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Resumo
Recentemente várias linhas de pensamento na ciência econômica vêm se preocupado com a
dialética relação entre concorrência e cooperação. O objetivo desse artigo é sumarizar essa evolução
conceitual desde as escolas fundadoras da economia até um conjunto de ramificações destas nos
dias atuais. Além disso, quer se evidenciar uma crescente compreensão dialética do tema, onde
competição e cooperação não sejam vistos como processos excludentes. O artigo se divide numa
apreciação inicial de como as teorias econômicas fundadoras (clássicos, neoclássicos e heterodoxos)
vêem ambos os processos – da competição e da cooperação (seção 1); de como as abordagens mais
recentes (teorias dos custos de transação, institucionalistas, neo-schumpeterianos e outras) tratam o
tema (seção 2); e por fim (seção 3), de qual é a agenda futura da pesquisa econômica para a
compreensão mais ampla e realista de ambos os fenômenos.
Introdução
Ao senso comum, a compreensão dos temas da competição e da cooperação como não sendo
apenas antagônicos, mas também complementares é inusual; os próprios termos sendo relacionados
a comportamentos éticos e morais e apreciados, conforme os interesses e valorações, como
essencialmente bons ou maus. Ou seja, simplificando (como é comum ao senso comum), há os que
vêem ora a concorrência, ora a cooperação, como simplesmente boa ou ruim. E mesmo as ciências
humanas - sociais, políticas e econômicas - dão base a essa percepção afirmando ora a competição
como um grande estimulador do crescimento dos indivíduos, bem como das empresas e das nações;
ora a cooperação como valor maior do desenvolvimento dos indivíduos, dos seus empreendimentos
coletivos e das nações. Aos primeiros a cooperação natural é impessoal e qualquer outra implica
uma imposição frequentemente autoritária, discricionária e oportunista. Aos segundos é a
competição que se estabelece de forma autoritária por interesses pessoais e de classes que se
escondem por trás da pretensa naturalidade e sequer reconhecem a desigualdade de condições e
acesso à capacitações que mais que favorecem ordenam ganhadores e perdedores.
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Recentemente, contudo, várias linhas de pensamento dentro da ciência econômica vêm se
preocupado com a dialética relação entre concorrência e cooperação seja ao nível das macroquestões (nacionais e globais), seja ao nível micro, das escolhas individuais - mas também das
empresas e organizações -, seja ao nível meso, de territórios delimitados.
O objetivo desse artigo é sumarizar essa evolução conceitual desde as escolas fundadoras da
ciência econômica até um conjunto de ramificações destas nos dias atuais. Além disso, quer se
evidenciar uma crescente compreensão dialética do tema, onde competição e cooperação não sejam
vistos como processos excludentes. O artigo se divide numa apreciação inicial de como as teorias
econômicas fundadoras (clássicos, neoclássicos e heterodoxos) viam ambos os processos – da
competição e da cooperação (seção 1); de como as abordagens mais recentes (teorias dos custos de
transação, institucionalistas e neo-institucionalistas, neo-schumpeterianos e evolucionistas, e outras)
tratam o tema (seção 2); e por fim (seção 3), de qual é a agenda futura da pesquisa econômica para a
compreensão mais ampla e realista de ambos os fenômenos.
Seção 1 – Os conceitos de concorrência e cooperação nas teorias econômicas fundadoras
A concorrência na economia política clássica se apresenta muito mais como processo
abstrato que acontece entre capitais impessoais (e entre nações que deles dispõem) e que dá conta
de processos como: estimular a busca da maior produtividade e de mais mercados (Smith) ou levar
a equalização das taxas de lucro (Ricardo), do que como processo histórico concreto envolvendo
sujeitos e suas estratégias de ação na esfera econômico-política3. Mesmo Marx, que vislumbra a
questão dos interesses concretos de uma classe de sujeitos contra interesses outros de sujeitos de
outra classe, justamente por isso, não tem interesse maior pela conduta desses sujeitos internamente
às suas classes. Pelo contrário, ele supõe a colaboração (que não deixa de ser uma forma de
cooperação) interna de capitalistas e convoca e instiga os trabalhadores ao mesmo4. Além disso,
nesse autor, a própria condição de sujeito do capital faz da concorrência entre os capitais uma
ilusão, uma vez que, no raciocínio dialético de Marx, “a livre competição é a relação do capital
consigo mesmo como outro capital”5 (MARX, 1987)
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A economia neo-clássica, nada retendo da economia política inglesa e muito menos da
crítica desta por Marx - de fato, sendo nada política - faz desaparecer de vez os agentes concretos e
suas condutas-estratégias (supondo-os múltiplos e iguais), e faz da competição/concorrência apenas
e totalmente uma lei de ferro que garante eficiência microeconômica e equilíbrio macroeconômico.
(HOLLIS, NELL, 1977)
Só após muito tempo depois das primeiras críticas à concorrência perfeita (oxfordianos,
cambridgeanos e outros nas décadas de 20, 30 e 40 do século passado) que os economistas mais
empiristas estudiosos da organização industrial começaram a elaborar os seus modelos teóricos
mais próximos da realidade nos fornecendo a noção de “estrutura-conduta-desempenho” das firmas
capitalistas como um instrumental de análise para a concorrência inter-capitalista (KUPFER e
HASENCLEVER, 2002). Superava o novo modelo, as concepções de concorrência como
“mecanismo de ajuste” ou “estado hipotético puro”, e do mercado como espaço amorfo, habitado
por agentes de igual poder e conhecimento, e que dispunham livremente de todo tipo de insumos
para produzir produtos homogêneos. Ensejava ainda os princípios para uma análise dita “dinâmica”,
onde se poderia pensar a concorrência como não sendo uma coleção de processos passivos ou
adaptativos por parte das empresas a um sistema econômico pronto e imutável, mas um modo
mesmo de construção e transformação das estruturas econômicas capitalistas (POSSAS, 1987).
Assim, pode-se dizer que o ensejo de dinamizar a teoria econômica, afora outros
expedientes, implicou trazer para as análises da concorrência, as ações estratégicas dos agentes e a
construção do ambiente onde estes as estabelecem. Desta feita, o modo como os agentes
econômicos tomam suas decisões de gasto – fundamentalmente aqueles proprietários e/ou
responsáveis pela mobilização de capital – toma o palco da ciência econômica. As decisões de
investimento, fossem ordinárias (que acrescem capacidade produtiva sem transformações mais
estruturais do processo produtivo), fossem extraordinárias (que envolvem processos inovativos ou
desruptivos em relação ao processo produtivo antigo) serão importantes para a dinamização da
teoria seja nos seus aspectos mais macroeconômicos (onde foram fundamentais as contribuições de
Keynes e Kalecki)6, seja nos seus aspectos mais micro. Nesses últimos, pode-se dizer com Possas,
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que as contribuições do alemão Joseph Shumpeter foram seminais para a construção de uma
“microdinâmica” (POSSAS, 1990).
É mesmo em Schumpeter (1983 e 1984, principalmente os capítulos 7 e 8) que a visão da
concorrência como confronto – permanente - entre capitais irá se estabelecer de modo definitivo na
economia. A concorrência não é, para esse autor, um processo de ajustamento a posições de
equilíbrio e de restrição (ou impedimento) do poder de monopólio das empresas, como no enfoque
neoclássico tradicional. De fato, não há equilíbrio possível (o que chama o autor de “estado
estacionário”), nem o monopólio é o fim da concorrência. Como bem o salientam Possas, Fernandes
e Pondé (1996, pp.11 e 12), a concorrência em Shumpeter:
“É um processo de interação entre unidades econômicas voltadas à apropriação de lucros e à
valorização dos ativos de capital. A obtenção de lucros não pressupõe nem conduz a algum
equilíbrio, como, por exemplo, a igualação entre taxas de retorno do capital; ao contrário,
está relacionada a desequilíbrios oriundos do esforço de diferenciação e criação de
vantagens competitivas pelas empresas, que se esforçam por retê-las na forma de ganhos
monopolistas, ainda que temporários e restritos a segmentos específicos de mercado.
Tem-se, portanto, em sentido rigoroso, que nem os lucros são “normais” em alguma acepção
relevante  eles têm mais a natureza de rendas ou quase-rendas marshallianas do que de
rendimentos de um fator em equilíbrio, como na tradição neoclássica , nem situações
monopolísticas são intrinsecamente anticompetitivas, pois constituem o objetivo mesmo, e
muitas vezes o resultado, do processo competitivo, ainda que de forma temporária e restrita;
vale dizer, monopólio não é “o contrário” de concorrência”. (grifos dos autores)

Isso implica que além de Schumpeter não acreditar numa “época de ouro da concorrência”
(SCHUMPETER, 1984), não acredita também (como Marx, por exemplo) que haja uma tendência a
uma concentração e uma centralização de capitais cada vez maior no sistema. Para este autor,
nenhuma empresa, por maior e com mais poder de monopólio está livre da necessidade de criar
todo o tempo novas capacidades. Nenhuma barreira pode impedir novos entrantes
permanentemente. Nenhuma estrutura de mercado pode ser considerada adequada eternamente.
Assim, a necessidade de “destruir para criar” se impõe afetando empresas, mercados, instituições,
que são assim permanentemente recriados. As empresas e suas condutas têm como pano de fundo as
estruturas, mas estas são por sua vez resultado das ações daquelas. De fato,
“Nesse enfoque dinâmico, a estrutura dos mercados é um dado relevante, mas não
único nem imutável. Tanto pode condicionar, com maior ou menor intensidade, as

condutas competitivas e as estratégias empresariais, como pode ser por estas
modificada, de forma deliberada e possivelmente radical. Tais mudanças são
inteiramente normais, e não excepcionais, podendo no entanto apresentar
características evolutivas mais ou menos regulares como nas situações tratadas
pelas noções de ciclo industrial e ciclo de produto. O essencial a destacar é que as
estruturas de mercado são variáveis, em grande medida endógenas ao processo
competitivo, e que sua evolução temporal só pode ser adequadamente analisada
no contexto da interação dinâmica entre estratégia empresarial e estrutura de
mercado.” (POSSAS, FERNANDES, PONDÉ, 1996, p. 12)
O aprofundamento destas colocações seminais sobre a concorrência inter-capitalista
abstraídas de Schumpeter será levado à cabo pelos neo-schumpeterianos, e será objeto, junto com
considerações outras advindas de outras matrizes teóricas, da seção seguinte desse artigo. O que nos
permite passar para as considerações do tema que aqui arrolamos como correlato à concorrência - a
cooperação.
Do mesmo modo que a concorrência, a compreensão dos economistas clássicos acerca da
cooperação entre os agentes, se dá também de modo um tanto abstrato. Parte-se de um indivíduo
hipotético e suas motivações, e não das situações históricas concretas e sua evolução. Em Adam
Smith, trata-se mesmo de construir uma “teoria dos sentimentos morais” que explica que, egoístas
ou não, os homens se interessam uns pelos outros, e cooperam uns com os outros senão por motivos
mais nobres porque lhes é útil7. Além, contudo, dessa cooperação de caráter mais geral – que, digase de passagem, não é para o autor naturalmente garantida pelo mercado e sua “mão invisível”, mas
é garantida mais ou menos por uma intervenção do Estado que assegure o respeito às regras e à
justiça8 - há ainda a cooperação no trabalho. De fato, é a divisão do trabalho na escala social que
impõe a necessidade dos homens colaborarem uns dos outros9, e que na escala da firma garante os
ganhos de produtividade advindos da especialização no trabalho.
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Smith, e Ricardo depois dele, não tinham uma compreensão da natureza histórica da
cooperação que se impôs com o domínio da troca mercantil de tipo capitalista. Isso implicava não
se preocupar com formas pretéritas de organização do trabalho e suas respectivas formas de
cooperação técnica (dentro da produção objetivamente) e social, bem como na possibilidade de
formas alternativas que pudessem vingar no futuro, até como forma de resolução de contradições
existentes na forma atual. Ainda assim, ambos os autores conheciam os limites da cooperação de
tipo capitalista na socialização de seus ganhos. Ambos apontaram para as desigualdades de
apropriação dos resultados da cooperação no trabalho, ficando o trabalhador com o
“empobrecimento das tarefas” e o “embrutecimento do caráter” (SMITH, 1983), bem como com a
pobreza advinda do desemprego tecnológico, tão logo fosse possível às maquinas se apropriarem
dos conhecimentos do trabalho (RICARDO, 1983).
Por fim, a própria natureza abstrata das concepções de cooperação em Smith e Ricardo
explica que ambos supusessem certa solidariedade inter-classes (e mesmo uma disputa pelo poder
político e pelo excedente econômico entre elas) mas não estratégias de cooperação entre seus
segmentos internos.
Karl Marx irá dizer n’O Capital que o indivíduo solitário de onde partem as normas da
troca social é uma “robinsonada” – uma fantasia burguesa tão absurda como Robinson Crusoé numa
ilha perdida, caçando, pescando e “lançando” esses eventos no livro-razão que carrega debaixo do
braço (MARX, 1983). Para ele, a sociedade e as normas da cooperação social vêm antes do
indivíduo e explicam mesmo a emergência deste como sujeito numa determinada etapa da
história10. Ou seja, as formas da produção social são historicamente determinadas, os homens
enquanto indivíduos não carregam tendências comportamentais naturais mais ou menos “egoístas”
ou “solidárias” – sendo o conteúdo desses termos absolutamente mutável no tempo e no espaço. O
que ocorre é certa combinação de fatores históricos que obriga os trabalhadores a cooperarem entre
si e com o capital. Este não apenas dita as normas da cooperação social, como subtrai dos operários
as formas da cooperação que eles trazem consigo das formas de produção pretéritas quando são
benéficas e as destrói quando não são.
No que diz respeito à cooperação da classe capitalista entre si, o que dirá Marx é que
mesmo que digladiando entre si por mercados e oportunidades de todo tipo, os distintos capitais só
fazem carregar consigo a lógica de dominação do capital comum. Tanto é assim que a tendência
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histórica seria (como vem sendo11) a concentração e centralização dos capitais particulares. Essa
idéia de cooperação dos capitais particulares como carregando um princípio de unificação (e, para
muitos de equilibração12) não é abstrata e genérica como o princípio da concorrência nos neoclássicos. Isso porque ele não a deduz de um ideal, mas dos fatos históricos que já presenciava e dos
quais extraía a lógica.
A lógica econômica – digamos fundamentalmente: o estabelecimento de objetivos
conforme a disponibilidade de recursos, a medição de custos e de resultados, a equiparação de
preços, a opção pelo mérito em vez da tradição nas relações pessoais (incluindo aí todo tipo de
contratações e parcerias) – se estabelece sobre um lugar e uma história, mesmo que trazida pelo
capital “estrangeiro”. Mas justamente por se tratar de um processo histórico, o modo como a forma
social de produção capitalista, e sua peculiar forma de cooperação, irá se impor a cada região ou
nação do planeta, é peculiar à história pregressa de cada uma. Mesmo que os casos mais tardios
sejam marcadamente influenciados pelos casos primeiros - na medida em que estes produzem
agentes capitalistas com poder cada vez maior e que atuam numa esfera geográfica cada vez mais
ampla –, isso não implica uma adesão passiva e igualmente amorfa mundo afora (como o demonstra
a variedade de modelos sócio-econômicos existentes).
De fato, a condição dita periférica e/ou tardia de muitos países e regiões não diz respeito
apenas ao atraso na implantação de relações sociais e padrões produtivos “modernos” já
desenvolvidos no centro, mas sim da permanência de relações sociais e padrões produtivos
pretéritos que acabam por conviver com os novos de modo mais harmonioso ou perverso13. Ou seja,
aos interesses dos capitais forâneos deverão se casar os interesses dos senhores (ainda não, ou já
capitalistas) locais. Assim, a lógica do capital vai se impondo aos poucos, de dentro pra fora e de
baixo pra cima, mesmo naqueles países e regiões tardios e periféricos forçados a aderir a essa
lógica. Simplificando, não é só o custo menor do produto estrangeiro que vai minando as
solidariedades locais, são os modos, as práticas, os hábitos e as instituições de uns e outros que vão
se batendo e se ajustando, às vezes com ganhos, e às vezes com prejuízos para as classes mais
populares.
Mas se a reflexão de Marx possibilitou essa compreensão da cooperação, digamos
macro-política, entre blocos de capitais, a mesma não foi tão fecunda no que diz respeito às análises
da cooperação digamos micro-política – e isso tanto no que diz respeito à classe dos capitalistas,
11
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como dos trabalhadores. Tanto a solidariedade dos capitalistas é pressuposta como sustentáculo da
ordem do capital, como a dos trabalhadores é pressuposta para a derrubada da mesma; mas, do
mesmo modo que na discussão acima, essa pressuposição não apenas permite como carece de
determinações. Ocorre que, se ali, estas determinações foram sendo acrescidas às análises originais
- haja vista a vasta produção teórica de seguidores mais ou menos diretos de Marx (como aqueles
representados na nota 10 acima) -, aqui o foram bem menos. Uma boa explicação pra tanto talvez
seja ainda a dada por Perry Anderson em suas análises sobre o “marxismo ocidental” (latino e
anglo-saxão) onde explica que foi o afastamento dos teóricos marxistas da luta política que
significou uma verdadeira “miséria da estratégia” (ANDERSON,1977).
Mas não é só o afastamento da luta política que impede uma reflexão da cooperação interclasses a partir de Marx. De fato, há em geral no marxismo um esvaziamento do indivíduo à medida
em que suas ações são consideradas como execução das determinações de classe. Resultado curioso
que coloca o marxismo numa posição contrário-idêntica a da escola neoclássica. Isso porque, seja a
consciência uma prerrogativa de classe, seja de indivíduos abstrata e idealmente racionais, em
nenhum dos casos há razões para se procurar entender suas motivações concretas, num jogo de lutas
e interesses múltiplo, complexo e dinâmico (ou seja, que se desenrola na história). Uma vez que na
seção seguinte o foco será as novas escolas do pensamento econômico que farão justamente isso,
fecha-se essa seção com duas linhas de pensamento oriundas do marxismo, e - no caso da segunda,
bebendo também no neo-classicismo (confirmando a “curiosidade” aventada acima) – que não
trilharam esse caminho. São elas: as análises em torno do cooperativismo e da autogestão em
empreendimentos coletivos14 e as análises da cooperação entre indivíduos do “marxismo
analítico”15.
Nas primeiras - sejam nas formulações mais antigas dos anarquistas do século XIX, dos
conselhos operários russos, até as experiências de co-gestão da propriedade no leste europeu, sejam
nas formulações mais modernas em torno da chamada economia solidária - a cooperação é tratada
como um valor que se justifica a si mesmo, o que acaba por implicar em análises mais normativas
que investigativas e em relatos de casos pouco teorizáveis16. Ainda assim começam a surgir análises
onde importa demonstrar a superioridade das formas de cooperação técnica (no trabalho) e social
(com a região ou o ambiente em torno) de uma série de empreendimentos em relação às empresas
capitalistas, que indicam que a cooperação pode e deve ser teorizada numa série de aspectos 14

A bibliografia a respeito vai de Marx e suas reflexões sobre “a comuna de Paris” (MARX e ENGELS, 1985) e
Proudhon até os atuais estudos sobre autogestão e “economia solidária”. Um bom apanhado da bibliografia sobre esse
último encontra-se em NASCIMENTO, 1999.
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Principalmente ELSTER, 1985 e ROEMER, 1982 e 1989.
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Vide, por exemplo, BOURDET e GUILHERM, 1976.

eficiência produtiva micro-econômica, racionalidade macro-econômica, satisfação ético-cultural,
etc (GAIGER, 2003)
Já o marxismo analítico padece do oposto: tem uma base teórica sólida - ainda que
discutível, à medida em que retoma o individualismo metodológico e a racionalidade instrumental
dos neoclássicos17 -, mas pouca inserção no real concreto18. Assim, mesmo tratando-se de um
enriquecimento do pressuposto da escolha racional individual - uma vez que esta não garante um
resultado social de equilíbrio, nem de ausência de exploração -, não há muito espaço para a
problematização da cooperação entre agentes.
No geral, as teorias baseadas no individualismo metodológico – neoclássicas ou outras –
tiveram recentemente um aporte novo e interessante. Tratam-se dos modelos baseados na “teoria
dos jogos” - uma aplicação da matemática mais avançada que vem sendo aplicada a diferentes
ramos das ciências, da economia à política ou à biologia. Nas suas formulações mais maduras os
modelos passaram a incorporar as críticas ao improvável comportamento racional dos indivíduos,
passando a considerar as suas estratégias quando em ambientes instáveis e/ou desconhecidos. É daí
que nascem a “teoria da cooperação” de Axelrod (1986), e as “teorias das perspectivas” de Tversky
e Kahnemann (1986), entre outras. Os jogos em questão foram se sofisticando cada vez mais em
teoria e em aplicações empíricas (inclusive com um uso intenso de computadores simulando
comportamentos e decisões) de tal modo a flexibilizarem-se as hipóteses mais fortes relacionadas a
estados de equilíbrio alcançáveis e a pressuposição da racionalidade dos agentes - os próprios
experimentos acabando por mostrar o papel dos sentimentos, das preocupações com reputação, de
aversão ao risco e à mudança, etc. por trás de decisões e estratégias individuais pouco ou nada
racionais19.
Por tudo o que se disse das teorias fundadoras das ciências econômicas, o balanço que se faz
acerca das concepções de competição e cooperação é que: i) em geral as teorias econômicas fizeram
pouco caso dos processos de cooperação e competição principalmente quando relacionadas a
comportamentos individuais; ii) a compreensão desses comportamentos seria necessária à
construção de uma base micro-dinâmica, necessária por sua vez, tanto ao entendimento da dinâmica
global do sistema, quanto de fenômenos mais localizados (no tempo e no espaço) envolvendo
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Um panorama geral dessa vertente, seus maiores desenvolvimento e críticas vide AMADEO, 2007.
Pelo menos no real social já que as pesquisas empíricas com as teorias dos jogos com base em experimentos com
indivíduos já deram origem inclusive a uma nova disciplina a “neuroeconomia” (Vide os estudos do Instituto para
Pesquisa Empírica em Economia de Zürich)
19
Já bastante conhecidos são os estudos das chamadas “finanças comportamentais” que, desde Tversky e Kahnemann,
vem mostrando que, ao contrário do que rezavam as teorias tradicionais, os homens mostram-se irracionais e avessos ao
risco. De fato, os trabalhos nesse sentido têm crescido tanto que criou-se toda uma nova área de pesquisas em torno
dessa imbricação entre economia e psicologia.
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grupos de interesses em associação e/ou em choque; iii) os indivíduos em questão não são
instâncias amorfas, desenraizadas, do tempo, do espaço, e de relações sócio-culturais-institucionais,
não podendo ser reduzidos nem a executores das ações de classe (a despeito dos constrangimentos
efetivamente impostos), nem ainda a imaginários seres racionais; iv) impõe-se uma compreensão
mais histórica das lógicas de ação, evolução, aprendizado, lutas e convergências que envolvem os
indivíduos como agentes sociais.

Seção 2 – Os conceitos de concorrência e cooperação nas teorias econômicas
Importa nesta seção mostrar como as correntes mais recentes da teoria econômica
compreendem os processos de concorrência e cooperação entre os agentes, em especial os
institucionalistas e neo-institucionalistas (em particular os autores que trabalham com o referencial
dos Custos de Transação) e os neo-schumpeterianos (em especial os evolucionários).
De imediato, fica claro que sobre o grande “guarda-chuva” da economia heterodoxa,
abrigam-se diversas correntes, distintas em muitos pontos, mas convergentes em diversos outros
olhares sobre o mundo. É inevitável perceber, contudo, que os processos de cooperação e
concorrência ou competição, não estão dissociados. Além disso, é comum o forte papel que cumpre
a história como elemento fundamental para compreensão dos fenômenos econômicos (em oposição
à visão neoclássica, que quando não opta pela negação da historicidade como ferramenta de análise,
a adiciona de um modo um tanto ad hoc). Ainda assim, a história como pano de fundo comum,
observa-se que algumas análises priorizam o mapeamento e a evolução de “sistemas de incentivos”
que conduzem os agentes econômicos rumo à cooperação (CORIAT, 1994); outras apontam para a
importância do contexto institucional que induz à consolidação da cooperação (principalmente
inter-firmas, como em RICHARDSON, 1972 e 1990); ou aqueles que advogam que o principal
impacto de práticas cooperativas se dá em termos da geração de ganhos de aprendizado,
possibilitando um incremento da eficiência e competitividade dos agentes envolvidos (TEECE,
1992; DODGSON, 1993). Deixando esse balanço para a última seção do artigo, vê-se a seguir uma
descrição mais pormenorizada das escolas que aqui se considera as mais importantes.
Onde o tema da história fará muitas escolas será entre os institucionalistas, onde se
encontram os de matriz mais sociológica (teoria das convenções), mais econômica (regulacionistas
franceses e alguns novos institucionalistas americanos), entre outros20. De muito destaque será o
trabalho de um grupo de autores institucionalistas de matriz sociológica, entre os quais Piore e
Sabel (1983), que analisando as características das firmas italianas (particularmente as do centro20

Vide a respeito das várias correntes institucionalistas THÈRET, 2003.

norte da Itália), classificaram as empresas ali presentes como detentoras de uma estrutura de
especialização flexível, de tipo artesanal. Empresas como as têxteis e de alta costura dos arredores
de Prato, as mini metalúrgicas de Brescia, as fábricas de motonetas de Bolonha etc., apresentavam
como uma das suas principais características a combinação, aparentemente paradoxal e
contraditória, de concorrência com cooperação. As mesmas competiam acirradamente no campo da
eficiência e da inovação em produtos, mas cooperavam nas atividades gerenciais, na compra de
matérias-primas e no custeio de atividades de pesquisa e desenvolvimento. Era comum encontrar
empresas que combinassem uma alta integração vertical (cadeia produtiva de bens, na qual o
produto de uma indústria é insumo de outra) com alta integração horizontal (cadeia produtiva na
qual várias indústrias participam de um produto final com produtos intermediários). Entre os vários
exemplos ilustrativos apontados por Piore e Sabel (1983) dessa coexistência de cooperação com
competição, estava ainda a subcontratação, para trabalhos extras, de firmas concorrentes que
estivessem, temporariamente, com capacidade ociosa.
Outro destaque importante coube a Douglass North que a partir dos anos setenta, em seus
estudos sobre história econômica, chama atenção para as instituições, enquanto invenções humanas,
reguladoras de comportamentos individuais e sociais, cujo aperfeiçoamento constante é resultado de
um bom funcionamento anterior, em todos os campos e com destaque para a vida econômica. Para
North:
“as instituições são as regras do jogo em uma sociedade21, ou mais formalmente,
são as limitações idealizadas pelo homem que dão forma as interações humanas.
Elas estruturam incentivos na interação humana, seja político, social ou
econômico” (NORTH, 1995, p.13).
As instituições não são apenas regras, mas também sistemas de estímulos à interação;
interação essa que se processa sob formas distintas de competição e cooperação.Isso implica numa
das grandes diferenciações do modelo de análise neo-institucionalista de North e o mainstream
clássico: as escolhas individuais dependem de crenças, e essas são uma conseqüência do
aprendizado cumulativo que se transmite culturalmente de geração a geração; o tempo é a dimensão
em que o processo de aprendizagem dos seres humanos modela a evolução das instituições
(NORTH, 1995). Este inclusive é um dos muitos pontos de convergência entre neoinstitucionalistas e neo-schumpeterianos, qual seja a importância dada aos processos de decisão
como elementos que, cumulativamente, vão gerando aprendizagem, na grande maioria dos casos
vias interação entre os diversos agentes econômicos.
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Cabe ressaltar que para o autor, tais limitações que dão forma a interação humana (instituições) podem se dar tanto de
maneira formal (regulamentações, leis, contratos etc), como também informais (normas de costume).

Além disso, e no que diz respeito ao entendimento da concorrência, segundo North (1995),
as economias são caracterizadas pela existência de mercados imperfeitos, dadas as dificuldades de
se compreender um ambiente complexo, ao mesmo tempo que são altamente dinâmicas. Algo como
se, também as instituições pudessem apresentar retornos crescentes – quanto mais usadas mais
benefícios geram. Ou ainda, uma vez escolhido um caminho, há uma série de mecanismos que
reforçam a manutenção da rota escolhida, que fazem com que a matriz institucional, nos termos do
economês, fique locked in e seja path dependence. Dessa forma, o autor entende que mesmo que as
opções institucionais apresentem resultados ineficientes em termos de desenvolvimento econômico,
tais instituições tendem a se manter no tempo, pois apresentam retornos institucionais crescentes.
As mudanças institucionais até ocorrem, mas sob uma base já constituída, fazendo com que as
economias fiquem locked in em determinadas estruturas institucionais, impedindo o
desenvolvimento técnico e econômico.
O encontro aqui com as concepções de Putnann (1997) em seus estudos sobre o desempenho
institucional na Itália recém regionalizada do início dos anos 70 é marcante. Em ambos as relações
de

confiança e reciprocidade se acumulam no tempo em instituições formais ou em

comportamentos e valores. Não à toa North será, como Putnann uma referência para o conceito de
capital social entendido, como em Coleman, por:
“(...) uma variedade de diferentes entidades, com dois elementos em comum:
todas elas consistem de algum aspecto das estruturas sociais, e elas facilitam
certas ações de certos atores – sejam eles pessoas ou atores em agregado – dentro
da estrutura. Como outras formas de capital, o capital social é produtivo, tornando
possível a consecução de certos fins que na sua ausência não seriam possíveis.
Como o capital físico e o capital humano, o capital social não é totalmente
tangível mas pode ser específico para certas atividades.” (COLEMAN, 1999: 20)
Também há um encontro entre as concepções de North e as dos neo-institucionalistas
defensores da abordagem da Economia dos Custos de Transação. Como diz Possas,
“A operacionalização da noção de “custos de transação”, especialmente como
desenvolvida por Williamson, permite analisar em que circunstâncias os
movimentos de integração vertical, bem como a realização de contratos que
restringem substancialmente a conduta das partes e/ou estabelecem vínculos de
reciprocidade, têm como objetivo e resultado a geração de ganhos de eficiência, e
não algum tipo de limitação da concorrência”. (POSSAS, 1990, p.7)

Em Williamson (1996a), uma transação econômica não é só um evento entre coisas (como já
o denunciava Marx). É um evento que ocorre juntamente, mas separável para a análise, à troca
econômica de interface exclusivamente tecnológica e impessoal, ou seja, é pensável em termos de
uma relação contratual, e mesmo pessoal, entre pessoas, internas e/ou externas às firmas
diretamente envolvidas. Por isso, segundo esse autor, os custos de transação são o dispêndio de
recursos envolvidos no planejamento, adaptação e monitoramento das interações entre pessoas, pois
isso é necessário para garantir as transações econômicas mesmas sem traumas.
Tudo se passa, pois, como se os agentes econômicos fossem solidários entre si ao
reconhecerem que, frente a um ambiente pleno de complexidade e incerteza, onde eles se mostram
incapazes de prever e estabelecer condutas corretivas rápidas e prontamente quando do momento da
transação efetiva, eles devem perseverar o máximo possível em estabelecer compromissos que
garantam a continuidade de sua interação. Do mesmo modo devem interpor penas – contratuais e
outras – às condutas entendidas por oportunistas, que seriam justamente o contrário da atitude
solidária (ocultamento e manipulação de intenções e informações). De fato, se houvesse confiança
plena entre os agentes, não haveria fator gerador para os custos de transação. Novamente, como em
North e Putnann, um maior grau de confiança e reciprocidade entre indivíduos e comunidades
diminui custos adicionais e ainda de modo crescente no tempo.
Passando às análises dos neo-shumpeterianos, apenas é interessante ressaltar algo que não se
deu devido destaque na seção primeira - que na análise clássica de Schumpeter a empresa
capitalista, eternamente concorrente com as demais, mesmo monopolista ou quase, só o é na medida
em que incorpora em seus quadros o agente inovador. É este indivíduo que merece uma análise
quase psicológica nos primeiros capítulos da “Teoria do desenvolvimento econômico”
(SCHUMPETER, 1982), e é ele que, ao desaparecer, pode por fim ao capitalismo enquanto sistema
(SCHUMPETER, 1984). Em poucas palavras, esse “agente inovador” é aquele que vai “contra a
corrente”, que faz o que ninguém faz, sem a compreensão, e muitas vezes com a hostilidade, da
comunidade ao seu redor. Lembrar desse aspecto é interessante para os desdobramentos da seção
terceira a seguir.
A abordagem evolucionária neo-schumpeteriana tem como eixos teóricos (NELSON e
WINTER, 1982; DOSI, 1984): (i) a diversidade comportamental entre os agentes, gerada
endogenamente por um processo de busca de oportunidades de inovação; e (ii) a seleção de
empresas, estratégias e/ou tecnologias a partir de uma dinâmica baseada na competição e a mudança
contínua. Depreende-se dois conceitos fundamentais para definir esta abordagem, que são: a) a
busca por parte das empresas de inovações (à lá Schumpeter, incorporando novos produtos e
métodos de produção e novos mercados) que lhes permitam obter vantagens competitivas (DOSI,

1988); b) a seleção destas inovações no ambiente econômico, devendo ser esclarecidos os
mecanismos que dão substância à escolha ou exclusão de uma firma a longo prazo junto com suas
escolhas estratégicas e a tecnologia utilizada. A concorrência opera como um processo de seleção
por meio de três instrumentos fundamentais: a introdução de inovações por parte das firmas, a
eliminação de tecnologias que se revelem insuficientemente lucrativas e as mudanças nas
proporções entre as quantidades produzidas utilizando cada uma das tecnologias sobreviventes.
Seguindo a tradição de Schumpeter, a análise setorial desenvolvida pela corrente neoschumpeteriana não está baseada em pressupostos de equilíbrio (ainda que “dinâmico”), mas sim
em “desequilíbrios”, intrínsecos à economia capitalista, por serem gerados pela busca incessante de
oportunidades de maior lucratividade entre as firmas, geralmente representadas pelas inovações,
que por sua vez desencadeiam efeitos dinâmicos cumulativos de desajuste e de expansão. À
diferença dos pressupostos adotados na teoria neoclássica, os modelos neo-schumpeterianos
assumem o desequilíbrio como norma e adotam uma análise desagregada (setorial, industrial e
tecnológica) centrada nas assimetrias dos processos de competição e diversidade técnica, econômica
e estratégica, da qual emerge a dinâmica evolucionária e a mudança estrutural das economias
capitalistas (POSSAS, 1993).
Para os evolucionistas, a decisão de introduzir uma inovação tecnológica é interna à firma e
depende de sua capacitação e trajetória tecnológicas. A compreensão das especificidades dessas
tecnologias, bem como o contexto socio-econômico que as viabiliza, vão explicar com mais
robustez os arranjos institucionais/organizacionais e os determinantes dessa dinâmica. Na medida
em que os arranjos institucionais moldam as condutas individuais e sua interação (seja de
competição, seja de cooperação), alteram a direção e o fluxo de inovações, em relação à seleção, ao
aprendizado e/ou imitação, delimitando-se assim, os “caminhos evolutivos” mais prováveis de
serem seguidos (FOSS, 2001; HODGSON, 2001).
Entre os evolucionistas, a concepção sobre os processos de cooperação se dá de forma
ampla, não se restringindo apenas à cooperação inter-firmas. Para os principais autores desta
corrente, a cooperação está intimamente relacionada à capacidade, enquanto resultado final, de
gerar conhecimento aos agentes participantes. Tal conhecimento se estrutura através de um
processo de aprendizagem, que de fato se constituem em vários processos distintos, que muitas
vezes se sobrepõem ou realimentam uns aos outros (ROSENBERG, 1982). Um entre estes vários
processos de aprendizado é que se dá pela interação – ou learning-by-interacting (LUNDVALL,
1998). Tal processo é reconhecido como fruto do “aprendizado conjunto, a partir de laços de
cooperação que se estabelecem entre os agentes, que atuam em um contexto institucional
determinado, e cujo resultado principal é a introdução de inovações” (QUEIROZ, 2006:195-196).

A construção do conhecimento efetiva-se tanto através da colaboração interna dos membros
de uma organização, quanto daquela oriunda de outras organizações (fornecedores, clientes,
instituições de ensino etc). Dessa forma, a relação destes agentes econômicos no tempo importa
sobremaneira. A historicidade, que forma e é conformada pelas instituições, assume papel
preponderante no estabelecimento dos relacionamentos, seja de cooperação, seja de competição.
Johnson e Lundvall (1994) observam que o aprendizado por interação é uma das poucas
chances para economias em desenvolvimento, já que a formação de competências conjuntas “são os
ingredientes essenciais para todos os atores nos mercados globais”. Para estes autores, não há como
se apropriar dos modelos de “melhores práticas” e assim acompanhar, via concorrência, via
cooperação (em especial a cooperação tecnológica), o desenvolvimento dos países centrais.
Para Ribeiro e Mezzomo (2004), na medida em que a abordagem neo-schumpeteriana
considera a firma como um conjunto de capacidades técnicas, econômicas e organizacionais, ela vai
direcionar a unidade básica de análise na firma e não na transação, como supõe a Economia dos
Custos de Transação. O que implica que
“Assim, a comparação de estruturas organizacionais baseadas apenas em custos
não considera que, quando uma atividade é integrada, ela incorpora atributos
suplementares e não apenas o valor de mercado. A Teoria Evolucionista procura
compreender as fronteiras das organizações, não apenas em relação ao custo de
transação, mas em termos do aprendizado, do padrão de dependência, das
oportunidades tecnológicas, da seleção e da complementaridade dos ativos”
(RIBEIRO e MEZZOMO, 1994: 113).
Tal visão impacta diretamente quaisquer análises que se queira realizar acerca de temas
como competição e cooperação, visto que compreendem ambos os comportamentos como
possivelmente presentes na relação cotidiana das firmas. Mais do que isso, esse enriquecimento da
visão sobre a firma ou a organização como locus de estratégias variadas, onde tem lugar práticas
competitivas e cooperativas internas à própria organização e destas junto ao seu meio, tem lugar
num plano maior de superação das análises abstratas e aproximação do concreto real e histórico.

Seção 3 – A agenda futura das pesquisas sobre competição e cooperação, seus mecanismos de
regulação e promoção
Tanto a contribuição da abordagem dos institucionalistas dos custos de transação e dos
demais institucionalistas, quanto dos evolucionistas ajudam na compreensão dos fatores que
induzem os agentes a realizar determinadas formas de cooperação e acordos. Sendo esses fatores
reconhecidos por estas correntes como fortemente determinados pela cultura e incorporados nas

atitudes e comportamentos dos indivíduos e suas instituições ao longo da história - não entendida
meramente por tradições passadas, mas também como sendo vivificadas no presente, por exemplo,
pela própria intervenção político-institucional - temos que a teoria econômica alcança uma evolução
metodológica por não estar mais presa do individualismo metodológico neoclássico nem do
holismo de certos marxismos22.
Ou seja, vê-se que as análises das correntes heterodoxas examinadas na seção segunda
acima, têm em comum uma concepção dinâmica e extensa do que sejam as instituições (THÈRET,
2003). Dinâmica por que vê a instituição como espaço de regulação de conflitos, mas
simultaneamente como uma convenção para a cooperação. Extensa porque vêem as instituições
abarcando
“o amplo espectro de tudo que faz o indivíduo um ser imediatamente social, já
que ele chega ao mundo numa sociedade que existia antes e que vai continuar a
existir depois dele: o "habitus" e as disposições incorporados, o sistema de valores
e normas sociais relevantes na ética – constrangimentos morais, crenças – na
cultura histórica – usos e costumes, a moeda, as regras jurídicas, os discursos
convencionais, os poderes organizados, privados ou públicos, de coerção
econômica, política e simbólica” (THÈRET, 2003, p.250)23
Esse leque de questões elencados acima organiza, na prática, o que seria uma agenda de
pesquisa que somaria à economia as demais ciências humanas num projeto comum de construir uma
meso-teoria social. Num certo sentido esse projeto já está em ação nas teorias do desenvolvimento
regional e nas teorias dos chamados arranjos produtivos locais onde a partir da delimitação de um
território, uma série de elementos (semelhantes aos listados acima) têm lugar numa explicação
complexa dos diferencias de desenvolvimento humano (e não só econômico) daquela região. Nessas
teorias, as escolas que citamos na seção anterior se destacam e já conseguem unir esforços advindos
da ciência política, antropologia, sociologia, história, geografia, etc24.
Sobre essa questão, a literatura dos aglomerados (em especial os que se detêm sobre os
distritos industriais) desemboca em um debate mais amplo sobre o enraizamento social das relações
22

Nem todos os holismos (marxistas ou não) são compêndios de leis gerais e abstratas. Hirchman, por exemplo,
defendia uma análise dialeticamente holista baseada num micro-marxismo, ou seja, onde o todo só se desse a conhecer
por um estudo detalhado (no tempo e no espaço) dos conflitos/acordos entre as partes. Vide a respeito CAMPREGHER,
2008.
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Nessa concepção dinâmica e extensa a instituição é vista como “complexa e sugere um conjunto de elementos a
priori, tão diversos como, num primeiro registro, a família, a Igreja, o Estado; num outro registro, a interdição do
incesto ou do crime, a proibição da obrigação de vingança (vendetta); ou ainda, o casamento, os direitos de propriedade,
enfim, a prioridade ao direito, ao cheque bancário, ao desemprego, ao Domingo..., diversidade que é preciso realizar um
esforço para extrair um princípio comum (...). Uma vez filtrada a polisemia do conceito de instituição, resta a idéia de
um conjunto de regras mais ou menos formais, as "regras do jogo" sociais ou de uma comunidade particular, indo dos
costumes ao direito ou à constituição de uma nação" (DUTRAIVE, apud THÈRET, 2003, p.250).
24
Vide um levantamento geral que faz AMARAL FILHO (2001), das chamadas novas teorias do desenvolvimento
endógeno.

econômicas (GRANOVETTER, 1985; GRABHER, 1993). A tese principal é a de que uma
economia de mercado efetiva requer um código de comportamento fortemente estruturado,
incluindo sanções sociais (visto que somente leis não são suficientes). Tais mecanismos sociais,
reguladores, funcionam particularmente bem em comunidades com uma identidade comum, esteja
ela baseada em parentesco, castas, etnia, religião, afiliações profissionais, ou em uma experiência de
sofrimento coletivo. Mais especificamente, o argumento é o de que os vínculos sócio-culturais
favorecem a confiança e ajudam a explicar a competitividade (SCHMITZ, 1997).
Ainda assim, há todo um caminho por trilhar se se quer dar conta de todo esse espectro de
instituições formais e informais, incorporadas nos corpos/mentes dos sujeitos ou cristalizadas em
leis, órgãos e aparelhos políticos que tem em comum com aquelas um “acordo geral que prevalece”.
Esse caminho requer a consolidação - ela mesma por sinal, mais ou menos institucionalizada em
determinados tempos e espaços – de uma perspectiva interdisciplinar, além de intermediária entre o
holismo e o individualismo metodológicos. Só essa perspectiva é capaz de dar aos significados de
confiança e reciprocidade uma base concreta e pouco ideológica.
Paralelamente a esse caminho teórico, e num certo sentido fruto de suas próprias
construções e intervenções, espera-se criar cada vez mais “estruturas de gestão” variadas que
combinem os mais diversos mecanismos de incentivo e controle, sejam eles voltados a promoção do
acordo e mesmo, em alguns casos, do conflito (tornando-o criativo e não destrutivo, ou, destrutivo
apenas na medida do necessário para a criação).
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