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Resumo 
O objetivo desse artigo é apresentar a visão de Schumpeter quanto às instituições e seu papel 
nos diferentes estágios do capitalismo. Para Schumpeter, as instituições cumprem papel 
fundamental em que, num nível sistêmico, os diferentes elementos institucionais – cada um com 
sua lógica microeconômica – se conectam, interagem e fazem funcionar os mecanismos que 
impulsionam o capitalismo. Este, consiste num “complexo de instituições” – formais, informais 
e legais - cujo funcionamento permite adaptações, avanços e retrocessos. Os 
neoschumpeterianos, assim como Schumpeter, assumiram que o mercado organizado é uma 
instituição fundamental à expansão das atividades econômicas.  
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Abstract 

The purpose of this article is to present Schumpeter's view of institutions and their role in the 
different stages of capitalism. For Schumpeter, institutions play a fundamental role in which, at 
a systemic level, the different institutional elements - each with its microeconomic logic - 
connect, interact and operate the mechanisms that drive capitalism. It consists of a "complex of 
institutions" - formal, informal and legal - whose operation allows adaptations, advances and 
setbacks. Neoschumpeterians, like Schumpeter, have assumed that the organized market is a 
fundamental institution for the expansion of economic activities. 
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 Não há dúvidas de que Joseph Alois Schumpeter tem sido considerado – ao lado 

de outros grandes economistas – um dos fundadores do pensamento evolucionário no 

âmbito da teoria econômica. Um dos traços marcantes e fundamentais das contribuições 

de Schumpeter é a negação da análise estática em que a economia deveria repousar 

sobre alguma zona de equilíbrio. Nega também o mercado como um mecanismo 

independente, coordenador em última instância da economia e, sobretudo, 

autocorretivo. Em suas análises, ao contrário disso, optou por uma perspectiva dinâmica 

e evolucionária e assumiu a incapacidade da economia, por si e isoladamente, explicar 

as questões ligadas à evolução. Defendeu integrar à economia considerações trazidas da 

sociologia, da história e da ciência política como necessárias para o entendimento das 

formas e estágios de funcionamento do sistema capitalista. 

 As questões em torno do papel do empreendedor, da inovação, da destruição 

criadora e dos ciclos econômicos também são temas que dominam as pesquisas sobre as 

contribuições schumpeterianas. Esses elementos, contudo, estão longe de esgotar todas 

as suas contribuições. Isso porque alguns aspectos do seu trabalho permanecem pouco 

explorados e raramente discutidos. As importantes considerações que faz quanto às 

instituições, por exemplo, têm sido negligenciadas nas recentes discussões sobre os 

conceitos e papéis que essas comprem numa economia. 

 É sabido que as instituições têm recebido crescente atenção dos economistas e 

outros cientistas sociais nas últimas décadas. Essas têm sido escolhidas como objetos de 

investigação e como fonte de explicação da dinâmica econômica, fazendo surgir escolas 

e correntes de pensamento econômico nesse campo de interesse. Continua havendo, 

entretanto, grandes controvérsias não somente quanto ao conceito, mas principalmente 

quanto ao papel que cumprem no desenvolvimento econômico. É fato que um conceito 

cabal e definitivo de instituições ainda não foi construído (DEQUECH, 2005). 

 O objetivo desse capítulo é apresentar algumas discussões sobre a visão de 

Schumpeter e dos neoschumpeterianos quanto as instituições e seu papel no 

desenvolvimento econômico e nos diferentes estágios do capitalismo. Mais 

precisamente no estágio atual em que se apresenta como um mercado globalizado 

reforçando o papel da inovação, do conhecimento, do aprendizado e das instituições 

como elementos centrais para entender sua dinâmica. 

 O capítulo está dividido em 3 itens além dessa introdução. No que segue, 

discute-se o papel das instituições nos escritos do próprio Schumpeter. Embora o autor 
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não tenha se detido profundamente num conceito das instituições – e nem mesmo 

utilizando uma metodologia puramente institucional - pode-se intuir, a partir dos seus 

escritos qual a sua percepção sobre as instituições e sua importância. Em princípio, por 

exemplo, depreende-se que Schumpeter assumia o funcionamento básico das 

instituições capitalistas como formando o tecido sobre o qual operam as empresas em 

concorrência. Assim, a partir de suas obras principais, o item busca entender como 

funcionam, qual o papel e interferência das instituições no que tange às mudanças 

econômica e tecnológica. 

 O item 2 apresenta alguns elementos do pensamento neoschumpeteriano, 

evidenciando como o desenvolvimento de novos conceitos e visões dessa escola 

estiveram sempre amparados por uma visão intrínseca das instituições. Contudo, há de 

se evidenciar que essa escola jamais desenhou um conceito próprio e único de 

instituições. Assim busca-se evidenciar como os neoschumpeterianos, ao longo do 

tempo, trataram o conceito e o papel das instituições em suas análises.  

 O item 3 discute a convergência desses elementos aplicando-os à uma realidade 

marcada pelos mercados globais. Levanta-se a discussão de que tal estágio do 

capitalismo deve estar ligado, necessariamente à fundação de novas instituições que 

deem conta do desafio de manter a lógica de um “mercado organizado” mesmo à 

medida que esse se expande e ganha conotações globais. O último item apresenta as 

considerações finais. 

 

 

O papel das instituições: uma discussão a partir dos escritos de Schumpeter 

 

 Para Schumpeter, dentro da abordagem dinâmica e evolucionária que defendia, 

as instituições cumprem um papel fundamental no funcionamento do sistema capitalista. 

Em sua visão, em um nível sistêmico, os diferentes elementos institucionais – cada um 

com sua lógica própria em nível microeconômico – se conectam e interagem de forma 

complexa e, em sua totalidade, fazem funcionar os mecanismos fundamentais que 

consolidam e impulsionam o capitalismo.  

 Schumpeter não demonstrou uma necessidade de fundar um conceito próprio de 

instituições e nem mesmo se debruçou a fim de aprofundar significativamente os 

conceitos que à época já circulavam nos debates que envolviam o tema. Assumiu um 
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conceito em que as instituições moldam principalmente o comportamento dos agentes 

mas que também abre possibilidade para entendê-las como organismos que formatam as 

relações econômicas: 

By ‘institutions’ we mean in this course all the patterns of behavior 
into which individuals must fit under penalty of encountering 
organized resistance, and not only legal institutions (such as property 
or the contract) and the agencies for their production or enforcement. 
(SCHUMPETER 1950A, CITED IN SWEDBERG 1991: 438) 

 
 O capitalismo consiste, então, em um “complexo de instituições” – 

formais, informais e legais - formando um sistema cuja lógica e funcionamento 

permitem adaptações, avanços e retrocessos. Essas instituições estão materializadas em 

elementos como motivação, estilos de vida, racionalidade, artes e ciências, no próprio 

estado, na propriedade privada, no sistema financeiro e nos mecanismos de mercado, 

cujos estágios que alcançaram foram considerados por Schumpeter como pré-requisitos 

essenciais para terem trazido à existência o capitalismo. Dessa forma, as instituições 

foram – e continuam sendo - as responsáveis tanto pela emergência, legitimação e 

cristalização de certos tipos de comportamentos (coletivos ou individuais) quanto pela 

construção de ambientes que são necessários às práticas econômicas.  

 Vale dizer, então, que a existência histórica de certas instituições são condições 

necessárias mas não suficientes para fazer impulsionar a economia e dinamizar as 

atividades empreendedoras. Em primeiro lugar, foinecessário que elas se tornassem 

eficientes no sentido de engendrar uma certa mentalidade, um certo ethos, um 

determinado estilo de vida e uma ética econômica específica em que a busca pelo lucro 

e sucesso passassem a ser alvos fortemente perseguidos, legítimos e incentivados. 

 Em segundo lugar, as instituições precisam ser ágeis no sentido de formar um 

ambiente organizado e que se transforme no locus do processo concorrencial e ainda 

que permita a ação planejada do agente econômico, já com o tipo de mentalidade e 

comportamento formatados pelas instituições capitalistas. 

 Em terceiro lugar, as instituições tanto devem impulsionar quanto dar suporte à 

expansão das atividades econômicas e do mercado, numa convergência de movimentos 

em que os estágios do capitalismo se conectam com os estágios institucionais, formando 

uma lógica de causas e consequências cujo resultado é a eliminação de entraves a 

expansão dos mercados. 
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As instituições e a lógica capitalista do comportamento 

 Para Schumpeter, a essência da evolução e do desenvolvimento não repousa na 

mudança tecnológica em si, mas na energia das ações humanas que colocam em marcha 

as diversas atividades econômicas e que se esforçam pela mudança, na busca pela 

inovação - e todos os seus requisitos -, ainda que esse processo seja permeado de 

incertezas. Por essa ótica, são as próprias instituições que criam essa energia, formam e 

impulsionam tal motivação, tanto no nível individual (ligada à uma psicologia moldada 

pelos valores capitalistas) quanto social (ligada à ação e pensamento coletivo que o 

capitalismo impõe) e se materializa nos agentes econômicos desenhando objetivos 

centrais: vencer e conquistar. Nas palavras de Schumpeter,  

Antes de tudo, há o sonho e o desejo de fundar um reino privado, e 
comumente, embora não necessariamente, também uma dinastia. O 
mundo moderno realmente não conhece nenhuma colocação desse 
tipo, mas o que pode ser alcançado pelo sucesso industrial ou 
comercial ainda é, para o homem moderno, a melhor maneira possível 
de se aproximar da nobreza medieval (SCHUMPETER, 1983: 98). 

 

 Ou ainda: 

Ao contrário da classe dos senhores feudais, a burguesia comercial e 
industrial elevou-se à custa do êxito no campo dos negócios. A 
sociedade burguesa configurou-se em um molde puramente 
econômico: seus alicerces, vigas, etc. foram todos construídos de 
material econômico. As faces do edifício se orientam para o lado 
econômico da vida. Recompensas e penalidades são oferecidas ou 
aplicadas em termos pecuniários. Elevar-se ou declinar na vida 
significa ganhar ou perder dinheiro. Ninguém pode negar que esta é a 
realidade (SCHUMPETER, 1984: 94). 

 
 Essa avidez pela construção desse reino perfaz toda história do capitalismo 

(inclusive em sua gênese, remonta ao sistema anterior) e, para Schumpeter, a sua 

evolução não muda tal sentimento mas apenas lhe dá formas diferentes, em cada estágio 

da evolução capitalista.  

[...] o novo capitalismo produziu não apenas a atitude mental da 
ciência moderna, que consiste em fazer certas perguntas e procurar 
respondê-las de certa maneira, mas também os homens e os meios. Ao 
subverter o meio feudal e perturbar a paz intelectual da casa senhorial 
e da aldeia (embora, evidentemente, sempre houvesse fartos motivos 
para discussões e desacordo entre os muros dos conventos), mas, 
especialmente, ao criar espaço social para um a nova classe que se 
fundamentava no êxito pessoal no campo econômico,atraiu, por outro 
lado, para esse campo, as vontades fortes e as mentes de boa tempera 
(SCHUMPETER, 1984:157) 

 Ou 
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As promessas de riqueza ou ameaças da mais total pobreza ele as 

cumpre com inexorável rapidez. Em todos os pontos em que o sistema 

burguês de vida se afirma suficientemente para obscurecer os atrativos 

de outros sistemas sociais, estas promessas são bastante poderosas 

para atrair a grande maioridade dos cérebros privilegiados e igualar o 

êxito social ao êxito nos negócios (SCHUMPETER, 1984:94). 

 
 Para Schumpeter, o entendimento de como as instituições moldam os aspectos 

cognitivos do agente econômico é fundamental para explicara natureza das suas ações, 

tanto individualmente quanto agindo dentro das grandes corporações. Dessa forma, as 

instituições explicam os microfundamentos das atividades humanas a partir de uma 

mentalidade específica– não redutível às expectativas – que faz com que o agente reúna 

forças para empreender (seja como empreendedor ou como firma organizada). 

 Por outro lado, a análise de Schumpeter pressupõe que os agentes (econômicos e 

políticos) possuem racionalidade limitada.  

A suposição de que a conduta é rápida e racional é uma ficção em 
todas as situações. Mas prova ser suficientemente próxima à realidade, 
se as coisas tiverem tempo de fixar a lógica no homem. Onde isso 
tiver acontecido, e dentro dos limites em que tiver acontecido, é 
possível ficar contente com essa ficção e sobre ela construir teorias 
(SCHUMPETER, 1983:87). 

 
 As instituições passam a ser importantes, também, porque não somente 

condicionam certos tipos de comportamentos e mentalidades, mas porque também 

complementam o gap de racionalidade, tornando as decisões possíveis.  

A menor ação diária abrange um enorme esforço mental. Todo 
colegial precisaria ser um gigante mental, se ele próprio tivesse que 
criar, por meio de sua própria atividade individual, tudo o que sabe e 
usa. E todo homem precisaria ser um gigante de sabedoria e vontade 
se tivesse que criar de novo todas as normas com as quais guia sua 
conduta cotidiana em todos os casos. Isso é verdadeiro não apenas 
quanto às decisões e ações da vida individual e social, cujos princípios 
são o produto de dezenas de milhares de anos, mas também quanto 
aos produtos de períodos mais curtos e de uma natureza mais especial 
que constituem o instrumento particular para a execução de tarefas 
profissionais (SCUMPETER: 1983: 91-92). 

 
 Na análise baseada em um regime estacionário – o fluxo circular–usado por 

Schumpeter na parte inicial de Teoria do Desenvolvimento Econômico, essa 

problemática é menos evidente. 
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Enquanto no fluxo circular habitual todo indivíduo pode agir pronta e 
racionalmente, porque está seguro do terreno em que pisa e se apoia 
na conduta ajustada a esse fluxo circular por parte de todos os outros 
indivíduos, que por sua vez esperam dele a atividade habitual 
(SCHUMPETER, 1983: 80) 

 
 Porém, considerando a atividade inovativa, que causa distúrbios e desequilíbrio, 

passa-se a exigir ações fora desses hábitos e, portanto, fora do que é institucionalmente 

convencional. 

Fora desses canais habituais o indivíduo está desprovido dos dados 
para as suas decisões e das regras de conduta que em geral são 
conhecidos por ele de modo muito acurado dentro deles 
(SCHUMPETER, 1983: 80) 

 E ainda 

No peito de quem deseja fazer algo novo, as forças do hábito se 
levantam e testemunham contra o projeto em embrião. É portanto 
necessário uma força de vontade nova e de outra espécie para 
arrancar, dentre o trabalho e a lida com as ocupações diárias, 
oportunidade e tempo para conceber e elaborar a combinação nova e 
resolver olhá-la como uma possibilidade real e não meramente como 
um sonho. Essa liberdade mental pressupõe um grande excedente de 
força sobre a demanda cotidiana e é algo peculiar e raro por natureza 
(SCHUMPETER, 1983: 93). 

 
 Em Business Cycles, Schumpeter também é claro quanto a isso: 

What we are doing amounts to this: we do not attack traditional 
theory, Walrasian or Marshaliian, on its own gorund. In particular, we 
do not take offense at its fundamental assumptions about business 
behavior—at the picture of prompt recognition of the data of a 
situation and of rational action in response to them. We know, of 
course, that these assumptions are very far from reality but we hold 
that the logical schema of that theory is yet right "in principle" and 
that deviations from it can be adequately taken care  of by introducing 
friction, lags, and so on, and that they are, in fact, being taken care of, 
with increasing success, by recent work developing from the 
traditional bases. We also hold, however, that this model covers less 
ground than is commonly supposed and that the whole economic 
process cannot be adequately described by it or in term s of 
(secondary) deviations from it (SCHUMPETER, 1939:95) 

 
 Já em Capitalismo, Socialismo e Democracia, o ambiente considerado por 

Schumpeter – permeado por transações econômicas e eventos políticos - é 

extremamente complexo e há um impedimento natural de que os indivíduos ajam de 

forma plenamente racional e consciente. Nesse caso, as atividades inovativas expandem 

a necessidade de uma racionalidade consciente (e um plano racional), necessária para o 

sucesso. Porém, dado que nenhum indivíduo pode agir de forma racional stricto sensu, 
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os resultados finais de seu empreendimento são, em parte, condicionados pelas 

instituições vigentes.  A atividade inovativa é, então, é uma atividade extra-racional do 

ponto de vista da habitualidade e institucionalmente determinada. A combinação 

específica de diversos componentes institucionais é indispensável para promover o 

dinamismo do desenvolvimento capitalista. 

 Mas em sua visão, os agentes econômicos possuem diferentes graus de 

racionalidade consciente: para a prática racional em determinada área de domínio e 

atuação, será necessário complementar essa racionalidade com competências e 

conhecimentos. Quando a competência exigida é muito elevada – que é o caso das 

atividades voltadas para a inovação – a racionalidade deve ser associada a uma 

determinada resposta criativa. 

 

 

As instituições, as inovações e o mercado organizado  

 

 Para Schumpeter, o papel das instituições vai além de formar certas 

mentalidades e fomentar certas energias que colocam em marcha o processo inovativo e 

capitalista. Além disso, as instituições formam o ambiente sobre o qual as ações 

humanas – motivadas por essas energias e mentalidades – devem ocorrer. 

(…) economic analysis deals with the questions how people behave at 
any time and what the economic effects are they produce by so 
behaving; economic sociology deals with the question how they came 
to behave as they do. If we define human behavior widely enough so 
that it includes not only actions and motives and propensities but also 
the social institutions that are relevant to economic behavior such as 
government, property inheritance, contract, and so on, that phrase 
really tells us what we need (SCHUMPETER, 1954: 47–8). 
 

 Schumpeter levava em conta um ambiente institucional específico, sobre o qual 
os agentes econômicos agiam: a presença do estado capitalista, a propriedade privada 
consolidada, a divisão do trabalho desenvolvida, um sistema bancário e a livre 
competição. Tais elementos institucionais cumprem papéis essenciais. É sobre esse 
‘establishment’ institucional que pode repousar as estratégias das grandes corporações e 
também do agente inovador. O ambiente econômico configurado dessa forma– 
caracterizado, em sua totalidade como um mercado organizado - e sua convergência 
com a mentalidade que impulsiona os agentes a agirem formam a mais forte 
engrenagem do progresso econômico, embora jamais prescinda da incerteza. Essas 
instituições – e seus resultados – apresentam características muito peculiares no sistema 
capitalista. 
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Our model and its working is strongly institutional in character. It 
presupposes the presence, not only of the general features of capitalist 
society, but also of several others which we hold to be actually 
verified but which are not  logically implied in the concepts either of 
economic action or of  capitalism (SCHUMPETER, 1939: 149) 
 

 Quanto à propriedade privada, a própria definição de capitalismo dada por 

Schumpeter deixa evidente a sua importância: “Capitalism is that form of private 

property economy in which innovations are carried out by means of borrowed money” 

(SCHUMPETER, 1939: 216). Mais ainda: 

We assume not only private property and private initiative but a 
definite type of both; not only money, banks, and banking credit but 
also a certain attitude, moral code, business tradition, and "usage" of 
the banking community;  above all, a spirit of the industrial 
bourgeoisie and a schema of motivation  which within the world of 
giant concerns—the pattern which we  have called Trustified 
Capitalism—and within modern attitudes of the public mind is rapidly 
losing both its scope and its meaning (SCHUMPETER, 1939). 

 
 É claro, então, que na visão de Schumpeter, o sistema de direitos de propriedade 

privada desempenha um papel fundamental, uma vez que é essa institucionalidade que 

organiza a relação das empresas com a inovação. O próprio processo concorrencial e a 

busca pelo monopólio – ainda que temporário – repousa e funciona baseado na 

segurança da propriedade privada, resguardada por um estado capitalista que define e 

regula o cumprimento das normas pelos agentes econômicos. 

 Já em relação ao crédito, Schumpeter vai dizer que a máquina capitalista é 

alimentada pelo crédito. Cada novo empreendimento requer financiamento, quer seja 

através de empréstimos ou de fundos com tal objetivo. A questão colocada é que nem 

sempre os agentes econômicos (indivíduos ou empresas) detentoras das novas ideias e 

mais aptos para o mercado são os que possuem fundos e condições de se financiar:  

it is a very important point.  In the institutional pattern of capitalism 
there is machinery, the presence of which forms an essential 
characteristic of it, which makes it possible for people to function as 
entrepreneurs without having previously acquired the necessary means 
(SCHUMPETER, 1939: 102). 

 
 Sem crédito, o sistema econômico renderia tão pouco como se não houvesse 

inovação.Nas palavras de Schumpeter: “credit creation [is] the monetary complement of 

innovation. This relation […] is at the bottom of all the problems of money and credit” 

(SCHUMPETER, 1939:111). 
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 Nesse sentido, Schumpeter argumenta que os dispositivos institucionais, legais e 

de crédito precisam ser inventados no mesmo sentido e direção das inovações. Vai 

considerar ainda que o sistema financeiro deve ser considerado essencial para o 

surgimento e consolidação das grandes corporações – outra engrenagem essencial para 

o capitalismo – e sua institucionalidade deve ser convergente com a lógica dos ciclos de 

negócios.  

 Vale dizer que essa institucionalidade, entretanto, é flexível ao permitir certos 

tipos de comportamentos diferenciados, como aqueles envolvidos na inovação. As 

proposições schumpeterianas para o desenvolvimento lida com a inovação como uma 

força descontínua e de ruptura. As novidades não partem dos padrões estabelecidos de 

funcionamento do sistema, mas, ao contrário, da disposição de certos agentes 

econômicos em “nadar contra a corrente”. As instituições devem permitir que isso 

aconteça. 

 

Instituições e mudanças institucionais: uma visão a partir dos principais conceitos 
neoschumpeterianos 
 
 É claro que uma teoria que pretenda explicar o funcionamento do capitalismo, 

será sempre uma investigação dos mecanismos institucionais que o constituem e o 

potencializam. Como já colocado anteriormente, Schumpeter assumiu explicitamente 

que para uma explicação do desenvolvimento é necessária uma análise institucional da 

mudança econômica. À esteira disso, os neoschumpeterianos também incorporam a 

análise das instituições, em um arcabouço evolucionário, como influenciando os 

movimentos de mudança estrutural do sistema econômico, marcado pela presença de 

complexidade e de criatividade. 

 Frutos do amadurecimento da escola neoschumpeteriana, os conceitos que serão 

aqui abordados revelam uma considerável evolução teórica em termos de incorporação 

das instituições ao movimento de mudanças radicais. Ademais  pretendem contemplar a 

construção de um arcabouço teórico que permita explicar as trajetórias de 

desenvolvimento, de forma que levem em consideração o regime de acumulação, o 

padrão tecnológico e suas trajetórias, sempre em conformação com o ambiente social, 

político, tecnológico e institucional em determinado período histórico. 

 

Uma aproximação ao conceito e ao papel das instituições nos neoschumpeterianos 
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 É inerente à teoria evolucionária neoschumpeteriana uma menor abstração da 

realidade. Apresentando uma metodologia que preconiza uma estreita ligação com a 

história, considera que compreender os contextos social, econômico, tecnológico e 

institucional, sua evolução e diferentes formas de interação é de fundamental 

importância para a explicação das trajetórias de um sistema econômico (FREEMAN, 

1995). É sobre essa complexidade histórica e institucional que a escola tem se 

debruçado, a fim de tornar possível o entendimento dos caminhos trilhados e das 

possíveis trajetórias à frente. 

 Em meio à complexidade, diversidade e à multiplicidade de decisões e 

estratégias que marcam o ambiente econômico, é possível encontrar algum tipo de 

regularidade. Isto porque as instituições imprimem ao sistema uma relativa estabilidade 

já que conferem um padrão de comportamento e evolução com considerável grau de 

regularidade. As instituições são importantes porque significam a possibilidade de 

continuação do processo de reprodução material capitalista, mesmo permitindo a 

existência de desequilíbrio. Assim, mesmo que para os evolucionários as instituições 

não sejam escolhidas como objetos centrais de análise, constituem-se em elementos 

indissociáveis do processo dinâmico de crescimento, desenvolvimento e de mudança 

tecnológica.  

 Contudo, o conceito de instituições na vertente neoschumpeteriana abarca uma 

grande quantidade de definições e ideias. Para Edquist e Johnson (1997), a falta de 

consistência do conceito de instituições ou mesmo tratá-lo de forma muito abrangente 

pode prejudicar o entendimento de qual seja o papel das instituições no processo 

inovativo. Em outras palavras,  

Almost everything – at least a very large part of economic behavior 
and many types of economic activities and processes – can be 
subsumed under the concept of institutions. No wonder institutions are 
important! But can we really use a concept that covers so much and 
tries to do so many things? (EDQUIST e JOHNSON, 1997, p. 41). 

 
 As interpretações sobre o funcionamento do sistema econômico na perspectiva 

evolucionária traria a necessidade de uma definição evolucionária das instituições. Por 

isso, as instituições precisam ser tomadas como sendo o resultado de um processo 

evolucionário, ou seja, produtos de variações e adaptações realizadas ao longo do 

tempo, ganhando diferentes características em momentos e regiões diferenciadas.  
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 Mas não se observa, nem como tendência, a criação de um conceito único do 

que seriam as instituições para esta escola. Mesmo porque, o desenvolvimento de um 

aparato de conceitos e definições capaz de oferecer um instrumental para análise só 

pode ser o resultado da expansão e maturação dos vários programas de pesquisa hoje 

existentes.  

 Para Nelson, por exemplo, as instituições “referem-se a uma complexidade dos 

valores, normas, crenças, significados, símbolos, costumes e padrões socialmente 

aprendidos e compartilhados, que delineiam o elenco de comportamento esperado e 

aceito em um contexto particular” (NELSON, 1995, p. 137). Já Lundvall et al (2002, p. 

220) propõem as “Institutions as norms, habits and rules are deeply ingrained in society 

and they play a major role in determining how people relate to each other and how they 

learn and use their knowledge”. 

 É essa ideia que aparece também na definição de Dosi, para quem as instituições 

são “conjuntos particulares de normas que são socialmente compartilhadas, socialmente 

impostas em diferentes graus, e tendem a se reproduzir inercialmente através do tempo” 

(DOSI, 1991, p 137).  

 Hämäläinen (2003) faz uma distinção entre instituições formais e informais. Para 

ele, “culturally embedded values, norms, traditions, conventions, customs, sanctions, 

taboos and codes of conduct form the informal institutional constraints and incentives 

that shape human and organizational behavior” (HÄMÄLÄINEN, 2003, p. 153). Ainda: 

Informal institutions provide human actors with a taken-for-grandet 
mental framework that extends, elaborates, modifies, and 
complements the formal institutions rules of society. [...] Shared 
informal institutions can be found at all levels of the economic 
system: organizational subunits (working methods), firms 
(organizations routines and standards), corporations (corporate 
culture), industrial sectors (industry recipes) and nations (national 
culture, its customs and behavioral norms). 
 
Since informal institutions evolve gradually with the national culture, 
they provide the continuity and path-dependence that connects a 
society’s present to its history and to the future. Thus, informal 
institutions tend to be more durable than formal institutions which 
may be replaced overnight by new legislation and regulation, wars, 
revolution and so forth. Since informal institutions are deeply 
embedded in a society’s cultural heritage, it is difficult to comprehend 
and internalize them from the outside. As a result the historical path-
dependence and social complexity of informal institutions can provide 
a sustained competitive advantage for firms embedded in a superior 
institutional framework (HÄMÄLÄINEN, 2003, p. 153-154). 
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 Numa posição um pouco diferente e incorporando o aparato jurídico, está a 

definição de Edquist e Johnson (1997), que propõem  as instituições como sendo “sets 

of common habits, routines, established practices, rules, or laws that regulate the 

relations and interaction between individuals and groups” (EDQUIST E JOHNSON, 

1997, p. 46).  

 Assim, de forma geral, as instituições são definidas como regularidades de 

comportamento, social e historicamente construídas, que moldam e ordenam as 

interações entre indivíduos e grupos de indivíduos, produzindo padrões relativamente 

estáveis e determinados na operação do sistema econômico. 

 

Alguns conceitos neo-schumpeterianos numa perspectiva institucional-
evolucionária 
 

 Dada a importância das instituições dentro da metodologia neoschumpeteriana 

este item apresenta alguns dos principais conceitos desta escola, dentro de uma ótica 

que favoreça o entendimento do papel das instituições.  

 

Paradigmas Tecnoeconômicos 

 Depois de um período de incubação, surgimento, difusão e amadurecimento de 

um conjunto inter-relacionado de inovações paradigmáticas e revolucionárias, tanto em 

termos técnicos, quanto socioculturais, organizacionais e institucionais, e depois de 

abertos os mais diversos campos de oportunidades para novos produtos, novos serviços, 

novos mercados e novos lucrativos investimentos, gradativamente conforma-se um 

novo modelo de “best practices”, capaz de difundir por todo o sistema – econômico e 

sócio-institucional – um “senso comum” que, fruto daquela revolução tecnológica, guia 

a instalação de uma nova natureza do crescimento, que por sua vez, influenciando o 

estado de ânimo e a confiança dos empresários (inovadores), estabelece duradoura onda 

de expansão econômica, marcada por uma forma mais eficiente e mais moderna da 

prática produtiva (PEREZ, 2004). Estão aí colocados os principais pontos do que se 

pode entender por um paradigma tecnoeconômico - PTE. A configuração deste conjunto 

de fatores (tecnológico, econômico, social, institucional e também político) fornece as 

evidências empíricas que moldam a forma como os indivíduos enxergam as mudanças 

em curso e o ambiente onde se encontram.  
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 Desenvolvido por Freeman e Perez  (1988), o conceito de PTE vincula-se à ideia 

de ciclos longos, sistematizados por Schumpeter, e tem, em termos de análise, uma 

natureza mais agregativa e sistêmica. Através do conceito de paradigma 

tecnoeconômico, evidencia-se que a evolução de um sistema econômico é determinada 

pela configuração e pelo conteúdo das relações entre sua base tecnológica, as condições 

econômicas – que definem o padrão das decisões econômicas - mas, sempre em 

conformidade com o ambiente institucional e social.  

 Este conceito permite a avaliação dos períodos marcados por sincronização 

(encaixes) entre os domínios tecnológico, econômico e institucional – períodos em que 

há expansão por um longo período da atividade econômica – ou de desencaixes – 

também um longo período marcado pela recessão, falta de crescimento econômico e por 

conflitos (FREEMAN E PEREZ, 1988). 

 Uma vez que o funcionamento do sistema econômico realiza-se a partir de sua 

estrutura institucional, é esta estrutura que permite (ou não) ajustamento da produção à 

nova natureza do crescimento – contudo sempre de maneira desequilibrada, descontínua 

e, por vezes, contraditória, o que confere aos períodos de mudança um caráter 

necessariamente conflituoso (PEREZ, 1983, 1985). 

 Partindo da contribuição de Schumpeter, Freeman e Perez (1988), 

desenvolveram uma taxonomia destas inovações de forma que mostrasse a influência e 

impacto delas no sistema econômico. À medida que se usa as instituições como 

ferramentas de análise, torna-se importante perceber como cada uma apresenta impactos 

diferenciados, em termos de ajustes institucionais: 

 

• inovações incrementais: ocorrem mais ou menos continuamente em todas as 

atividades econômicas, apresentando, porém, diferentes taxas entre setores, dependendo 

das diferentes combinações entre pressões de demanda, fatores socioculturais, 

oportunidade e trajetória tecnológica. Geralmente esse tipo de inovação surge de 

aperfeiçoamentos contínuos e se caracterizam pelos processos de “learning by using” e 

“learning by doing”. Apesar de serem extremamente importantes para o aumento da 

produtividade de determinada indústria, as inovações incrementais, isoladamente, não 

promovem efeitos dramáticos sobre o sistema econômico, o que quer dizer que não 

criam problemas de ajustamentos estruturais ou institucionais. 
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• inovações radicais: são eventos descontínuos, geralmente produto de atividades 

deliberadas de P,D&I em empresas, centros de pesquisa governamentais ou 

universidades. Provocam saltos de produtividade através da superação das limitações do 

modelo anterior, bem como permitem o desenvolvimento de novos materiais, novos 

produtos e novos serviços. As inovações radicais envolvem uma combinação de 

inovações em processos, produtos e formas organizacionais e tendem a criar algum tipo 

de problema de ajustes estruturais, exigindo novos tipos de capital, novas habilidades e, 

em alguns casos, mudanças na configuração institucional.  

• mudança de sistemas tecnológicos: são mudanças técnicas de longo alcance, afetando 

vários ramos da economia, bem como fazendo surgir novos setores inteiros. Ocorrem 

pela introdução de mudanças, frutos de combinações entre inovações radicais e 

incrementais, não somente tecnológicas, mas, inclusive organizacionais e 

administrativas. Mudanças nos sistemas tecnológicos surgem pelo aparecimento de 

“constellations of innovations, technically and economically interrelated and affecting 

several branches of production” (PEREZ, 1983, p. 05). Neste caso, ajustamentos 

estruturais em termos econômicos, técnicos e institucionais passam a ser fortemente 

requeridos uma vez que tais transformações têm a capacidade de mudar a trajetória de 

determinados setores em curto período de tempo. 

• mudança de paradigma tecnicoeconômico (revoluções tecnológicas): são mudanças 

que têm alcance tão longo em seus efeitos, que exercem influência importante no 

comportamento de toda economia por décadas inteiras. A mudança de paradigma 

implica em uma complexa combinação de inovações radicais e incrementais e, também, 

em novos conjuntos de sistemas tecnológicos. Nestes casos, os ajustes necessários são 

fundamentalmente estruturais e implicam a necessidade de ruptura radical com as 

configurações institucionais anteriores. 

 

 Uma vez que esses novos produtos, novos processos e serviços têm natureza 

radicalmente diferente do modelo anteriormente estabelecido, tais transformações 

passam a exigir uma moldura institucional específica. Como as instituições apresentam 

uma dificuldade de lidar com mudanças de paradigma e juntamente com a tendência a 

apresentar apenas mudanças incrementais, abre-se espaço para os “desencaixes” ente a 

estrutura econômica, a tecnológica e a institucional, o que leva o sistema à situação de 

crises por longo período. 
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 Não é difícil entender, então, que os processos de crescimento e mudança 

resultam fundamentalmente do arranjo institucional, de seus mecanismos e de suas 

formas de promoção da interação, já que: (a) permite a realização de mudanças 

fundamentais exigidas em momentos de transição paradigmáticas; (b) gera, influencia e 

viabiliza as inovações, no sentido lato sensu; (c) articula a convergência necessária 

entre crescimento e desenvolvimento; (d) afeta a natureza de percepção da realidade, o 

padrão de construção de soluções de problemas, a formação de expectativas e, portanto, 

a tomada de decisão dos agentes e (e) confere diferentes padrões de reação aos 

estímulos, incentivando ou não uma postura de busca de capacitação inovativa.  

 Entretanto, as instituições não são garantias de crescimento e de perfeita 

adaptabilidade ao ambiente transformado, uma vez que elas não podem ser 

compreendidas como mecanismos de otimização de eficiência alocativa, mas como 

parte de um processo dinâmico, contínuo e relativamente incerto, indissociável das 

mudanças tecnológicas e sociais. De fato, não existem mecanismos intrínsecos de 

correção de erros ou de autodisciplinamento nas trajetórias das mudanças institucionais, 

ou seja, o sistema funciona sem a existência de ferramentas de auto ajustes. 

 

Sistemas Nacionais de Inovação 

 

 'O conceito de Sistema Nacional de Inovação (SNI) é uma considerável 

contribuição da escola neoschumpeteriana à teoria econômica e nasce dos esforços de 

Christopher Freeman e de Bengt-Åke Lundvall (JOHNSON, EDQUIST E 

LUNDVALL, 2003). Este conceito pode ser entendido como expressando o complexo 

de arranjos institucionais em seus diversos níveis e seus mecanismos de interação, 

inclusive além das fronteiras geográficas do país, que, direta ou indiretamente, 

interferem na trajetória e desenvolvimento da capacitação inovativa de determinada 

nação, impulsionando-a ou retardando-a. Dentro desta percepção, o SNI deve ser 

sempre tomado em termos institucionais (EDQUIST E JOHNSON, 1997). 

 Johnson, Edquist e Lundvall (2003) consideram que os estudos que usam o 

conceito de SNI devem levar em consideração duas dimensões de análise. A primeira é 

a que considera a instalação, funcionamento e regulação da infraestrutura física e lógica 

do sistema sobre a qual os agentes atuam e executam suas operações econômicas. Neste 

caso, a ênfase maior é sobre as instituições formais ou como colocam Edqusit e Johnson 
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(1997), sobre aquelas instituições que podem ser ditas como “coisas concretas” 

facilmente observadas empiricamente: universidades, institutos de pesquisa, agências 

governamentais e outras organizações que lidam com a infraestrutura do sistema 

econômico, tais como transportes, comunicações, etc. Esta dimensão está mais próxima 

da ideia de sistema nacional de produção, de Friederich List. 

 A segunda dimensão é aquela que representa a especificidade da configuração e 

relação institucional, que se materializa na forma com que os agentes econômicos 

cooperam e interagem. Mais que isso, esta dimensão está diretamente ligada às questões 

de como a configuração institucional de um SNI pode promover o aprendizado a todos 

os seus componentes. Neste caso, além do aspecto regulativo, há de se enfocar as 

instituições enquanto aspecto cognitivo, já que a interação entre os agentes depende 

crucialmente de suas formas de comunicação, de como percebem a evolução e 

transformação do ambiente em sua volta e se estão abertos ou não às mudanças e à 

cooperação.  

 A partir de uma ou outra dimensão, fica claro o papel crucial das instituições, 

não apenas como mediadoras e reguladoras dessas relações, mas, inclusive, através de 

como constroem, em cada agente, os significados do aprendizado, da cooperação e da 

interação. 

 Eis algumas das influências fundamentais das instituições sobre um SNI: a 

capacidade de aprender dos agentes nele inseridos e, por consequência, suas 

possibilidades de desenvolvimento, está diretamente ligada ao ambiente institucional 

vigente. Depreende-se daí que a capacidade de aprender dos agentes econômicos (seja 

através do learning by doing, using ou interacting) não depende apenas de sua 

capacidade, de esforços internos e individuais, mas, inclusive, da configuração 

institucional na qual estão inseridos, já que este lhes conforma os padrões de 

comunicação e de interação, elementos cruciais para a inserção num processo de 

cumulatividade do conhecimento. 

 Além disso, outra variável importante é o horizonte temporal. De um lado, parte-

se da ideia de que as relações entre os elementos de um SNI não são dadas, mas 

precisam ser construídas ao longo do tempo (LUNDVALL et al, 2002). A estabilidade 

institucional é crucial para permitir a construção dessas relações. As relações de 

confiança e de cooperação, por exemplo – só podem ser estabelecidas num ambiente 

marcado por estabilidade institucional. Uma configuração institucional que não dê 
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condições para construção dessas relações, não pode servir como suporte para o 

desenvolvimento. 

 Vale destacar, entretanto, que mesmo que as instituições sejam adequadas para 

permitir esta construção, os momentos de mudança de paradigma alteram todas as 

condições estabelecidas e exigem novos requerimentos institucionais, mudando os 

requisitos para a confiança e cooperação. Os momentos de transição de um PTE lançam 

grandes desafios sobre o SNI. Isto porque nestes momentos, a natureza das instituições 

e seus mecanismos de interação então vigentes estão em transformação e podem não ser 

os mais indicados para responder adequadamente aos desafios e às mudanças em curso. 

 Nestes momentos, a capacidade de um determinado país aproveitar as ‘janelas 

de oportunidades’ depende crucialmente de sua habilidade de mobilizar os recursos 

políticos, financeiros e econômicos de forma que possibilite alterações estruturais e 

institucionais para tornar o SNI, a partir de uma trajetória de aprendizado, compatível 

com as características do novo paradigma, o que nos remete à necessidade de 

construção de soluções coletivas. 

 O conceito de SNI tem sido comumente aplicado para descrever, analisar e 

comparar sistemas econômicos maduros e com uma estrutura institucional desenvolvida 

(LUNDVALL et al, 2002  e JOHNSON, EQUIST E LUNDVALL, 2003). Tais SNI, 

embora enfrentem severos desafios em tempos de grandes transformações 

paradigmáticas, estão mais bem preparados, tanto para incentivar quanto para suportar 

os efeitos das atividades inovativas. Quando se pretende aplicar o conceito de SNI aos 

países em desenvolvimento, como o caso brasileiro, entretanto, novos desafios são 

lançados, uma vez que esta aplicação não pode ser feita sem algumas ressalvas e outras 

considerações importantes. 

 

Lacunas institucionais e processo de construção do SNI  

 Quando se toma o conceito de SNI para a investigação da capacitação inovativa, 

a primeira consequência é perceber que a inovação é vista como refletindo a 

cumulatividade do aprendizado pela interação entre todos os componentes institucionais 

de um SNI.  

The most fundamental reason for thinking in terms of innovation 
systems is that innovation is an interactive process, where results 
depend on the type of relations between different firms, organizations 
and sectors, as well as on institutional behaviors deeply rooted in each 
regional or national history (AROCENA E SUTZ, 2005: 06). 
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 Contudo, um dos fatos marcantes da estrutura institucional dos países em 

desenvolvimento é que existem “lacunas institucionais”. Ou seja, os SNI de países 

periféricos se caracterizam por espaços institucionais vazios. Isto implica que o 

conteúdo das políticas de promoção de um SNI deve refletir não somente o incentivo 

para interação entre seus elementos constitutivos mas, sobretudo, para a construção de 

instituições que preencham tais espaços. É preciso dizer que tais lacunas significam 

falhas institucionais de construção do próprio sistema. 

 Todavia, para Albuquerque (1997), quanto mais se sucedem os paradigmas 

tecnoeconômicos, maiores são os desafios que os países periféricos precisam enfrentar 

para o preenchimento de tais espaços. Isto porque os esforços somente apresentam 

resultados positivos caso se crie instituições adequadas e o desafio é maior porque 

aumenta-se o grau de complexidade institucional exigida à medida que os paradigmas se 

sucedem. 

 As lacunas institucionais provocam duas importantes consequências: em 

primeiro lugar, um melhor funcionamento do SNI fica severamente comprometido, uma 

vez que existem quebras de continuidade de ações levando a perdas dos resultados de 

esforços anteriores (ALBUQUERQUE, 1997). Em segundo lugar, esta falha na divisão 

do trabalho diminui as possibilidades de aprendizado por interação, já que o 

conhecimento fica impedido de fluir para todos os elementos participantes do SNI.  

 O desafio fica agravado ainda por mais três motivos: (a) a promoção do SNI em 

um país em desenvolvimento e o preenchimento das lacunas institucionais toma 

contornos complexos num momento marcado pela instalação de um novo paradigma 

tecnoeconômico e pelo advento da globalização: as principais trajetórias tecnológicas 

são praticamente exógenas às decisões desses países. Ao mesmo tempo, sofrem pressão 

para a liberalização das “forças de mercado” como sendo o mecanismo capaz de 

preencher aquelas lacunas, o que deve ser questionado; (b) promover a construção de 

um SNI exige dos fazedores da política algumas ações pouco fundamentadas em 

experiências anteriores (PEREZ, 1983 e 2004) – o que pode levar a ações baseadas em 

tentativa e erro; (c) Quanto maior o legado que se receba dos modelos institucionais 

passados, maiores serão as restrições impostas às opções atuais e mais difíceis as 

estruturais necessárias. 
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 Além disso, a concepção da estratégia ideal para construção de instituições que 

deem conta destes desafios começa com a análise de todas as partes que podem 

contribuir para a inovação. 

A development strategy based on an innovation system approach 
would start by analyzing all parts of the economy that contribute to 
competence building and innovation. It would focus on the linkages 

and synergies between the parts that form the system as a whole and, 
especially, it would try to identify the nodal points and crucial 
learning stimulating linkages. It would also try to identify the missing 
linkages and interactions, the interactions which for different reasons 
do not occur thereby reducing the innovation performance of the 
economy. (JOHNSON E LUNDVALL (2000) apud AROCENA E 
SUTZ, 2005: 17) 

 
Distribuição desigual do conhecimento e participação no crescimento econômico 

 

Quando se analisa os fatores determinantes do crescimento e do emprego nos países em 

desenvolvimento, verifica-se que a participação das atividades intensivas em 

conhecimento ainda não é expressiva.  

In a very broad sketch, it canbe said that the types of growth actually 
prevailing in Latin America are based on the intensive and frequently 
damaging use of natural resources and / or in assembling activities 
(maquila), as well as in low salaries and weak social and 
environmental regulations. In most cases, knowledge, innovation and 
advanced learning play a marginal role (AROCENA E SUTZ, 2005: 
13). 

 
 Isto demonstra claramente uma desigualdade na distribuição dessas atividades 

em tais SNIs. Vale dizer que isso leva a constatação de que o aprendizado por interação 

pode ser prejudicado por um ambiente onde a capacidade de aprender e o conhecimento 

não é bem distribuído no conjunto de elementos constitutivos de um SNI.  

 Duas consequências institucionais podem ser apontadas nesse caso: a primeira é 

que as redes de interação, por onde deve fluir o conhecimento, apresentam lacunas 

importantes, o que impede tanto que este flua pra determinadas áreas como também faz 

diminuir o índice de reciprocidade do aprendizado. A segunda é que as externalidades 

positivas do aprendizado passam a não ser distribuídas a todo o conjunto de agentes, o 

que leva a uma concentração da capacidade inovativa em poucos elementos do SNI. 

Observa-se, por assim dizer, uma disparidade na capacitação inovativa entre os 

subsistemas que passam a apresentar taxas diferentes de inovação e, até por isso, de 

crescimento econômico. 
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 Um ambiente institucional que leve parte de um sistema a apresentar uma baixa 

taxa de aprendizado pode colocar todo o sistema em lock-in, justamente porque ao 

contrário das externalidades positivas, que permanecem concentradas em determinadas 

áreas, as externalidades negativas, geradas pela falta de aprendizado por parte de alguns 

elementos do sistema, podem colocar todo o sistema em situações piores, aquém 

daquelas que poderiam ser alcançadas com a distribuição mais equilibrada do 

conhecimento. 

 As instituições novamente aqui desempenham um papel determinante: criar 

elementos que possam suprir os espaços vazios naquelas redes de interação, para que 

façam fluir o conhecimento gerado a todos os elementos componentes do SNI, 

construindo uma capacitação endógena de aprendizado.  

 

Paradigmas tecnoeconômicos razoavelmente definidos 

 Uma vez que os países em desenvolvimento se deparam com paradigmas 

tecnológicos já razoavelmente estabelecidos e determinados – o que lhes confere pouca 

capacidade para influenciar nos rumos do paradigma -, a tarefa primordial da estrutura 

institucional dos SNI em países periféricos é de criar as condições de aproveitamento 

das oportunidades para a redução da defasagem tecnológica em relação aos países da 

fronteira. Para isso, as relações institucionais devem ser tais que permitam criar um 

ambiente que aumente a “capacidade de absorção” de tecnologias que tenham sido 

geradas na “fronteira tecnológica”. Neste caso, se configuraria uma “nova relação de 

dependência” em termos tecnológicos destes países em relação àqueles. 

 Contudo, o aproveitamento das ‘janelas de oportunidades’ requer um esforço 

maior do que o de absorção. Isto porque a capacidade de absorção significa a geração de 

um tipo de conhecimento que seja capaz de lidar com as tecnologias geradas na 

fronteira tecnológica: neste caso, este conhecimento levaria a uma aptidão para 

desencadear processos de imitação e, no máximo, algumas inovações incrementais. 

Porém, como coloca Albuquerque (1997), as janelas de oportunidade são temporárias e 

se fecham conforme se determinam as trajetórias tecnológicas no interior de um 

paradigma. 

 

Informação, conhecimento e aprendizado 
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 Assim como Schumpeter, os neoschumpeterianos assumem que existe uma 

‘racionalidade limitada’, o que quer dizer que os agentes econômicos sofrem de uma 

limitação na capacidade de considerar e processar todas as informações necessárias para 

tomada de decisões, não podendo conhecer, portanto, todas as alternativas possíveis. 

Também como Schumpeter, assumem que essa limitação racional não pode ser a mesma 

para todos os agentes. Por isso, a literatura neoschumpeteriana tem dado ênfase à 

influência que o aprendizado, em todas as suas fontes (by doing, using ou interacting), 

exerce sobre a capacidade e habilidade de inovar, num ambiente marcado por incerteza 

e complexidade.  

 Deve-se partir das seguintes questões: como os indivíduos aprendem? Como se 

dá o processo e o mecanismo de transferência do aprendizado individual para as 

organizações ou para as instituições? Qual o papel das instituições no aprendizado e na 

acumulação de conhecimentos? 

 A inovação é um processo social (EDQUIST E JOHNSON, 1997). A capacidade 

inovativa de uma região está ligada à sua capacidade de convergência na formação de 

soluções coletivas e criativas para colocar em ação as mudanças necessárias nos 

arranjos institucionais e fazer disparar os efeitos do aprendizado, que não são nem 

espontâneos e nem automáticos. Isto faz com que o aprendizado, individual e coletivo, 

se torne um requerimento fundamental.  

 Os conceitos de learning by doing, learning by using e learning by  interacting 

só podem ser entendidos como aprendizados efetivos à medida que, mudando a forma 

de observação e percepção da realidade por parte dos indivíduos, se revertam em ações 

concretas que aumentem sua capacidade de ação e interferência sobre o ambiente, 

levando-os à práticas diferenciadas. 

 Se nestes termos, o aprendizado individual apresenta relações complexas, o grau 

de complexidade aumenta quando se precisa tratar do aprendizado que leva à mudança 

institucional. Carlota Perez (1983 e 2004) argumenta que as instituições apresentam 

algum grau de inércia, que impede que as adaptações necessárias no arranjo 

institucional acompanhem a velocidade das mudanças necessárias. Se o aprendizado 

individual é factível, e dado que o comportamento das instituições depende, em última 

instância do comportamento coletivo, como esse aprendizado pode ser transferido do 

nível individual para o arranjo institucional? 
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 Em primeiro lugar, a mudança institucional não pode ser levada adiante com 

uma importante margem de acerto sem o aprendizado individual, afinal as instituições 

só podem mudar pela ação humana. Em segundo lugar, o aprendizado individual é uma 

condição necessária, mas não suficiente. É preciso que haja um processo de aprendizado 

coletivo para mover as instituições. Em terceiro lugar, mudanças institucionais seguem 

uma lógica de path dependence: apenas os profundos processos de aprendizado, de 

conhecimento e de ação coletiva podem alterar a trajetória, quando essa se mostra 

inadequada. 

 

 

O mercado global e sua dinâmica inovativa: o olhar sobre as instituições 
 

 Os neoschumpeterianos, assim como Schumpeter, assumiram que o mercado – 

devidamente organizado – é uma instituição fundamental ao funcionamento e expansão 

das atividades econômicas. Esse mercado, que em outras épocas assumiu inicialmente 

uma organização local, ao longo do tempo passou a não conhecer mais barreiras e, em 

sua marcha de expansão, ultrapassou as fronteiras nacionais e regionais, assumindo a 

conotação de “mercado global”. Contudo, sustenta-se que esse processo não pode ser 

dominado e conduzido unicamente por forças incontroláveis de mercado e que, apesar 

dos papéis importantes que cumprem as grandes corporações nesse processo, não 

podem ser tomadas como entidades que não devem se submeter às regras dos estados 

nacionais. 

 Alguns pontos de análise, por isso, são necessários. Em primeiro lugar, vale 

dizer que os mercados não são autoreguladores, nem autoestabilizadores, nem 

autolegitimadores e nem ainda autocorretivos.O seu próprio processo de expansão 

engendra, também, alguns problemas institucionais, o que leva à constatação de que, 

paralelo à expansão dos mercados, torna-se necessária a construção de 

institucionalidades para que esse processo se torne possível; 

 Em segundo lugar, a criação, consolidação e legitimação dessas instituições leva 

um tempo considerável, o que implica que o processo de expansão dos mercados – 

concomitante à globalização – seja um permeado de incertezas e conflitos. Há que se 

considerar, então, que a construção de instituições globais que deem conta desse desafio 

ainda é um processo inacabado, que também experimenta avanços e retrocessos. 
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 Em termos institucionais, algumas proposições podem ser levantadas em termos 

das instituições necessárias nesse estágio do capitalismo: 

 

Instituições voltadas para os direitos de propriedade e para o cumprimento dos 
contratos 
 Numa perspectiva dinâmica, de forma abrangente, os direitos de propriedade 

podem ser entendidos como uma estrutura que regula as possibilidades de obtenção e 

apropriação de rendas (presente e futuras) a partir de um bem (ou direito) por seu 

proprietário. A estrutura de direitos de propriedade define as condições em que o 

proprietário do ativo será o único e exclusivo demandante residual das rendas advindas 

deste direito. 

 Com os processos de expansão global do mercado e também da integração 

produtiva, os produtos finais passam a ser compostos de vários componentes – as vezes 

produzidos em muitos países diferentes, cada um coberto por direitos de propriedade 

que podem ser regulados por leis diferentes em seus países e outros que nem mesmo são 

submetidos à regulação dos direitos de propriedade. Assim, nem sempre haver um 

direito para cada produto e, ainda mais, em alguns casos podem não haver não haver 

direitos garantidos para o produto completo e final (MERGES, 2000). Esses produtos 

complexos e multicomponentes são os mais encontrados nos mercados globalizados 

(produtos eletrônicos, química e farmácia, por exemplo) e as patentes individuais 

cobrem apenas subcomponentes desses produtos. 

 Essa complexidade cada vez mais global de produtos compostos por 

subcomponentes com respectivos direitos de propriedade elimina a ideia teórica de que 

as patentes ou os registros de copyright geram monopólios privados: 

A multi-component product may be subject to numerous property 
rights. These may have little effect on the market. Or they may create 
“monopolistic competition,” a hybrid market structure midway 
between monopoly and perfect competition. In the end, IPRs may well 
have an effect on price, entry, and the like. But it will likely not be the 
simple, straightforward effect of creating a monopoly over a discrete 
product (MERGES, 2000:04). 

  
 É muito claro que tal situação cria uma complexidade de ações que passam a 

exigir uma institucionalidade avançada – que ainda não foi plenamente resolvida – e 

que, além disso, fazem aumentar a incerteza e os custos envolvidos no cumprimento e 

monitoramento dos contratos, estes, também cada vez mais envolvendo empresas e 
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agentes em diferentes partes do mundo. Essa era uma preocupação já explícita em 

Nelson e Winter (1982): 

Any number of examples could be chosen to illustrate the point that 
modern advocacy of private enterprise solutions tends to suffer from 
vagueness or utopianism in its treatment of institutional matters. Three 
particularly important (and closely interrelated) ones involve the 
treatment of property rights, contracts, and law enforcement. In almost 
all formal economic theory, property rights and contractual 
obligations are assumed to be costlessly delineated in unambiguous 
terms and enforcement of the civil and criminal law is costless. By 
virtue of the combined force of these assumptions of clarity, 
perfection, and costlessness, the problem of providing the basic 
institutional underpinnings of a system of voluntary exchange 
isassumed away (NELSON E WINTER, 1982: 363). 

 

 Entende-se, dessa forma, que o aprimoramento das instituições de alcance global 

que tratem do tema e reforcem a observância dos direitos de propriedade e das normas 

legais é necessário. Isso porque tal observância e cumprimento não somente é essencial 

para se alcançar a eficiência produtiva mas, inclusive, para fomentar e garantir o 

comportamento inovativo num mercado globalizado.  

 

Instituições voltadas à disseminação de informações e redução das assimetrias 

 As informações são elementos essências na abordagem neoschumpeteriana, 

embora não se considere que ela seja nem completa e nem assimétrica: 

Economic evolutionary dynamics is guided by information flows: 
information about new scientific developments, information regarding 
the success or failure of R&D projects to guide the next round of 
R&D decisions, information regarding the characteristics of new 
products to guide potential purchasers, information regarding costs of 
production and purchases to guide producers, information about 
profits to guide investors. The organizational dilemma posed for a 
predominantly market-organized economy is that it is efficient to 
make available information public, but the existence of private 
incentives for information gathering often requires that the 
information be private (NELSON E WINTER, 1982: 365) 

 
 A problemática da informação e os problemas que gera permeiam toda a 

economia, mas tende a se agravar com economia alcançando um estágio de transações e 

mercados globais. Isso porque, embora seja claro o aumento dos fluxos de informações, 

há evidências de que parte relevante delas permanecem ocultas e inacessíveias à maior 

parte dos agentes econômicos (CHESNAIS, 1996), o que gera um elevado grau de 

incerteza - não facilmente resolvível – e, claro, importantes falhas de mercado. 
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Instituições voltadas para a regulação monetária e ao crédito: 

 Para discutir a relação entre crédito, inovação, crescimento em um mercado 

organizado e global, deve-se assumir, desde o início o caráter fortemente incerto da 

inovação.  

 A decisão de inovar – e fazer viabilizar todos os investimentos necessários para 

que ela aconteça – é uma ‘aposta’ no futuro, com reais possibilidades de falhas. Além 

disso, as incertezas que rondam o processo inovativo não podem ser reduzidas a risco 

ou aos cálculos de probabilidades. Assim, o processo de inovação produz uma certa 

insegurança em todos os agentes econômicos envolvidos. Ao se comprometerem com a 

decisão de inovar, então, os agentes econômicos (pequenas ou grandes corporações) 

também se comprometem com algum tipo de financiamento (interno ou externo). Dessa 

forma, existe uma ligação – que não pode ser desprezada – entre os processos 

inovativos e as questões financeiras por trás de tais decisões, que envolve, em algum 

grau, análises das estruturas financeiras e de suas institucionalidades, cruciais para 

impulsionar os processos inovativos. 

 Como já foi colocado anteriormente, o próprio Schumpeter, desde A teoria do 

desenvolvimento econômico já assumia claramente essa relação e, por isso, esboçava 

alguma preocupação no sentido de que o sistema financeiro – e de crédito – deveria ser 

permeado por uma trajetória que fosse convergente com as necessidades das decisões de 

inovação. 

 Aplicada à análise da economia contemporânea, com um mercado 

internacionalizado e com o processo de globalização – com forte cunho financeiro – em 

andamento, o tema levantado por Schumpeter apresenta várias nuances: qual o papel 

das grandes start-ups no financiamento da inovação principalmente para as plataformas 

de celulares? Qual a complementaridade entre esse tipo de financiamento e as vias 

tradicionais bancárias? Como lidar com o acesso diferenciado de empresas, setores e até 

regiões aos recursos de financiamento na esfera global? Estão os bancos tradicionais se 

adaptando à nova fase das atividades econômicas e aos novos tipos de inovação, 

voltadas para aplicação em redes sociais globais? Que papéis ainda restam aos 

organismos e financiamentos públicos? 

 Sem qualquer pretensão de esgotar tais temas, vale dizer que as relações entre 

crédito/financiamento e inovação em um mercado global organizado deve partir da 

constatação de que essa dinâmica se mostra fortemente heterogênea quanto ao seu 
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acesso e às suas condições. Além disso, deve-se levar em consideração de que a 

definição de quais empresas terão sucessos em seus empreendimentos inovativos é 

resultado dos processos de seleção tanto no mercado onde ela atua quanto do mercado 

financeiro, as vezes conflitantes entre si (GEROSKI E MAZZUCATO, 2002). De fato, 

a estrutura financeira e de crédito de uma economia pode determinar a velocidade e as 

pressões da seleção e afetar diferentes oportunidades de aprendizagem e de aquisição de 

capacitação inovativa (DOSI, 1990). 

 Perez (2002) também vai argumentar que, numa situação de transição histórica e 

de instalação e consolidação de um novo paradigma tecnoeconômico, o papel das 

finanças é fundamental já que precisarão desenvolver decisões corajosas no sentido de 

financiar novas trajetórias tecnológicas, quando ainda há toda uma institucionalidade 

baseada nos modelos produtivos e tecnológicos anteriores. 

 O que se quer levantar é que toda a institucionalidade de crédito e financiamento 

criadas ao longo do tempo deverão se adaptar à uma nova ordem econômica globalizada 

a fim de dar conta dos desafios que surgem. Vale dizer, passa a ser necessária uma 

mudança institucional significativa: passam a ser necessários diferentes tipos de 

financiamento para novos players – alguns deles que não possuem mais do que novas 

ideias -; serão necessárias novos tipos de alianças que transponham as dificuldades que 

envolvem os tipos tradicionais de joint ventures; serão necessárias novas lógicas de 

financiamento para setores baseados em ciência (uma vez que os fundos públicos tem se 

mostrado insuficientes). 

 Dessa forma, as instituições financeiras e de créditos com alcances no 

financiamento global de atividades inovativas têm um papel fundamental na articulação 

e propagação de revoluções tecnológicas. Contudo, para que tais instituições suportem e 

incentivem tais processos inovativos radicais, é essencial considerar que o tipo de ‘jogo 

financeiro’ instalado no modelo atual de globalização nem sempre se articula com essa 

lógica evolucionária, preconizada pelos neoschumpeterianos. 

 De forma geral, então, na visão neoschumpeteriana, os arranjos institucionais 

globais não devem servir como instrumento de harmonização e alinhamento das 

políticas econômica a serem aplicadas a vários países, visando a maximização do 

comércio, dos fluxos de Investimento Direto Externo ou de capitais financeiros globais. 

Diferente disso, devem servir como arranjos capazes de intermediar a aplicação de 

diferentes praticas institucionais nacionais, já que os países tanto possuem estratégias 
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diferentes como estão em diferentes estádios de desenvolvimento. Isso implica que o 

papel das instituições globais deve ser o de promover e estimular a capacitação 

inovativa das economias nacionais, respeitando suas especificidades e trajetórias.  

 Por conta disso, o esforço para a criação de instituições globais deve se basear 

numa rede de instituições globais, nacionais e regionais. A ação em nível nacional e 

regional é fundamental para que haja complementaridade e articulação das ações e não 

apenas um processo de submissão às tendências e as ordens globais. Em última 

instância, tais ações e políticas deveriam estar voltadas ao aumento da participação dos 

países em desenvolvimento nas estratégias globais de mudanças tecnológicas e 

institucionais. 

 

 

Considerações Finais 

 

 A difusão das contribuições de Schumpeter quanto a inovação e destruição 

criadora acabaram por colocar “na sombra” várias outras considerações que fez, 

envolvendo, por exemplo, a problemática da institucionalidade do crédito, do papel do 

estado, da racionalidade e também das instituições. Vale dizer, entretanto que, tais 

percepções registradas em vários dos seus livros tem sido, mais recentemente, objeto de 

novas leituras e resgate de suas percepções. 

 Além de os neoschumpeterianos terem resgatado e desenvolvido os conceitos e 

ideias fundadas por Schumpeter, também elaboraram várias teorias e conceitos que 

apontam para a ideia de que, cada estágio de evolução do capitalismo, deve exigir uma 

estrutura institucional específica que, fazendo funcionar as atividades econômicas, 

impulsiona os processos inovativos e, como consequência, a mudança tecnológica e, em 

última instância, provoca o próprio desenvolvimento econômico. 

 Sempre a partir de uma metodologia que preconiza uma análise dinâmica em 

profunda convergência com a história, essa escola também tem desenvolvido 

importantes assertivas quanto à definição dos direitos de propriedade, quanto ao crédito 

e também da importância da informação, do conhecimento e do aprendizado na 

economia. 

 Mais especificamente, para o que aqui foi exposto, os conceitos desenvolvidos 

por essa escola são amplamente utilizados para o entendimento e explicação da nova 
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fase do capitalismo, aquela marcada pela expansão constante dos mercados alcançando 

uma dimensão global. Dentro desse processo dinâmico, fica claro que as instituições 

precisam ser construídas, consolidadas e legitimadas na mesma direção, de forma que 

deem suporte aos processos que essa dinâmica engendra, ainda que jamais prescinda da 

incerteza. Vale dizer, entretanto, que apenas numa abordagem evolucionária é possível 

entender o papel que cumprem as instituições nesse contexto. 
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