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1 
A abordagem evolucionária 

como uma alternativa  
ao reducioniSmo da 

microeconomia tradicional

A teoria neoclássica e  
sua abordagem reducionista 

Este capítulo tem por objetivo realizar uma breve análise crí‑
tica das principais peculiaridades da microeconomia tradicional, 
também conhecida como reducionista, para, em seguida, verificar 
sob quais condições se dá a introdução de uma nova perspectiva de 
análise. 

Para Arnsperger & Varoufakis (2006), a economia neoclássica  
é identificada a partir de três axiomas principais, os quais são  
descritos como meta ‑axiomas: i) individualismo metodológico, si‑
tua ção em que as explicações socio econômicas são procuradas na 
esfera dos indivíduos constituintes e das relações entre eles; ii) ins‑
trumentalismo metodológico, que é entendido como um meio de 
maximização das preferências que são dadas, correntes e comple‑
tamente determinadas; e iii) equilíbrio metodológico. 

O domínio da abordagem neoclássica no mainstream econômico 
pode ser atribuído sobretudo ao uso de suposições bastante restri‑
tivas, as quais conferiram a essa teoria uma relativa atratividade no 
trato dos problemas econômicos, uma vez que tais suposições, ao 
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exigirem simplificações e abstrações, permitem a utilização de mo‑
delos formalizados matematicamente. 

A microeconomia neoclássica ou reducionista baseia ‑se na 
teo ria do equilíbrio geral. Proposta originalmente por Leon Walras 
([1874]/1996) – e elaborada com maior rigor e sofisticação formal 
por Gerard Debreu (1959), Kenneth Arrow & Frank Hahn (1971) –, 
ela está calcada nos pressupostos de mercados concorrenciais e de 
moeda neutra. Os agentes, ofertantes e demandantes de bens e ser‑
viços, são tomadores de preços (estabelecidos em um processo  
de tatonnement)1 que maximizam suas utilidades, considerando os 
preços de todas as alternativas possíveis. Esses preços, por sua vez, 
se ajustam em função da demanda (determinada no ponto em que  
a relação utilidade marginal/preço é equivalente para todas as  
mercadorias). A oferta e a procura, vistas como mera agregação, 
respectivamente, dos ofertantes e demandantes individuais, se 
igualam em todos os mercados.

Segundo Prado (2006), é possível enxergar a microeconomia re‑
ducionista ou neoclássica atuando em dois níveis de análise: uma 
no plano dos indivíduos e outra no plano agregado. Partindo ‑se da 
análise no plano dos indivíduos, como visto anteriormente, a mi‑
croeconomia reducionista adere ao individualismo metodológico, 
situação em que as explicações dos fatos econômicos ou sociais 
são cons truídas com base em suposições relativas ao indivíduo, 
isto é, são construídas em relação aos indivíduos constituintes, ou, 
ainda, são reduzidas ao plano dos indivíduos. 

1.  Esse processo consiste em um mecanismo de contratos virtuais sucessivos que 
determinam os preços de mercado. Se tais preços satisfizerem a condição de 
market clearing, isto é, de que não exista excesso de demanda nos diversos mer‑
cados interdependentes, eles serão considerados preços de equilíbrio e os con‑
tratos serão fechados. Se, por outro lado, houver excesso de demanda em al gum 
mercado, haverá a recontratação, isto é, o mercado emite novos sinais de pre ços, 
aos quais os agentes se reajustam, calculando suas novas ofertas e demandas, 
até que o equilíbrio seja atingido. Para ilustrar como o mercado emite novos 
sinais de preço, Walras usou a metáfora de um leiloeiro.



INOvAçõES TECNOLógICAS 13

Nessa construção teórica entendida como reducionista, a socie‑
dade não exerce nenhuma influência sobre os indivíduos, que são 
independentes entre si e definidos exclusivamente a partir das suas 
propriedades intrínsecas. Para estabelecer conexões entre os indi‑
víduos e o todo, a abordagem reducionista considera que as proprie‑
dades globais são o resultado da mera agregação dos com po nentes 
individuais, isto é, elas são extraídas das ações dos indivíduos, o que 
significa dizer que a estrutura, ou o todo, são sempre explicados em 
termos de suas partes constituintes, e são entendidos como “resul‑
tados gerados por meio de interações que se somam, ou seja, como 
agregações” (Prado, 2006, p.305). Nessa estrutura, qualquer pro‑
priedade econômica ou social aparece sempre como algo resultante 
das propriedades desses indivíduos, que são atômicos2 e agem com 
racionalidade substantiva.3 

De acordo com o segundo axioma da teoria neoclássica – o ins‑
trumentalismo metodológico –, as decisões tomadas nesse am‑
biente composto por agentes autodeterminados, que possuem 
racionalidade perfeita e agem para obter o melhor resultado pri‑
vado possível, são maximizadoras. 

Não existem problemas de informação crônica. Todas as defi‑
ciências de informação que aí aparecem podem ser superadas a 
partir do uso do conceito de risco probabilístico, segundo o qual os 
resultados são conhecidos, tanto através do cálculo a priori, como 
através das estatísticas da experiência passada. Assim sendo, o risco 
denota uma condição na qual os resultados e as suas respectivas 
probabilidades de ocorrência são sempre estabelecidos com antece‑
dência. Os agentes aqui são capazes de avaliar qualquer tipo de in‑
certeza probabilisticamente, ou seja, são capazes de prever todos os 
resultados futuros e incertos, uma vez que seus objetivos e res‑
trições são conhecidos e dados. Para atingir esse objetivo, os agentes 

2.  Aqui, os indivíduos, que são pequenos em relação ao todo, não são capazes de 
modificar as decisões dos demais agentes. 

3.  Sobre a noção de racionalidade substantiva de Simon: o conhecimento é pleno, 
as expectativas são corretas e o resultado da ação é certo (Prado, 2006).
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utilizam todas as informações disponíveis no seu processo de 
deci são, uma vez que são capazes de classificá ‑las e computá ‑las. 
Isto lhes confere uma condição de não cometerem erros sistemá‑
ticos na realização das suas escolhas, dado que possuem um enten‑
dimento correto das suas consequências, o que significa dizer que 
conhecem todas as alternativas, de tal modo que tomam a melhor 
decisão e não têm nenhum incentivo para mudar. Nesse ambiente, 
os agentes econômicos apenas se adaptam às pequenas mudanças 
que ocorrem no meio, as quais são consideradas contínuas e friccio‑
nais, o que garante a premissa de que não existe a possibilidade de 
produzir grandes alterações no sistema econômico. 

No plano agregado, a teoria neoclássica procura entender as 
propriedades inerentes aos mercados. Estes, por sua vez, são ca‑
pazes de promover estabilidade, de modo que as imperfeições e as 
falhas de mercado passam a ser consideradas apenas desvios que 
podem ser eliminados com medidas corretivas. 

Assim, quando os mercados estão em desequilíbrio,4 as pró‑
prias forças de mercado corrigirão automaticamente essa condição, 
utilizando ‑se, para tanto, do ajuste nos preços via processo de ta‑
tonnement. Nesse processo, o leiloeiro walrasiano tem uma função 
significativa, dado que o seu papel consiste em anunciar os preços 
do mercado aos agentes econômicos, de tal modo que essas infor‑
mações possam ser processadas e utilizadas para os seus planos de 
consumo e de produção. A economia, assim, tateia para uma po‑
sição de equilíbrio em todos os mercados, e o leiloeiro age até que 
um vetor de preços de equilíbrio seja atingido (Kreps, 1990). 

Em síntese, é possível dizer que os fenômenos agregados são ex‑
plicados como equilíbrios; e estes, por seu turno, são deriva dos dos 
axiomas que descrevem o que supostamente ocorre na mente  
dos indivíduos substantivamente racionais, ou seja, otimizadores. 
Cabe realçar que essa teoria sugere que qualquer pequena pertur‑

4.  Caracterizado por excesso de demanda e/ou oferta em um determinado  
mercado.



INOvAçõES TECNOLógICAS 15

bação que ocorra nesses mercados é incapaz de tirar a economia do 
equilíbrio. 

Ingrao & Israel (1990) apontam que a teoria do equilíbrio geral, 
ao longo do século XX, ancorada no individualismo metodológico e 
no método axiomático, manteve o núcleo paradigmático constante 
e empreendeu um significativo esforço de formalização matemá‑
tica, com o objetivo de corroborar os seguintes resultados: i) a exis‑
tência de equilíbrio; ii) a unicidade desse equilíbrio; e iii) a 
estabilidade global do equilíbrio. 

Essa construção teórica tem sido objeto de diversas críticas, isso 
porque, apesar de certos autores considerarem ter identificado al‑
gumas soluções satisfatórias para os problemas relacionados à exis‑
tência de equilíbrio, a unicidade e a estabilidade ainda carecem de 
uma resposta mais consistente. 

Ingrao & Israel (1990) ressaltam que os trabalhos de Arrow e 
Debreu, baseados nas hipóteses walrasianas, foram capazes de  
demonstrar a existência de equilíbrio geral, mas, no que tange à 
questão da unicidade do equilíbrio, os autores consideram as so‑
luções existentes bastante divergentes, sendo algumas delas sem 
nenhum sentido econômico. Vale destacar que a unicidade do equi‑
líbrio só poderia ser demonstrada pela adoção de restrições ad hoc, 
como a suposição de que a sociedade se comporta como se fosse um 
único indivíduo. 

Quanto à questão relativa à estabilidade global, os resultados 
alcançados também são bastante insatisfatórios, estando relacio‑
nados com a amplitude dos afastamentos do equilíbrio e com a 
ocorrência ou não de processos cumulativos que promovam a di‑
vergência ou a convergência ao equilíbrio. Disso segue que os 
equilíbrios podem ser indeterminados e também instáveis. 

Outra importante consideração a ser feita se refere às críticas di‑
rigidas ao mercado de reivindicação contingente de Arrow ‑Debreu. 
Este considera que todas as escolhas de mercado são feitas de uma 
única vez, colapsando o futuro no presente. Aqui, o problema de 
escolha dinâmica é reduzido a um problema estático, e isso é devido 
à hipótese de racionalidade dos agentes, dado que, segundo essa 
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abordagem, os agentes são capazes de prever os preços futuros 
(Kreps, 1990). Hahn (1981) aponta para algumas deficiências dessa 
análise, dentre elas: i) a não existência de mercados futuros para 
todos os mercados; ii) a assimetria de informações; iii) a possibi‑
lidade de trocas custosas. 

Hahn considera ainda que a teoria do equilíbrio geral, formu‑
lada com base em pressupostos bastante restritivos5 e fortes simpli‑
ficações e abstrações, só poderia ser aplicada em economias 
atomizadas, ou seja, em uma sociedade cujos agentes (demandantes 
e ofertantes) sejam tão numerosos e pequenos em relação ao mer‑
cado que não teriam nenhum poder sobre ele. Qualquer situação 
distinta dessa implicaria uma teoria inconsistente e incompleta.6 
Somadas a isso, a hipótese de individualismo metodológico e as  
explicações dos fenômenos econômicos a partir dos indivíduos re‑
sultam em grande simplificação e abstrações, uma vez que as 
partes devem ser consideradas como dadas. Para Hodgson (1999), 
apesar de o recurso da redução ser, algumas vezes, inevitável, ne‑
cessário e desejável, o completo reducionismo é impossível, uma 
vez que as partes se constituem e se condicionam. 

5.  As condições necessárias para que se atinja são: 1) os mercados devem ser 
completos; 2) os agentes devem possuir informação perfeita; 3) os ofertantes e 
demandantes não podem afetar individualmente os preços; 4) os agentes têm 
que atuar racionalmente; 5) as preferências devem ser contínuas; 6) as prefe‑
rências devem ser convexas; 7) os preços devem ser não negativos; 8) o con‑
junto das possibilidades de produção tem que ser contínuo; 9) o mesmo 
conjunto tem que ser convexo; 10) os rendimentos têm que ser decrescentes; 
11) não pode haver economias de escala; 12) não pode haver externalidades na 
produção ou no consumo; e 13) todos os bens têm que ser substitutos entre si 
(Strachman, 2000). 

6.  Nesse ponto, vale a pena destacar que a descrição rigorosa da operação de uma 
economia estacionária por Schumpeter é interpretada como um “exercício 
mental útil para mostrar como seria uma economia de mercado capitalista se as 
mudanças revolucionárias dinâmicas do desenvolvimento econômico esti‑
vessem ausentes. A própria austeridade do modelo de fluxo circular é justificada 
por Schumpeter com base no sugestivo corolário de que os processos pulsantes 
da vida econômica no mundo real são mais bem explicados por uma perspec‑
tiva explicitamente dinâmica e evolucionária” (Elliott, 1985, p.9 ‑10).
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No mesmo sentido, Possas (1996) aponta que as suposições de 
preços flexíveis, market clearing e a consideração de que as imper‑
feições ou falhas de mercados são consideradas apenas desvios de 
mercado são suposições pouco realistas, uma vez que tais falhas são 
bastante frequentes no sistema econômico, motivo pelo qual deve‑
riam ser reconhecidas. 

Verifica ‑se, para a abordagem neoclássica, que o problema 
econô mico consiste apenas em selecionar os melhores níveis de 
produ ção e distribuição possíveis, uma vez que os conjuntos de es‑
colhas e técnicas disponíveis são conhecidos e dados. Ademais, o 
lucro decorrente desses níveis de produção atua como um critério 
de escolha entre essas alternativas.7 Portanto, as firmas são vistas 
como operando de acordo com um conjunto de técnicas e regras de 
decisão que refletem o seu comportamento maximizador. Entre‑
tanto, vale notar que esse caráter estático do modelo não é capaz de 
incorporar uma função para a inovação, bem como para mudanças 
estruturais. Disso segue que, diante de um quadro de inovações, a 
hipótese de comportamento maximizador e equilíbrio torna ‑se in‑
viável, dando lugar aos pressupostos de desenvolvimento, pro‑
gresso e evolução. Ademais, de acordo com Nelson & Winter 
(1977), a metáfora da maximização dos modelos tradicionais suge‑
rindo definição objetiva das alternativas e o conhecimento pleno de 
suas propriedades não é capaz de tratar da geração de inovação, 
uma vez que estabelece um grau fantasioso de inevitabilidade e 
precisão nas escolhas feitas (Nelson & Winter, 1977). 

Diante de tais limitações, essa questão da inovação é tratada 
apenas de maneira secundária pela teoria ortodoxa, uma vez que a 
teoria reducionista não leva em consideração a incerteza em seus 
modelos, o caráter irregular do avanço técnico e a diversidade das 
estratégias concorrenciais das firmas. 

7.  De maneira geral, de acordo com essa abordagem, inventar ou fazer P&D são 
atividades cujos resultados podem ser previstos antecipadamente, de tal forma 
que não existe incerteza quanto às decisões tomadas.
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Nesse sentido, Arnsperger & Varoufakis (2006) consideram 
que a abordagem neoclássica vem sofrendo importantes e consi‑
deráveis modificações naqueles que foram considerados os seus 
meta ‑axiomas. Tais modificações foram empreendidas com o obje‑
tivo de lidar com hipóteses mais realistas, e “cobrir” certas lacunas 
oriundas de suas hipóteses, que, como já fora dito anteriormente, 
são consideradas simplificadoras, reducionistas e distantes da rea‑
lidade. Assim, enquanto para os axiomas do individualismo e do 
instrumentalismo metodológico foram verificadas modificações 
importantes, a hipótese de equilíbrio metodológico permaneceu 
intacta.

Alguns modelos neoclássicos mais atuais passaram a lidar com a 
existência de diversidade entre os indivíduos, abrindo mão da hi‑
pótese de indivíduos quase idênticos suposto pela abordagem neo‑
clássica tradicional. Além disso, nesses novos modelos, a estrutura, 
ou o todo, passou a ser entendida dentro do seu contexto social, 
com esses modelos considerando que o indivíduo atua sobre a so‑
ciedade, e que a sociedade também tem influência sobre o indi‑
víduo.

Em função disso e em concordância com Arnsperger & Varou‑
fakis (2006), é possível afirmar que não é mais correto identificar a 
economia neoclássica, a partir da hipótese de existência de agentes 
perfeitamente racionais, uma vez que se verifica o surgimento de 
diversos modelos neoclássicos que passaram a lidar com as hipó‑
teses de informação imperfeita e racionalidade limitada, que, por 
sua vez, se baseiam na premissa de que os indivíduos não são ca‑
pazes de captar e processar toda a informação disponível. Entre‑
tanto, vale notar que, apesar desses avanços, os quais buscaram 
“cobrir” diversas lacunas oriundas de suas hipóteses simplifica‑
doras e reducionistas, os autores observam que essa teoria ainda 
continua sustentada pelo e com fortes raízes no individualismo me‑
todológico. 

Em alguns casos, a hipótese de maximização de utilidade 
também sofreu afrouxamento, tendo em vista o fato de que a supo‑
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sição de que os indivíduos maximizam alguma função de utilidade 
o tempo todo é bastante restritiva. Consequentemente, os in‑
divíduos passaram a ser modelados “como se” (“as if  ”)8 maximi‑
zassem suas utilidades. Arnsperger & Varoufakis (2006) apontam, 
ainda, para o distanciamento das hipóteses de preferências fixas e 
exógenas até então consideradas e a aproximação, por parte de al‑
guns economistas neoclássicos, de uma literatura das preferências 
endógenas.

Por fim, vale realçar o papel que a teoria dos jogos passou a de‑
sempenhar na teoria econômica, dado que tais recursos permitiram 
algum avanço em relação à abordagem neoclássica tradicional. Isso 
porque, de maneira diferente da abordagem neoclássica tradicional, 
em que as preferências são separadas da estrutura de interação na 
qual os agentes estão envolvidos e estão ligadas apenas aos resul‑
tados, para a teoria dos jogos, os agentes formam convicções sobre 
as expectativas dos outros, e estas dependem da estrutura social  
e histórica na qual está embutida (Arnsperger & Varoufakis, 2006). 

Uma vez feita essa breve apresentação dos principais pontos 
críticos da teoria neoclássica, busca ‑se, na próxima seção, dar con‑
tinuidade a este trabalho, mais especificamente no que tange ao 
tratamento oferecido por essa teoria acerca do processo inovativo.

8.  Esse argumento “as if ” foi proposto na literatura por Milton Friedman.  
A partir desse argumento, o autor procura expor uma justificativa metodo‑
lógica para a utilização dos pressupostos referentes ao comportamento dos 
agentes econômicos. É utilizado como uma estratégia para a defesa da con‑
cepção neoclássica do comportamento racional. Nessa versão assume ‑se que as 
pessoas se comportam “como se” (“as if ”) elas estivessem maximizando uma 
função de utilidade. O autor argumenta que um certo dispositivo evolucio‑
nário, isto é, um certo mecanismo de seleção natural, age sobre os agentes, de 
modo a favorecer aqueles cujo comportamento seja similar ao proposto pela 
teoria neoclássica, isto é, de modo a favorecer aqueles que agem como se domi‑
nassem os cálculos necessários.
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O tratamento neoclássico das inovações tecnológicas 

A mudança técnica foi inicialmente tratada pelos modelos neo‑
clássicos tradicionais9 como uma variável exógena, apresentando ‑se 
como o resultado não intencional das escolhas tomadas.10 Tais mo‑
delos trabalham com as hipóteses de retornos constantes de escala e 
concorrência perfeita. A concorrência perfeita está relacionada a 
um estado de equilíbrio e não a um processo que leva à mudança. 
Sob essa hipótese, os recursos são alocados de maneira eficiente e as 
firmas, que são idênticas, não são capazes de gerar mudanças nos 
produtos ou nos métodos de produção. 

O progresso técnico é representado por um parâmetro cons‑
tante na função de produção e, de acordo com essa abordagem, sua 
alteração reflete‑se em deslocamento positivo da fronteira de possi‑
bilidade de produção. 

Considerando que a função de produção descreve as possíveis 
combinações de insumos e como estes são transformados em pro‑
duto, diante de um quadro de progresso tecnológico, as diferentes 
tecnologias de produção irão gerar diferentes combinações de in‑
sumos e, portanto, diferentes produtos e quantidades superiores 
àquelas obtidas antes da implementação da inovação. Contudo, de 
acordo com essa abordagem, o progresso técnico não representa 
uma variável de decisão dos agentes econômicos, dado que é tra‑
tado como uma variável exógena que surge na economia automati‑
camente e que cresce a uma taxa exógena e constante. 

Além do mais, a tecnologia é tratada como um bem público 
puro, que se caracteriza por ser um bem não rival (o que significa 
que o seu consumo por um agente não impede que seja consumido 
por outro agente) e não  excludente (não há maneira de impedir o 
consumo do bem por parte de determinado agente). Diante de tais 

9.  O modelo de crescimento econômico desenvolvido por Solow (1956) apre‑
senta ‑se como uma das principais representações desse pensamento. 

10.  Por exemplo, o aperfeiçoamento de habilidade dos consumidores, a realização 
de P&D das empresas (Higachi, 2006).



INOvAçõES TECNOLógICAS 21

características, as firmas não possuem poder de mercado e não  
auferem lucros de monopólio como resultado de suas descobertas 
(Romer, 1994). Aqui, as diferentes possibilidades tecnológicas es‑
tão disponíveis na economia para que as firmas possam escolher e 
orientar sua produção. Nesse ambiente, não existe incerteza nem 
diferenças de opinião entre as firmas, uma vez que todas têm o co‑
nhecimento técnico e ele está disponível para quem quiser uti‑
lizá ‑lo, de tal forma que os seus resultados podem ser previstos 
antecipadamente. 

As inovações, que representam as possibilidades de mudança 
nas condições de produção, são tratadas com perfeita racionalidade 
pelos agentes e as decisões tomadas se dão num contexto de conhe‑
cimento também perfeito de todas as possibilidades. Nesse sen‑
tido, o objetivo do produtor é apenas identificar essas diferentes 
tecnologias de produção e escolher aquela que lhe permite maxi‑
mizar o lucro.

Para Nelson & Winter (1977, [1982]/2005), a abordagem neo‑
clássica não é adequada para tratar da questão da inovação, uma 
vez que o seu arcabouço teórico – que parte de uma função de pro‑
dução bem comportada, que apenas descreve como os insumos são 
combinados para gerar o produto, e considera como dado o estoque 
de conhecimento – é bastante limitado. Ademais, tal abordagem 
anula a existência da incerteza inerente ao processo inovativo ao 
considerar que os agentes possuem conhecimento perfeito de todas 
as possibilidades e que, diante disso, tomarão decisões racionais 
que não levam em consideração a diversidade de comportamento e, 
tampouco, a complexidade dos sistemas que envolvem o processo 
de inovação tecnológica. 

Segundo Romer (1994), a análise que enxerga a mudança técnica 
como uma variável exógena se mostrou incapaz de explicar o cresci‑
mento verificado na produtividade dos trabalhadores e na ren da per 
capita desde a Revolução Industrial. Com isso, identi fi cou ‑se a ne‑
cessidade de se incorporar a mudança técnica na função de pro‑
dução, o que faz com que essa mudança passe a ser vista não mais 
como consequência de forças externas, mas como endógena ao sis‑
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tema, o que significa dizer que as mudanças vêm de dentro do  
sistema. O desenvolvimento dos modelos neoclássicos de cresci‑
mento endógeno pode ser entendido como um progressivo aban‑
dono das hipóteses básicas dos modelos neoclássicos tradicionais.

Outra crítica aos modelos em questão diz respeito à suposição 
de convergência de longo prazo nas taxas de crescimento entre 
países pobres e ricos. A abordagem neoclássica padrão, ao consi‑
derar a hipótese de rendimentos marginais decrescentes do capital, 
afirma que no longo prazo haveria uma convergência entre a renda 
per capita dos países, os quais tenderiam a um equilíbrio estacio‑
nário, já que, segundo essa hipótese, os países pobres cresceriam 
mais rápido, enquanto os países ricos desacelerariam. Os modelos 
de crescimento endógeno abandonam a hipótese de rendimentos 
marginais decrescentes e passam a trabalhar com rendimentos mar‑
ginais constantes ou crescentes. Diante disso, diversos estudos in‑
dicaram evidências empíricas que refutam as assertivas anteriores 
de convergência, dado que, entre outros fatores, diferentes países 
possuem diferentes oportunidades tecnológicas que devem ser le‑
vadas em consideração. 

O desenvolvimento dos modelos neoclássicos de crescimento 
endógeno pode ser dividido em duas fases. A primeira se dá a partir 
dos trabalhos de Romer (1986) e Lucas (1988), os quais passaram a 
desconsiderar tanto a hipótese de mudança técnica como exógena 
ao sistema quanto a de rendimentos marginais decrescentes. Nesse 
sentido, há uma reconsideração das tratativas acerca das avaliações 
feitas para diferentes países, de modo que a proposição de conver‑
gência entre os países é descartada (Romer, 1994). 

Nessa primeira fase de modelos, 

a tecnologia é endogenamente proporcionada como um efeito 
não intencional de decisões de investimento privado. Do ponto 
de vista dos usuários de tecnologia, é ainda tratada como um 
bem público puro, assim como no modelo neoclássico. Como re‑
sultado, as firmas podem ser tratadas como price takers, podendo 
existir um equilíbrio com muitas firmas. (Romer, 1994, p.14)
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Esses modelos também partem do pressuposto de que a tecno‑
logia está disponível na economia e pode ser usada por todos os 
agentes, os quais também têm perfeita racionalidade, mas, dife‑
rente dos primeiros, esses modelos colocam ênfase no crescimento 
econômico como resultado endógeno do sistema econômico e não 
mais como resultado de forças exteriores ou exógenas. 

Para trabalhar com a hipótese de equilíbrio competitivo em mo‑
delos que não exibem rendimentos decrescentes, Romer (1986) in‑
troduz a ideia de externalidades do nível de capital sobre a função 
de produção. Isto é, considera ‑se que os agentes, ao tomarem as 
suas decisões, não sejam capazes de controlar as externalidades ge‑
radas no sistema. Desse modo, as outras firmas serão beneficiadas 
pelas melhoras implementadas pelas primeiras, evitando, dessa 
forma, que as firmas cresçam infinitamente, garantindo assim a 
manutenção da hipótese de equilíbrio do sistema (Ferreira & El‑
lery, 1996, p.94).

Os modelos desenvolvidos na segunda fase11 viram a neces‑
sidade de rever a visão de caráter público do progresso técnico. Ve‑
rificaram que, diante de tal característica, os inovadores seriam 
desestimulados de gerar novas pesquisas e de propor mudanças 
tecnológicas. Destarte, é necessário considerar que a busca de 
novas tecnologias por parte dos agentes e firmas deve estar rela‑
cionada à busca de vantagens financeiras, pois eles não teriam in‑
centivos para investir se não pudessem recuperar os custos com a 
pesquisa e/ou não pudessem se apropriar dos seus ganhos.

Diante da consideração de que é preciso permitir que os agentes 
se apropriem de seus lucros a fim de ter incentivos para inovar, 
esses modelos viram a necessidade de abandonar a hipótese de con‑
corrência perfeita – que pressupõe a ocorrência de lucro normal – e 
passaram a trabalhar com modelos de equilíbrio geral com mono‑
pólio puro, de tal forma que os lucros extraordinários passam a 
existir e são auferidos pelos inovadores. Segundo Ferreira & Ellery 

11.  Esses modelos têm origem nos trabalhos de Romer (1990), Grossman & 
Help man (1991) e Aghion & Howitt (1992). 
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(1996), tais posturas aproximam ‑se das ideias de Schumpeter, que 
via no lucro de monopólio ocasionado pelo poder de mercado a ver‑
dadeira força motivadora do processo inovativo. Consideram que

alguma forma de monopólio deve ser garantida aos inovadores 
para que eles tenham incentivo para investir em pesquisa, ou 
qualquer inovação seria imediatamente copiada e o lucro do ino‑
vador seria zero. (Ferreira & Ellery, 1996, p.88) 

Nessa segunda fase, os teóricos desses modelos deparam ‑se, 
então, com a necessidade de rever certos conceitos, bem como re‑
laxar certas suposições. Diante disso, a tecnologia passa a ser vista 
como parcialmente excludente, situação em que os inovadores ao 
mesmo tempo se apropriam de parte desses resultados econômicos 
e também evitam que outras firmas ou agentes a consumam,12 o 
que expressa uma verdadeira condição de incentivo para a reali‑
zação da atividade inovativa. Por outro lado, não se pode deixar de 
considerar que a geração de novas tecnologias também suscita ex‑
ternalidades, dado que as firmas concorrentes são capazes de reco‑
nhecer as técnicas lucrativas e aplicá ‑las em seus processos através 
do processo de difusão tecnológica.

Esse tratamento da mudança técnica como sendo uma variável 
endógena ao sistema e como determinante do crescimento econô‑
mico foi considerado, como visto anteriormente, tanto pelas “no‑
vas” abordagens neoclássicas13 como pela literatura evolucionista,14 
a qual destaca, sobretudo, a criatividade e o papel do empresário no 
processo evolucionário. Para Higachi et al. (1999), os modelos neo‑

12.  Um exemplo seria o sistema de patentes.
13.  Dentre os principais autores, destacam ‑se: Romer, 1990; Grossman & 

Help man, 1991.
14.  Higachi et al. (1999) apontam três classes de modelos evolucionistas que 

tratam a mudança técnica endógena como determinante do crescimento  
eco nômico: os inspirados no modelo desenvolvido por Nelson & Winter 
([1982]/2005); os modelos de inspiração kaldoriana e uma linha que resulta 
das duas anteriores e de uma extensão da dinâmica não linear de Goodwin 
(1967). 
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clássicos e evolucionários que colocam ênfase na mudança técnica 
endógena possuem alguns pontos em comum, mas apresentam ou‑
tros diametralmente opostos. Segundo os autores, eles se apro‑
ximam quanto ao

esforço de colocar o conhecimento, a inovação e os retornos cres‑
centes como aspectos fundamentais de seus modelos [...], mas 
afastam ‑se [...] nas suposições sobre como os agentes se com‑
portam, como o aprendizado toma lugar e como os mercados 
funcionam. (p.55)

Especificamente na noção de concorrência schumpeteriana, os 
empresários introduzem inovações no sistema econômico gerando 
diversidade de produtos e processos com o objetivo de estabelecer 
vantagens sobre os seus concorrentes. E são essas diferenças de 
percepção dos empresários quanto às diferentes tecnologias de pro‑
dução disponíveis que estabelecerão as distinções entre as firmas 
quanto a suas tecnologias utilizadas, produtividade e lucratividade. 

Os autores neo ‑schumpeterianos, inspirados na abordagem de 
Schumpeter acerca da dinâmica capitalista, dão prosseguimento a 
essa linha de pesquisa na qual a mudança tecnológica é tratada 
como endógena ao sistema e como a principal responsável pelo 
crescimento econômico. Diante disso, o arcabouço teórico desen‑
volvido pelos neo ‑schumpeterianos representa uma alternativa à 
abordagem tradicional bastante importante para a construção de 
uma microeconomia alternativa. Nesses modelos, a inovação e a 
criatividade são apresentadas como as principais fontes de varie‑
dade dos sistemas. 

Disso segue que a abordagem evolucionária, ao partir de pres‑
supostos não reducionistas, é capaz de fornecer um tratamento da 
inovação tecnológica e da mudança técnica mais próximo da rea‑
lidade do que o apresentado pela teoria neoclássica do crescimento, 
de tal forma que se torna importante a sua análise.15

15.  Entretanto, Hodgson (1999) aponta alguns problemas com a ênfase exclusiva 
na inovação como sendo endógena ao sistema defendida por Schumpeter e 
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Segundo Possas (1989b, p.159), os autores neo ‑schumpeterianos 
podem ser situados em dois grupos não rivais: os baseados nos tra‑
balhos de Nelson & Winter ([1982]/2005), que desenvolvem uma 
abordagem evolucionária; e uma segunda linha que é originária da 
Universidade de Sussex, que tem dentre seus expoentes Christo‑
pher Freeman, Carlota Perez, Keith Pavitt, Luc Soete e Giovanni 
Dosi. Os dois grupos de autores ou linhas de pensamento estão vol‑
tados, sobretudo para:

a análise dos processos de geração e difusão de novas tecnologias 
em sua natureza e impactos, destacando sua inter ‑relação com a 
dinâmica industrial e a estrutura de mercados, neste último caso 
inclusive lançando mão de modelos de simulação. O critério me‑
todológico é, aqui, o desequilíbrio e a incerteza; o princípio teó‑
rico, a concorrência; o autor de referência é, evidentemente, 
Schumpeter. (Possas, 1989b, p.158) 

Assim sendo, busca ‑se, na seção seguinte, levantar os principais 
pontos da discussão neo ‑schumpeteriana da perspectiva dos mo‑
delos evolucionários, cujas proposituras sustentam importantes 
fundamentos dos sistemas complexos, na qual este livro se baseará 
para rediscutir a questão da inovação tecnológica. 

também pelos diversos autores da abordagem evolucionária, na qual são enfa‑
tizadas as fontes de mudança de dentro e na qual são os empresários que intro‑
duzem as inovações no sistema econômico. Para o autor, tal consideração é 
problemática, uma vez que a evolução envolve tanto mudanças endógenas ao 
sistema como exógenas a ele e isto porque as inovações não podem ser atri‑
buídas apenas às ações internas dos indivíduos, mas também estão relacio‑
nadas às fontes de mudanças externas, pois “doenças e desastres naturais 
também podem afetar a evolução econômica. Também são importantes os 
choques das instituições e sistemas, mais dramaticamente no caso de guerras e 
invasões” (p.144). Segundo Hodgson, seria mais relevante caracterizar tais sis‑
temas como abertos, em vez de endógenos. 
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A teoria evolucionária e sua abordagem sistêmica

Como já foi afirmado anteriormente, a teoria evolucionária  
da mudança econômica leva em consideração diversos aspectos da 
obra de Schumpeter. Dentre os elementos mais importantes da abor‑
dagem schumpeteriana ([1943]/1984) identificados como exis‑
tentes nas abordagens evolucionistas estão: a sua ênfase em aspectos 
de desequilíbrio, dado que a inovação é considerada um desvio do 
comportamento rotineiro, e o outro aspecto diz respeito à definição 
de desenvolvimento econômico como a realização de novas combi‑
nações16 ou inovações17 pelos empresários, o que torna a mudança 
qualitativa e a geração de variedade econômica fundamental para 
as alterações na configuração do sistema econômico, o que condiz 
com a “destruição criativa”.18

Tais inovações geram efeitos cumulativos em todo o sistema, 
conduzindo toda a sociedade para um estágio mais avançado de 
desen volvimento e isso porque as inovações empreendidas por um 
grupo de empresários influenciam as decisões dos demais, que, por 
sua vez, empenham ‑se em imitar os primeiros. Entretanto, essa 
possibilidade de imitação pelos demais concorrentes também fará 
com que os lucros dos inovadores decorrentes da implantação de 
inovações sejam menores, uma vez que passarão a ser divididos 
entre os concorrentes. A ocorrência desse fato reduziria o incentivo 
que as empresas têm para inovar, o que tenderia a tornar o sistema 
automatizado e rotinizado. Desse modo, condições de apropriabi‑
lidade deveriam ser garantidas para que os agentes continuassem 
tendo incentivos para inovar. 

16.  As inovações constituem, em grande medida, a recombinações de materiais 
conceituais e físicos que já existiam previamente. 

17.  Essas inovações podem ser de novos produtos, novos processos de produção, 
novas fontes de matéria ‑prima e novas formas de organização industrial (Sa‑
viotti & Metcalfe, 1991). 

18.  Na noção de “destruição criativa” schumpeteriana, o novo supera o velho, isto 
é, a estrutura econômica anterior é destruída em favor da criação de uma nova 
estrutura, que é melhor do que a anterior.
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Nessa teoria, o crescimento econômico é enxergado como um 
processo evolucionário impulsionado pela mudança tecnológica. 
São, portanto, os avanços tecnológicos, considerados endógenos e 
idiossincráticos, que guiam o crescimento econômico. 

Nesta seção, antes de abordar a discussão mais diretamente  
relacionada à mudança tecnológica, são apresentadas algumas 
ques tões acerca do programa de pesquisa evolucionário, também 
conhecido e denominado por alguns autores como não reducio‑
nista e sistêmico. Note ‑se que as propriedades globais deixam de 
ser concebidas apenas como o resultado da agregação individual, 
passando a ser definidas também a partir das suas propriedades 
relacionais, sendo, portanto, entendidas como sistemas. 

Para Dosi & Winter (2003), dentre as características utilizadas 
para descrever as teorias evolucionistas da mudança econômica, a 
dinâmica é apresentada como um “imperativo metodológico” 
compartilhado por todos os modelos. 

A teoria evolucionária, a partir da sua análise dinâmica, busca 
fornecer a explicação para importantes fenômenos ao longo do 
tempo. Tais fenômenos distinguem ‑se pela manutenção e preser‑
vação de determinadas características do passado, o que significa 
dizer que as decisões tomadas no passado influenciam, em grande 
medida, as decisões de hoje; mas também envolvem elementos pu‑
ramente aleatórios, não conhecidos pelos agentes, os quais, por sua 
vez, são responsáveis pela geração de variedade no sistema.

Dentre as demais características que definem o programa de 
pesquisa evolucionário, estão: 1) a consideração de que as teorias 
devem ser microfundamentadas, no sentido de que devem estar 
baseadas em relatos realistas sobre os agentes; 2) a necessidade de 
incorporar aspectos específicos da realidade, uma vez que teorias 
que lidam com abstrações e omissões geram interpretações er‑
radas da realidade; 3) a hipótese de que os agentes possuem racio‑
nalidade limitada e, diante disso, interpretam de maneira imperfeita 
as informações do ambiente; 4) a existência de heterogeneidade 
entre os agentes, a qual é decorrente desse entendimento imper‑
feito do ambiente, e que se apresenta como dependente da traje‑
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cessá ‑la integralmente. Esses agentes, por outro lado, procuram 
quando possível se adaptar às informações recebidas do meio e a 
partir disso agem para buscar soluções aos seus problemas. Mas 
cabe realçar que essas soluções não são perfeitas ou maximizadoras 
como no sentido neoclássico. Como aponta Prado (2006): 

Nesse modo alternativo de pensamento microeconômico, as 
ações são pensadas como intencionais, mas elas têm sempre con‑
sequências não intencionais. Os agentes têm metas e procuram 
alcançá ‑las, mas não são senhores auto centrados no contexto da 
interação. (p.309)

Em decorrência da incerteza do meio, os indivíduos nessa 
abordagem são caracterizados como heterogêneos, parcialmente 
“cegos” e dotados de racionalidade limitada. São ainda vistos como 
seres mutáveis e adaptativos que aprendem e alteram suas expecta‑
tivas quando necessário. Ademais, esses agentes, numa relação de 
reciprocidade com a sociedade, passam a ser, também, definidos 
por suas propriedades relacionais, além daquelas intrínsecas a eles 
(Prado, 2006). 

Diante disso, as propriedades globais para a teoria sistêmica  
não podem ser obtidas por mera agregação das propriedades indi‑
viduais, isto é, elas não podem ser meramente reduzidas às proprie‑
dades das partes, dado que os agentes não são independentes uns 
dos outros, encontrando ‑se organizados pelas estruturas sociais e, 
diante disso, formando composições que têm propriedades emer‑
gentes, o que significa dizer que elas formam propriedades que 
emergem como resultado das ações e interações desses indivíduos 
e, portanto, apresentam resultados que são imprevisíveis e não  adi‑
tivos. Os todos econômicos são, consequentemente, “compreen‑
didos como sistemas ou como composições globais, já que as 
in te rações que os constituem, constituem em processo também os 
próprios agentes enquanto tais” (Prado, 2006, p.305). Disso segue 
que o sistema, entendido como complexo, é determinado pelo indi‑
víduo, mas esse sistema também determina em parte o comporta‑
mento desses indivíduos, uma vez que as ações e decisões que 
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formam o todo geram consequências que retroagem sobre os indi‑
víduos. 

De acordo com Prado (2006), essa microeconomia denominada 
de sistêmica e evolucionária mostrou ‑se incompatível com o indi‑
vidualismo metodológico e com as hipóteses de maximização da 
microeconomia reducionista, uma vez que a primeira

exige que a explanação das propriedades macrossociais nesse 
campo do conhecimento seja remetida sempre à síntese entre 
propriedades individuais e relacionais, já que é exatamente isso 
que está implicado no conceito de sistema. Assim, o próprio 
comportamento individual é explicado em função de caracterís‑
ticas psicológicas, posicionais, interativas, etc. do “indivíduo em 
sociedade”, visto que nessa perspectiva, o indivíduo sem a socie‑
dade é uma má abstração. (Prado, 2006, p.310)

Para Hodgson, as “partes e os todos, indivíduos e instituições, 
mutuamente constituem e condicionam um ao outro, rejeitando 
teorias de nível único em que as explicações de todos os fenômenos 
são empreendidas tendo em vista um tipo de unidade” (1999, 
p.138). 

De maneira geral, é possível verificar, seguindo as proposições 
de Saviotti & Metcalfe (1991), que, enquanto a teoria evolucionária 
está interessada no desenvolvimento de longo prazo e nas mu‑
danças e descontinuidades geradas na estrutura econômica, a teoria 
ortodoxa está interessada nos estados de equilíbrio e em movi‑
mentos de curto prazo, os quais representam deslocamentos tem‑
porários em relação a posições estáveis e, portanto, não enfatizam, 
ou enfatizam pouco, a discussão sobre mudança estrutural e des‑
continuidades. 

Segundo Hodgson (1999), a aproximação da economia com  
a bio logia e as importantes contribuições da tradição de pesquisa 
biológica – oriundas do pensamento de Darwin e Lamarck – foi 
capaz de afastar a abordagem evolucionária do paradigma meca‑
nicista que domina o mainstream. 
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Nos trabalhos desenvolvidos por Darwin e Lamarck, vale des‑
tacar a importância dos conceitos de genótipo e fenótipo. Enquanto 
o primeiro diz respeito à configuração genética incorporada na es‑
trutura do DNA, o fenótipo trata da configuração externa do orga‑
nismo. 

Darwin considera que os organismos transferem suas configu‑
rações genéticas para as gerações futuras, entretanto, não trans‑
ferem aquelas características adquiridas no ambiente, ou seja, seu 
fenótipo. Pondera ainda que a mudança evolutiva ocorre devido a 
um processo de seleção natural no qual os indivíduos mais bem 
adaptados (ou as firmas mais lucrativas) são selecionados e trans‑
mitem sua estrutura genética aos descendentes, enquanto os menos 
adaptados tendem a ser eliminados. 

A abordagem de Lamarck, assim como a de Darwin, considera 
que os organismos são afetados pelo meio ambiente em que estão 
inseridos, e que, a partir de alterações desse meio, eles desenvolvem 
variações para se adaptar às novas condições. Mas, de maneira dife‑
rente das proposições darwinianas, considera que tais caracterís‑
ticas, isto é, tais adaptações desenvolvidas a partir das mudanças no 
meio, podem ser transmitidas aos descendentes. 

Na abordagem evolucionária, os fenômenos econômicos, vistos 
como processos de mudança, no qual as capacidades e regras se 
modificam para se adequar a novos eventos ou superar problemas 
são semelhantes ao processo de seleção natural biológica. 

Em tal abordagem, as rotinas e as regras de decisão, por sua vez, 
desempenham uma função similar aos genes e correspondem à 
configuração genética das firmas. E as mudanças econômicas reali‑
zadas por meio de buscas de novos processos e novos produtos por 
parte das firmas são semelhantes à mutação genética na biologia. 
Para essa abordagem, tanto a configuração genética como as carac‑
terísticas adquiridas podem ser transmitidas (Nelson & Winter 
[1982]/2005). 

Nas próximas seções procura ‑se discutir o processo de mudança 
técnica dentro dessa perspectiva evolucionária. 
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O tratamento evolucionário das inovações tecnológicas 

Grande parte da dificuldade da abordagem neoclássica em lidar 
com os processos de mudança tecnológica pode ser creditada ao ca‑
ráter estático dessa teoria e, por conseguinte, à consideração de si‑
tuações hipotéticas de equilíbrio. Outro fator limitante diz respeito 
à hipótese do comportamento maximizador e de racionalidade per‑
feita, já que a incerteza que permeia as inovações tecnológicas, o 
caráter irregular dessas mudanças e a diversidade de estratégias das 
firmas a torna irredutível à pura racionalidade (Nelson & Winter, 
[1982]/2005). Como visto anteriormente, tais limitações confe‑
riram um tratamento apenas secundário à questão da inovação por 
parte dos teóricos neoclássicos, e abriram espaço para o desenvolvi‑
mento de modelos de inspiração schumpeteriana, também conhe‑
cidos como neo ‑schumpeterianos ou evolucionários, os quais se 
mostraram bastante apropriados para estudar contextos que en‑
volvem novidade permanente.

Os modelos neo ‑schumpeterianos ou evolucionários, diferente 
dos neoclássicos, substituem a análise estática e a hipótese de equi‑
líbrio por uma análise dinâmica do processo e pela consideração de 
hipóteses de desequilíbrio em que as estruturas se desenvolvem ao 
longo do tempo. Substituem, ainda, a hipótese de comportamento 
racional e maximizador pela noção de incerteza. 

Além do mais, o progresso técnico passa a ser enxergado como 
um instrumento de competição e como a principal fonte de cresci‑
mento e mudança estrutural numa economia, pois, de acordo com 
os evolucionários, as tecnologias e as estruturas industriais não 
estão delineadas como proposto pela abordagem neoclássica tradi‑
cional, segundo a qual, a partir da existência de um estoque de co‑
nhecimento tecnológico, as firmas facilmente avaliam, utilizam e 
reproduzem uma determinada tecnologia. De maneira diferente, 
essa abordagem considera que a tecnologia e as estruturas indus‑
triais estão sempre se desenvolvendo, e tal dinâmica é resultado do 
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comportamento diferenciado das firmas, as quais podem apre‑
sentar características bastante específicas e particulares.21

As firmas, nesse sentido, tomam como base um conhecimento 
que está disponível, é de caráter público,22 e é compartilhado por 
todos os agentes envolvidos. Mas também procuram, a partir de 
novas buscas,23 melhorar e diferenciar seus procedimentos e estra‑
tégias, apresentando com isso diferentes formas de utilização dessas 
tecnologias no seu interior, fator que as distingue dos seus concor‑
rentes e gera variações e evolução no sistema. 

Além disso, parte ‑se do pressuposto de que a inovação, para a 
perspectiva evolucionária, caracteriza ‑se por envolver variedade, 
complexidade institucional, incerteza e diversidade de opinião dos 
indivíduos e organizações, que tenderão a formar opiniões dife‑
rentes com relação às políticas de P&D. Ambientes que exibem 
inovação apresentam ‑se, portanto, em um contínuo estado de de se‑
 quilíbrio, pois o processo de busca realizado pela firma a fim de 
introduzir inovações de processo e produto pode gerar diferentes 
reações no mercado. E essas diferentes reações podem ser tanto  
no que diz respeito à atuação dos seus concorrentes, uma vez que 
as consequências da criatividade humana e da mudança estrutural 
não predeterminada poderão ou não se limitar ao seu mercado, 
quanto no que se refere às respostas da sua demanda, dado que  
os consumidores podem apresentar diferentes avaliações sobre as 
características tecnológicas, afastando o sistema das posições de 
equilíbrio. Mas, mesmo atuando fora do equilíbrio, as firmas são 
vistas como sendo capazes de se adaptar às mudanças e estão numa 

21.  Esse caráter específico e particular relativo ao conhecimento lhe é atribuído 
tanto em função dos seus aspectos tácitos como também em função do uso de 
mecanismos de proteção de segredos e dispositivos legais como as patentes. 

22.  São exemplos as publicações científicas e técnicas. 
23.  De acordo com Nelson & Winter ([1982]/2005, p.359), dentre as caracterís‑

ticas que distinguem o processo de busca, estão: i) a irreversibilidade, ii) seu 
caráter contingente e dependência do que está para ser encontrado, e iii) sua 
incerteza fundamental.
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constante busca por novas estratégias, a fim de auferir lucros 
maiores.

Ao considerar que a introdução de inovações envolve a solução 
de problemas tecno econômicos, em que as consequências das ações 
presentes não podem ser plenamente antecipadas, pois dependem 
de acontecimentos e decisões que estão fora do seu alcance, a  
abordagem evolucionária abandona a hipótese de racionalidade 
perfeita. 

Nessa abordagem, as decisões empresariais são, de maneira di‑
ferente, tomadas em um ambiente de incerteza para os agentes  
envolvidos, bem como para aqueles que são afetados pelo com‑
portamento dos primeiros e, portanto, não podem ser baseadas 
em critérios de maximização de um objetivo bem definido sob 
condições plenamente delineadas, uma vez que as firmas não têm 
acesso livre e imediato a um número irrestrito de atividades pro‑
dutivas e tampouco todos os processos estão sob o seu controle, 
passando a depender também das ações e decisões tomadas pelos 
outros agentes.

Nelson & Winter (1977) partem do princípio de que as firmas 
procuram se comportar racionalmente, mas esse comportamento 
não deve ser traduzido em comportamento racional e maximi‑
zador da teoria microeconômica tradicional. Essa racionalidade, 
por outro lado, está relacionada ao conceito de “meio de seleção”, 
o qual determina como o uso relativo de diferentes tecnologias  
se modifica ao longo do tempo. O comportamento dos agentes, 
nesse sentido, é determinado por um processo de seleção que, por 
sua vez, determina a direção da dinâmica, sendo representado de 
maneira procedimental e não por um cálculo de otimização. Desta 
feita, as escolhas passam então a ser expressas por meio de ro‑
tinas, que guiam e direcionam o comportamento da empresa na 
tomada de decisões, desempenhando um importante papel como 
memória organizacional. Desse modo, é esperado que as firmas se 
comportem no futuro de acordo com as rotinas que empregaram 
no passado. 
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O termo rotina24 foi usado por Nelson & Winter ([1982]/2005) 
para se referir aos padrões comportamentais que fossem, em certa 
medida, regulares e previsíveis. Diferente da abordagem ortodoxa 
que trata as técnicas produtivas disponíveis como conhecidas e 
dadas pelo mercado e, também, como sendo as melhores técnicas 
que maximizam o lucro da empresa, para a teoria evolucionária 
as técnicas produtivas refletem as rotinas, as quais direcionam as 
ações de uma empresa na tomada de decisões e as simplificam. 
Elas ainda reduzem o número de variáveis envolvidas e o custo 
no processamento, simplificando o cálculo envolvido e o processo 
de gerenciamento das decisões. 

Nelson & Winter ([1982]/2005) distinguem três classes de ro‑
tinas: i) as rotinas que governam o comportamento do curto prazo e 
não podem ser rapidamente alteradas, conhecidas como caracterís‑
ticas organizacionais; ii) as rotinas relacionadas aos fatores de pro‑
dução fixos no curto prazo, isto é, o estoque de capital da firma,  
e que determinam o comportamento de investimento; e iii) as ro‑
tinas que modificam as características operacionais, que, por sua 
vez, determinam como e quanto a firma produz sob várias circuns‑
tâncias. A conjunção desses fatores faz com que a prática, a repe‑
tição e os melhoramentos incrementais das rotinas tornem as firmas 
mais efetivas na exploração das oportunidades tecnológicas, o que 
acentua sua habilidade e seus conhecimentos específicos e eleva a 
sua eficiência organizacional.

Nesse ambiente de conhecimento imperfeito, as diversas fir mas 
heterogêneas se empenham em aprimorar e diversificar a base tec‑
nológica existente e, portanto, modificar as rotinas prevalecentes 

24.  Segundo Nelson & Winter ([1982]/2005), as rotinas “incluem características 
das firmas que variam de rotinas técnicas bem especificadas para a produção 
de coisas, procedimentos para contratações e demissões, encomendas de novos 
estoques, ou aumentar a produção de itens de alta demanda, até as políticas 
relativas ao investimento, à pesquisa e desenvolvimento (P&D) ou publici‑
dade e estratégias empresariais relativas à diversificação da produção e ao in‑
vestimento no exterior” (p.32 ‑3).
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através da busca25 por novos processos, novos produtos e novas 
formas organizacionais, com o objetivo de aperfeiçoar essas téc‑
nicas e, a partir disso, extrair benefícios econômicos dessas ino‑
vações.26 

As firmas que operam em diversos segmentos econômicos estão 
expostas a diferentes ambientes tecnológicos, segundo os quais  
algumas propriedades determinam o processo de busca inovativa. 
São elas: i) oportunidades tecnológicas, ii) apropriabilidade tecno‑
lógica, iii) cumulatividade do conhecimento tecnológico, e iv) na‑
tureza do conhecimento base (Dosi, 1988b). As diferentes 
espe cificidades e magnitudes dessas propriedades são, em parte, 
responsáveis pelas diferenças inter e intra ssetoriais.

Quanto ao comprometimento de recursos com o processo de 
busca inovativa, este é, em parte, feito a partir da percepção por 
parte dos agentes da existência de diferentes oportunidades tecno‑
lógicas, as quais exibem características irreversíveis, específicas, 
cumulativas e dependentes da trajetória. É feito, ainda, a partir da 
percepção dos diferentes incentivos para a inovação quanto a re‑
tornos econômicos esperados e, também, em função da percepção 
das diferentes oportunidades econômicas (Dosi, 1988b). 

As diferentes condições de oportunidades tecnológicas estão di‑
retamente relacionadas com o desempenho das firmas, pois, quanto 
maiores forem essas oportunidades, melhores serão as possibili‑
dades de aprendizado tecnológico e maiores serão as pressões sobre 
as firmas atrasadas. Esse é o processo de seleção que se estabelece e 
tende a gerar estruturas industriais bastante concentradas. 

Mas, como assinala Dosi (1988b, p.1160), 

A oportunidade é apenas uma condição necessária, mas não su‑
ficiente, para a exploração tecnológica concreta. [...] E [...] sua 

25.  No modelo de Nelson & Winter ([1982]/2005), as buscas foram tratadas como 
P&D.

26.  As inovações consistem, em grande parte, em novas combinações de rotinas já 
existentes. 
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exploração efetiva pelas empresas privadas dependerá de fatores 
como as condições de apropriabilidade e também das variáveis 
de mercado, tais como o tamanho do mercado, a elasticidade  
da demanda em relação ao preço e às mudanças na qualidade, e o 
grau de concentração industrial. 

A apropriabilidade, nesse sentido, apresenta ‑se como uma pro‑
priedade do conhecimento tecnológico que viabiliza as inovações e 
as protege em graus variados das imitações dos seus concorrentes, 
garantindo os benefícios econômicos acumulados. As condições de 
apropriabilidade podem variar significativamente entre as indús‑
trias e entre as tecnologias. 

A apropriabilidade será baixa em condições em que o conheci‑
mento é facilmente difundido e de fácil acesso. Nesses casos, as 
firmas imitadoras encontrarão facilidade em descobrir e duplicar 
os empreendimentos de uma firma inovadora. Em condições como 
essas, isto é, na falta de condições satisfatórias de apropriabilidade, 
as empresas teriam pouco incentivo para investir em inovação. 

Por outro lado, a apropriabilidade será alta quanto maior for a 
dificuldade de imitação, isto é, quanto maior for a capacidade da 
firma inovadora de proteger a sua inovação. Nesses casos, apenas 
uma parte dos benefícios da inovação serão espalhados pelo sistema 
econômico. De maneira geral, é possível dizer que a existência 
dessas condições de apropriabilidade acaba por motivar os agentes 
a explorarem novas oportunidades tecnológicas. Os diferentes 
graus de proteção das inovações também apresentam caracterís‑
ticas bastante divergentes entre as indústrias e entre as tecnologias, 
apresentando‑se, portanto, como um fator importante para ex‑
plicar a variância entre as mesmas. 

Outro fator que determina o processo de inovação é a cumula‑
tividade. Quanto maior a cumulatividade do progresso técnico, 
maiores serão as possibilidades de avanços tecnológicos. Verifica ‑se 
que o processo de busca é composto tanto por elementos estocás‑
ticos ou aleatórios como pelo conhecimento existente no ambiente 
em que a firma opera. E essa natureza do conhecimento cumulativo 
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permite que as firmas utilizem a informação disponível no mer‑
cado com o objetivo de antecipar algumas mudanças que ocorrem 
no ambiente de seleção.

Essas variedades criadas no ambiente poderão ser transmitidas 
às gerações futuras e, diante disso, as organizações e tecnologias 
tenderão a mostrar continuidade no tempo,27 de modo que as reali‑
zações futuras estarão em grande parte relacionadas com o que fora 
feito no passado. 

As firmas, entendidas como agentes que acumulam capaci‑
dades organizacionais, herdam a habilidade de introduzir trans‑
formações produtivas, incorporadas em regras e rotinas. Nesse 
con texto, as rotinas que funcionam como ordenadores de infor‑
mação e dispositivos para armazenamento de conhecimento são 
vistas como here ditárias e selecionáveis. Elas são hereditárias por‑ 
 que o conhecimento presente nas rotinas não é descartado a partir da 
busca de novos conhecimentos, mas é acumulado e estocado na 
memória da firma, formando uma base de conhecimento que de‑
termina as buscas futuras. 

As rotinas também são selecionáveis, pois é por meio do pro‑
cesso de seleção que as tecnologias e estratégias que se mostrarem 
melhores quanto a lucratividade e participação de mercado serão 
escolhidas ou então mantidas, e influenciarão o processo de mu‑
dança técnica, enquanto aquelas que se mostrarem inferiores serão 
descartadas ou alteradas. Cabe lembrar que é a motivação pela ob‑
tenção de lucros maiores e mais espaço no mercado que faz com 
que as firmas sejam estimuladas a introduzir novas mudanças no 
sistema, isto é, faz com que sejam estimuladas a empreender novos 
processos de busca. 

O processo de seleção, nesse contexto, representa o mecanismo 
de validação e redirecionamento dos processos e resultados da bus‑
ca. Vale notar que, nesse ambiente, a inovação é submetida tanto a 
um processo de seleção interna, realizado no interior da firma, 

27.  É nesse sentido que se diz que o comportamento (ou conhecimento) é irrever‑
sível e dependente da trajetória.
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como a um processo de seleção externa, que é dado pelo ambiente 
de competição do mercado, e, portanto, pela capacidade da fir ‑ 
ma de se destacar entre seus demandantes e rivais. 

Em resumo, a teoria evolucionária vê a atividade inovadora 
como um constante processo de busca, descoberta, experimen‑
tação, desenvolvimento, imitação dos resultados alcançados pelas 
outras firmas, e adoção de novos produtos, novos processos e nova 
organização que visam melhorar as técnicas existentes (Dosi, 
1988d). Esses processos inovativos, por sua vez, ocorrem a partir 
de formas e procedimentos que transformam ou criam novas ati‑
vidades, isto é, novas rotinas. Em função disso, as firmas ino‑
vadoras desenvolvem um conjunto de ações cujas tarefas passam a 
ser determinadas por procedimentos rotineiros, que, por sua vez, 
são responsáveis pela determinação dos paradigmas tecnológicos.

Os paradigmas tecnológicos

Os paradigmas tecnológicos28 constituem um padrão de solução 
de diversos problemas tecnológicos específicos que são comparti‑
lhados pelas firmas, contendo indicações de quais direções as mu‑
danças tecnológicas devem tomar e quais evitar.29 Os paradigmas 

28.  O conceito de paradigmas tecnológicos proposto pelos neo ‑schumpeterianos 
surge como uma tentativa de solucionar as limitações das concepções teóricas 
demand pull e technology push proposta pela teoria econômica convencional, 
segundo as quais as inovações são tratadas como um elemento exógeno ao sis‑
tema econômico. Enquanto para a noção demand pull a mudança técnica é  
determinada pelas forças do mercado, apresentando ‑se como um processo 
passivo e reativo, para a noção technology push é a própria trajetória da tecno‑
logia, isto é, são os avanços científicos e as atividades de P&D industriais que 
conduzem ao progresso técnico. Para os autores neo ‑schumpeterianos, as duas 
teorias falham ao tentar explicar a mudança técnica e a inovação, pois não con‑
sideram que a inovação se apresenta como um processo simplesmente reativo, 
uma vez que as firmas estão sempre buscando melhorar suas tecnologias, inde‑
pendente dos sinais de mercado. 

29.  O conceito de paradigma tecnológico está próximo da definição de paradigma 
científico de Thomas Kuhn, já que ambos dizem respeito a uma visão de defi‑
nição de problemas ou a um padrão de investigação. 
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guiam as buscas e definem sobretudo as necessidades que devem 
ser sanadas, o conhecimento científico a ser utilizado na tarefa e 
também o material tecnológico a ser empregado. Portanto, os para‑
digmas tecnológicos definem as oportunidades tecnológicas30 para 
inovações subsequentes, bem como os procedimentos necessários 
para explorá ‑las, conduzindo os esforços para certas direções em 
detrimento de outras (Dosi, 1988d).

Esse padrão de solução de problemas está baseado em expe‑
riências passadas que são acumuladas ao longo do tempo, e também 
no conhecimento formal existente.31 Este oferece indicações em que 
os inventores podem se basear e conduz ao uso mais eficiente dos 
recursos destinados às atividades inovativas. Eis que essas atividades 
se apresentam como atividades fortemente seletivas, finalizadas em 
direções precisas e geralmente cumulativas na aquisição de capaci‑
tações para a solução de problemas, o que as afasta do conceito de 
tecnologia como informação, a qual é facilmente reproduzida e reuti‑
lizada e está livremente disponível (caráter público). 

Mas vale notar, além das experiências passadas, que os para‑
digmas também envolvem capacitações que são específicas aos in‑
ventores, e que dependem de uma base de conhecimento privado e 
de características particulares, além das competências tácitas pre‑
sentes no interior de cada firma e que não são facilmente copiadas 
(Dosi, 1988b).

De acordo com a presente perspectiva, o progresso técnico é 
inerente a um paradigma tecnológico, e a direção tomada pelo de‑
senvolvimento tecnológico segue uma trajetória tecnológica que, 
por sua vez, constitui ‑se no modo de formular e solucionar deter‑
minados problemas tecno econômicos dentro do paradigma tecno‑
lógico. 

30.  Vale notar que os diferentes paradigmas tecnológicos implicam diferentes 
oportunidades para a inovação. 

31.  Esse conhecimento pode assumir característica privada, pública, codificada, 
simples, não padronizada, independente, específica, complexa, dependente, 
tácita, etc. 
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Essas trajetórias tecnológicas tendem a exibir continuidade ao 
longo do tempo (path ‑dependent), pois as firmas são condicionadas 
pelas escolhas feitas no passado. Nesse sentido, as firmas tendem a 
continuar em uma determinada direção de busca, acentuando suas 
habilidades e conhecimentos específicos naquela atividade e aufe‑
rindo retornos crescentes. Entretanto, quando a exploração das 
oportunidades no paradigma existente se torna decrescente e seus 
custos tornam ‑se elevados, novos avanços na ciência e tecnologia 
determinarão o aparecimento de novos paradigmas. 

A comparação e a escolha entre diferentes paradigmas tecnoló‑
gicos não envolvem apenas critérios objetivos, mas estão carregadas 
de incerteza, uma vez que as consequências das atividades inova‑
tivas não são conhecidas com antecedência, e também porque as 
empresas não conhecem todas as alternativas disponíveis. Essa se‑
leção ou escolha, isto é, o estabelecimento de um paradigma tec‑
nológico, dependerá, dentre outros fatores: das instituições que 
rela cionam as pesquisas às aplicações econômicas, de fatores estri‑
tamente institucionais, de mecanismos de tentativa e erro, e, ainda, 
dos mecanismos de seleção via mercado (Dosi, 1988b, p.1136 ‑7). 

Diante da emergência de novos paradigmas, novos padrões de 
oportunidades de progresso técnico serão gerados nesse sistema, e 
tal efeito se espalhará para outras firmas e setores, que se benefi‑
ciarão dos avanços conquistados pelos primeiros, uma vez que 
serão geradas externalidades32 tecnológicas em todo o sistema eco‑
nômico. Além disso, segundo Dosi (1988b), a emergência de novos 
paradigmas e a difusão de seus efeitos sobre a economia afasta as 
economias continuamente dos estados estacionários e evita o esta‑
belecimento de retornos decrescentes no processo de busca por 
inovações.

Apesar desse ambiente de incerteza nas decisões tomadas, os 
autores evolucionários consideram que alguns aspectos, especifica‑
mente o tamanho da empresa ou a existência dos paradigmas tec‑

32.  Tais externalidades são geradas via fluxo insumo/produto e via complementa‑
ridades tecnológicas. 
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nológicos, podem contribuir para aplainar tais “problemas”, ou 
seja, são capazes de reduzir o grau de incerteza dos inovadores. 

Em linhas gerais, é possível afirmar que a introdução de um pa‑
radigma tecnológico permite reduzir a incerteza fundamental33 que 
envolve o processo de busca pela inovação, dado que possibilita 
grandes incrementos nas capacidades de aprendizado das organi‑
zações empresariais na medida em que focaliza as direções das 
buscas e também auxilia na predição das atividades inovadoras. 
Nesse sentido, é possível afirmar que os paradigmas tecnológicos 
guardam uma estreita relação com as instituições, uma vez que eles 
são reproduzidos ao longo do tempo por meio do desenvolvimento 
delas (Dosi, 1988b). 

Entretanto, a base de conhecimento preexistente e a capacidade 
de prever eventos34 não são consideradas perfeitas, caracterizando ‑ 
‑se por ser incompletas, dado que são limitadas em sua cobertura e 
também porque as buscas realizadas pelas firmas estão sempre se 
alterando, o que afeta a avaliação das demais firmas e gera assime‑
trias entre elas (Saviotti & Metcalfe, 1991). 

Nesse sentido, os paradigmas e as trajetórias tecnológicos 
tam bém poderão apresentar diferentes níveis de generalidade e ca‑
racterísticas bastante distintas entre as diversas firmas e setores in‑
dustriais, e isso porque a base de conhecimento existente possui 
um caráter público e universal, mas também um caráter privado, 
parcialmente tácito e específico, o que significa que parte do co‑
nhecimento científico é desenvolvido internamente e que, por‑
tanto, não pode ser inteiramente difundido.35 

33.  Segundo Dequech (1998), a incerteza fundamental é caracterizada pela possi‑
bilidade de criatividade e mudança estrutural não predeterminada. 

34.  Vale notar que esses mecanismos de aprendizado podem, no entanto, limitar as 
buscas das firmas, o que as conduz a uma inércia e resulta na adaptação imper‑
feita da firma.

35.  Isso não significa, entretanto, que essas formas de conhecimento sejam inteira‑
mente imóveis e não possam ser difundidas. Apesar da sua natureza local, 
cumulativa e específica, a atividade inovativa ou a informação pode se di‑
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Portanto, são os diferentes incentivos específicos a cada firma 
ou setor, isto é, as diferentes condições de oportunidade e apro‑
priabilidade, juntamente com as características específicas do 
conhe cimento tecnológico, de natureza local e cumulativa e com os 
dife rentes procedimentos de busca,36 que explicam as direções do 
avanço tecnológico e, portanto, a variedade ou os diferentes pa‑
drões de tecnologia observados nas diversas firmas e setores (Dosi, 
1988b). 

Além disso, as assimetrias geradas por inovações bem‑suce‑
didas permitirão que as firmas se tornem mais competitivas do que 
as suas concorrentes, pois, quanto maiores forem essas assimetrias 
entre as firmas, maiores serão as oportunidades dos líderes tecnoló‑
gicos de modificar a estrutura industrial em seu favor e melhorar o 
seu desempenho setorial (Dosi, 1988b). 

Segundo Dosi, cada paradigma tecnológico (1988b, p.1131) 

incorpora uma combinação específica de determinantes exó‑
genos da inovação (e.g., os avanços universitários na ciência 
pura) e determinantes que são endógenos ao processo de concor‑
rência e de acumulação tecnológica de firmas e indústrias par‑
ticulares. Mais do que isso, cada paradigma envolve modos de 
busca, bases de conhecimento e combinações entre as formas  
de conhecimento tecnológico públicas e privadas que são muito 
específicos.

E são esses diferentes processos de busca, comportamento e es‑
tratégia das firmas as explicações para as diferenças de desempenho 
entre elas, assim como a sua capacidade de crescimento, ilustradas 
por sua parcela de mercado (market share), sua lucratividade e sua 
probabilidade de sobrevivência. Diante disso, as firmas que uti‑

fundir. Entretanto, como assinala Dosi (1988b), a habilidade de replicar os re‑
sultados inovativos é bem mais rígida.

36.  Segundo Dosi (1988b), enquanto, para algumas tecnologias, a inovação en‑
volve pesquisas em laboratórios de P&D e diversos testes, para outras ela é 
mais informal e envolve melhoras incrementais nos projetos, sendo que nem 
sempre é percebida como resultado de investimento em P&D.
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lizam as estratégias mais bem adaptadas irão crescer e aumentar a 
sua participação na economia, enquanto as empresas defasadas se 
empenharão em imitar as primeiras. 

Vale lembrar que os processos de inovação são determinados 
pela própria trajetória natural da tecnologia, através da busca de 
novas oportunidades e pelas condições de apropriabilidade. São in‑
fluenciados também pelos mecanismos de mercado, isto é, pelo  
julgamento do ambiente de mercado, ou demanda de mercado, ex‑
presso na expectativa das empresas sobre o comportamento das 
vendas e da rentabilidade. Esses mecanismos indutores determi‑
nados pelo mercado respondem pelos diferentes graus de compro‑
metimento das empresas privadas com a geração de inovação, e são 
bastante relevantes na definição da busca por novos produtos e 
novas técnicas de produção. Diante de mudanças nas condições de 
mercado, as empresas são normalmente estimuladas a buscar novos 
produtos e novas formas de fazer as coisas.

Segundo Dosi (1988b), esses fatores, isto é, as diferentes con‑
dições de oportunidade e apropriabilidade,

juntamente com as condições que comandam a concorrência  
de mercado (e.g., os vários outros tipos de barreiras à entrada, 
escala mínima necessária, as dificuldades para fracionar ou am‑
pliar mercados – tanto domésticos quanto externos –, a elas ti‑
cidade de preço ou qualidade da demanda), determinam a 
evolução tanto do desempenho quanto das estruturas indus‑
triais. (p.1161)

Com isso, além do interesse na natureza e nos impactos de uma 
inovação sobre a produtividade da indústria, essa abordagem 
também está interessada na relação dessas inovações com a dinâ‑
mica industrial e com a estrutura de mercado, isto porque, além de 
gerar efeitos sobre a produtividade, o processo de inovação gera 
efeitos sobre a maneira como o mercado e a indústria se desen‑
volvem ao longo do tempo (Dosi, 1988b; Possas, 1989a). E é exa‑
tamente essa interação entre os mecanismos de mercado, por um 
lado, com as combinações entre as oportunidades, apropriabili‑
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dades e a natureza do conhecimento, de outro lado, que deter‑
minam os diferentes padrões setoriais37 de mudança técnica 
observados.

Por fim, cabe ressaltar que, apesar da existência e da grande im‑
portância dos elementos considerados previsíveis utilizados para 
antecipar as mudanças que ocorrem no ambiente de seleção, nem 
todas as decisões empresariais serão rotineiras, devido à existência 
dos elementos específicos e dos elementos estocásticos.38 

A existência de características específicas às firmas é respon‑
sável pelos diferentes graus de investimento em P&D interfirmas e 
intrassetorial. Segundo Dosi (1988b), essas diferenças inter setoriais 
e intrassetoriais estão ligadas às características dos di ferentes para‑
digmas tecnológicos e às formas pelas quais as capa citações ino‑
vativas se desenvolvem e podem ser competitivamente exploradas 
pelas firmas individuais. Nesse sentido, enquanto para algumas 
fir mas e tecnologias o comprometimento de recursos com inovação 
envolve predominantemente uma atividade de busca formal, em 
geral realizada em laboratórios de P&D, para outras, a atividade 
inovativa é mais informal e se origina de melhoras incrementais nos 
projetos, sendo que nem sempre é percebida como resultado de in‑
vestimento em P&D, pois estão internalizadas nas organizações, 

37.  Nessa linha, Pavitt (1984) desenvolve um estudo que tem como objetivo iden‑
tificar diferentes grupos de indústrias conforme o seu padrão setorial de ino‑
vação. No estudo, o autor considera as possibilidades de oportunidades 
tecnológicas, geração de conhecimento e cumulatividade do conhecimento tec‑
nológico, apropriabilidade tecnológica e tacitividade do conhecimento. E veri‑
fica que a presença diferenciada dessas propriedades nos grupos analisados 
proporciona distintas capacidades inovativas setoriais. O estudo procura mos‑
trar que existem dinâmicas industriais diferenciadas em critérios de busca e 
seleção de inovação, formas de aprendizado, vínculo com a ciência, capacidade 
de proteção da inovação, relação de cooperação e interação entre firmas, etc., 
que resultam na impossibilidade de ocorrer um único padrão de inovação.

38.  Como será visto mais adiante, Nelson & Winter ([1982]/2005) reconheceram 
as possibilidades desses elementos estocásticos e imprevisíveis, ou seja, reco‑
nheceram a possibilidade de novidade genuína, entretanto, se depararam com 
a dificuldade de modelagem de situações como essa. 



INOvAçõES TECNOLógICAS 47

sen do muitas vezes difícil auferir seus custos. Dentre essas for‑ 
mas de aperfeiçoamentos incrementais nas tecnologias estão as 
formas de aprendizado baseadas no learning by doing39 (aprender 
fazendo) e learning by using40 (aprender usando). Verifica ‑se ainda 
que, enquanto em alguns setores as inovações são geradas por 
grandes firmas, em outros também podem ser realizadas por firmas 
relativamente pequenas em relação ao mercado no qual operam 
(Dosi, 1988b). 

E, por fim, verifica ‑se que algumas firmas que não investem em 
P&D inovativa podem, por outro lado, estar empenhadas em imitar 
o que outras firmas estão fazendo a partir da adoção das inovações 
desenvolvidas por outras indústrias, isto é, elas estão realizando 
P&D imitativo. 

De forma geral, é possível concluir que os paradigmas tecnoló‑
gicos ajudam a reduzir a incerteza fundamental da busca inovativa 
ao longo do tempo, porém essa incerteza nunca será completamente 
eliminada ex ante. As empresas que se defrontam com ambientes 
complexos e imprevisíveis tendem a adotar políticas estáveis e, a 
partir disso, reduzir a incerteza inerente à busca inovativa sem, 
contudo, eliminá ‑la. 

Feitas essas considerações gerais acerca do programa de pes‑
quisa evolucionário, em que se buscou destacar os principais pontos 
dessa abordagem, procurando diferenciá ‑la da abordagem neoclás‑
sica padrão, o capítulo que segue tem por objetivo identificar as 
principais características dos sistemas complexos, uma vez que essa 
abordagem apresenta algumas questões bastante similares e que 
estão bastante próximas da perspectiva evolucionária. 

39.  Esse tipo de aprendizado ocorre no interior da firma. Trata ‑se de um processo 
decorrente da própria atividade produtiva, pois, quanto maior a produção, 
maior será a experiência adquirida e melhor será o desempenho tecnológico da 
firma. 

40.  Aqui, a acumulação de capacidades decorre da utilização do produto, o qual, 
por sua vez, favorece o conhecimento dos problemas e qualidades deles, per‑
mitindo seu aperfeiçoamento.


