportamento oportunista por uma das partes,
o que torna o “enforcement” dos acordos comerciais primordial nos custos de transação.
O custo de “enforcement” se refere aos recursos destinados ao monitoramento e
fiscalização dos acordos. Em sociedades primitivas, uma densa rede social garantia que
os ganhos do oportunismo, e consequentemente os custos de execução, fossem reduzidos;
no entanto, em sociedades complexas se fez necessário o surgimento de uma terceira parte
isenta que garantisse o correto cumprimento dos acordos, geralmente o estado. Segundo
North (1990, p. 61), “não se pode, no entanto, fazer pouco-caso da execução
[“enforcement”], que é (e sempre foi) o principal óbice à intensificação da especialização
e divisão do trabalho”. A incerteza quanto à eficácia da execução dos acordos induz os
agentes incluirem um “prêmio de risco”, o que por sua vez majora os custos de transação.
Segundo North (1990, p. 99), o “enforcement” é geralmente deficiente por dois
motivos: (i) devido aos custos de mensuração e às múltiplas margens que constituem a
operação contratual, haja vista que mesmo para a terceira parte é difícil aferir todos os
direitos que são transferidos em uma transação comercial, bem como se houve ou não
transgressão de uma das partes; (ii) os agentes executores têm suas próprias funções de
utilidade e isto influência nos resultados.
Os custos de transação têm grande “capilaridade” uma vez que guardam relação
com quase todos os outros conceitos no esquema teórico de Douglass North. As restrições
informais e a ideologia (em outras palavras, a honestidade dos indivíduos) atuam de forma
complementar à estrutura de “enforcement”, afetando assim os custos de transação e
eficiência nas trocas. Como já foi visto, a existência custos de transação é condição
necessária para que tenhamos “path dependence”. Além disso, a incerteza afeta os custos
de mensuração e execução de modo que, quando as instituições reduzem a incerteza no
mundo econômico, elas diminuem os custos de transação e em consequência facilitam a
cooperação entre indivíduos. A tecnologia também guarda relação com os custos de
transação, o que por sua vez vincula esses custos à mudança institucional e econômica.

25

.
XIV CONGRESSO BRASILEIRO DE HISTÓRIA
ECONÔMICA & 15ª CONFERÊNCIA
INTERNACIONAL DE HISTÓRIA DE EMPRESAS
VARGINHA, 15 A 17 DE NOVEMBRO DE 2021

4.4 O processo de mudança institucional e econômica
Segundo North (1990, p. 153) “a questão mais importante acerca da mudança
institucional, que precisa ser apreendida para que venhamos a dar conta do tema, é que a
mudança institucional é predominantemente incremental”. Como já discutido antes,
apesar de as regras formais poderem ser alteradas de forma abrupta, os regramentos
informais servem como uma força de estabilidade, o que por sua vez faz com a transição
institucional seja, de fato, suave em todos os seus pontos.
A percepção North sobre as causas da mudança e permanência institucional se
alteraram ao longo do tempo. Na obra de 1973, sua explicação sobre a mudança
institucional recai sobremaneira a mudança nos preços relativos de terra e trabalho. No
século XIV a peste bubônica teria aumentado o poder dos servos em relação aos senhores
feudais (mudança demográfica), o que possibilitou o surgimento de instituições mais
propícias ao desenvolvimento econômico, tais como a propriedade privada da terra.
North (1981, p. 31-2) ainda considera a possibilidade de mudanças não
incrementais nas instituições dentro do modelo neoclássico de estado, mas alerta para a
existência do “free rider” como elemento de estabilidade institucional, uma vez que ele
torna mais difíceis movimentos de ação coletiva. Além disso, sugere que, dado o
problema de ação coletiva, a mudança institucional seja consequência mais da ação do
“ruler” do que dos parlamentares e que as revoluções tendem a ser mais “palacianas”,
conduzidas por outros rulers ou pequenos grupos.
North (1990, p. 148) descreve o processo de mudança institucional como: a
alteração nos preços relativos (que continuam a “fonte mais importante da mudança
institucional”) faz com que passe a ser melhor para alguma das partes rever contratos.
Durante a renegociação pode haver necessidade de reestruturar regras em um nível
superior (leis) ou norma de conduta, que leva a algum desgaste desta lei ou norma e ela
passa a ser substituída ou ignorada. Outra causa é derivada de quem controla estado com
o objetivo é criar restrições formais que alterem o comportamento rotineiro. Dada uma
mudança arbitrária nas regras formais e alto investimento em “enforcement”, os costumes
vão se alterando ao ponto que se tornam comportamento automático das pessoas.
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North (2005, p. 59) ressalta o papel das mudanças do estoque de conhecimento
como complementares aos preços relativos no papel de indutores do processo de mudança
institucional. Propõe que a interação entre instituições e organizações em um ambiente
de competição e recursos escassos é chave no processo de mudança institucional, a
competição faz com que exista contínuo investimento em habilidades e conhecimento e
o acúmulo fará com que as percepções das oportunidades e opções levem à mudança
incremental das instituições. As economias de escopo, complementaridades e
externalidades de rede farão com que a mudança seja incremental e “path dependent”.
As transformações nas percepções (constructos mentais) dos agentes a respeito do
mundo, por sua vez, se alteram conforme as diversas iterações com realidade geram
“feedbacks”, estes ensejam a correção incremental dos modelos mentais dos indivíduos
originando uma nova interpretação sobre o todo. Como a própria realidade está em
mutação (não-ergodicidade), nossas percepções costumam estar erradas dando
continuidade a um processo infinito de transformação.
Dado o caráter mutável das instituições e sua influência na economia, é claro que
a mudança institucional e suas causas subsidiárias (mudança nos preços relativos e no
estoque de conhecimento) são os fundamentos da mudança econômica. Como ressaltado,
a mudança econômica é uma dimensão que engloba e supera o que chamamos de
desenvolvimento econômico, uma vez que diz respeito à mutações na estrutura
econômica em decorrência da mudança incremental das instituições. Como as instituições
se desenvolvem em um “voo cego”, o resultado de sua evolução é inesperado e pode
ocasionar a redução da eficiência econômica.
Então, que tipo de transformações institucionais ocasiona o desenvolvimento
econômico? Para North (2005, p. 135), a história indica que mudanças institucionais que
promoveram a liberalização do indivíduo em relação às instâncias coletivas têm
proporcionado desenvolvimento econômico, como, por ex., a propriedade privada da
terra. Isto acontece porque instituições “individualistas” promovem a aproximação da
taxa de retorno social da taxa de retorno privada, o que valoriza atividades produtivas e o
investimento na evolução tecnológica em comparação com instituições redistributivas.
Como lógica geral, North (2005, p. 158) sugere a meta de um país que queira se
desenvolver deve ser criar um sistema de instituições que produza baixos custos de
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transação e permita a expansão das trocas impessoais e da especialização do trabalho.
Como as restrições informais variam significativamente as regras formais não devem ser
“copiadas” do que funcionou ocidente, mas no longo prazo tendem a se aproximar delas.
5. Considerações Finais
Este artigo tem a pretensão de dar uma abordagem analítica, cartesiana, ao marco
teórico de North, eminentemente sistêmico. A narrativa aqui desenvolvida mostra como
as instituições são compostas por restrições formais e informais. As restrições informais
são a moral, os tabus e o costume que decorrem e são transmitidos ao longo de gerações
através da cultura. As restrições formais são fruto do poder de barganha e ideologia dos
agentes nos mercados políticos, estes determinantes no funcionamento do Estado. Tais
regramentos são, em última instância, consequência da forma como os agentes apreendem
a realidade e das experiências às quais os povos foram sujeitos ao longo da história.
As instituições são restrições auto impostas pelos seres humanos com a finalidade
de reduzir a incerteza dos agentes em sua vida cotidiana. A incerteza é fruto da capacidade
limitada de obter e processar as informações (racionalidade limitada), bem como da
realidade estar sujeita às novidades de natureza não-probabilística (não-ergodicidade).
Além disso, as instituições atuais são resultado das limitações colocadas ao conjunto
escolha pelas decisões do passado e serão, elas próprias, limitações às possibilidades no
futuro, de modo que “a história importa”, fenômeno North chama de “path dependence”.
As instituições serão profícuas o quanto mais propiciarem eficiência adaptativa
(econômica e política), possibilitarem a cooperação entre as pessoas e reduzirem os custos
de transação. A eficiência adaptativa diz respeito aos estímulos para que o maior número
de agentes proponha soluções aos problemas que surgem na sociedade, recompensandoos quando bem sucedido e, por outro lado, descartando as sugestões ineficazes. A
cooperação entre as pessoas possibilita a maior especialização produtiva, o que desde
Smith é um dos motores dos ganhos de produtividade e crescimento econômico. Os custos
de transação são o “atrito” que emperra o funcionamento dos mercados, quanto menores,
mais as pessoas podem recorrer ao mercado e à especialização produtiva.
A mudança institucional decorre de alterações nos preços relativos e no estoque
de conhecimentos dos agentes. A mudança institucional é o principal vetor da mudança
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econômica, que pode implicar em desenvolvimento econômico ou não. Instituições que
favoreçam a liberdade individual, a produção e o desenvolvimento tecnológico parecem,
ao longo da história, parecem ser as que mais induzem o desenvolvimento econômico.
A primeira deixada por North é que a liberdade é fundamento do desenvolvimento
econômico. Instituições que deem autonomia para que as pessoas encontrem as soluções
para os seus próprios problemas (eficiência adaptativa) parecem estar na origem das
inovações e do progresso tecnológico, bem como a liberdade para que as pessoas possam
se expressar politicamente (democracia) e promover ajustes incrementais nas regras
formais, como mecanismo de adaptação da sociedade ao mundo em mudança.
Outro entendimento importante que podemos retirar da obra de North é a
importância de uma moralidade da liberdade. O respeito ao próximo, o que implica em
aversão à trapaça e ao oportunismo, reduz os custos de transação e fomenta a cooperação
entre os indivíduos. O respeito à liberdade religiosa e de pensamento facilita o surgimento
de novas formas de agir na vida em comunidade e permitem que arranjos sociais mais
eficientes surjam de um processo de seleção adaptativa.
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