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Presentes: Prof. Christian Luiz da Silva, Adriana Ripka, Niklas Weins, Flávia Gomes, Leticia             

Kumegawa, Aline Biagi, Gabriel Fugii, Denise Rauber, Weimar Freire da Rocha (Skype). 

 

Discussão de um esboço de artigo "Nova Economia Institucional: Antecedentes          
Históricos e Pressupostos" por Christian Luiz da Silva e Weimar da Rocha. 

 

Prof. Weimar Freire da Rocha, quem participa por Skype desde a UNIOESTE, Toledo,             
repassa o contexto histórico da Nova Economia Institucional: 

● A NEI é voltado para as políticas públicas e trabalha com indicadores 
● Se formou quando surgiram fenómenos como monopólios, pobreza, crises e          

quando os movimento sociais ganham força 
○ estudo das intervenções do governo na economia 
○ formação de normas e crenças 
○ pilares em autores sociológicos como Caio Prado 

● Perspectiva micro e macro são consideradas 
■ exemplo: jogo de futebol com 90.000 pessoas é composto         

pelos comporamentos individuais que geram o que camamos        
de "jogo" 

● Na escola norteamericana existem institucionalistas conservadores e       
progressistas, não é uma escola homogénea 

○ fundamentos na escola historicista alemã 
● Dogmas 

○ economia como um todo, não em partes 
■ estudar caraterísticas sociais 

○ instituicões como regras do jogo (não o mercado) 
■ normas e leis, organização da sociedade 

● Abordagem 
○ darwinista, evolução deve ser considerada na economia, rejeição da         

ideia do quilibrio 
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○ grupos de interesse são relevantes 
○ monopólios e distribuição do poder como problemas principais 

● Commons sugere: conflito, mutualidade & ordem como unidade de análise 
● Williamson acrescenta o problema do oportunismo 
● 4 pressupostos sobre custos de transação 

○ custo de construção de contratos 
○ custo de monitoramento (direitos de propriedade) 
○ custo de manutenção e execução dos contratos 
○ custo de adaptação 

● Crítica pelos autores: o institucionalismo / a NEI critíca o modelo neoclássico            
por não considerar este fatores, mas não traz consistência analítica 
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