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TEORIA DO CRESCIMENTO
Domar (1939) e Harrod (1946) 

» Principais determinantes do crescimento: investimento (capital físico) e 

força de trabalho. 

Modelos neoclássicos 

– Solow (1956)
» Adiciona a taxa de crescimento da tecnologia (exógena) e inclui o 

conceito de produtividade marginal decrescente dos fatores de produção 

–Ramsey-Cass-Koopmans  (1965)  
– Convergência entre a taxa de crescimento de logo prazo entre os 

países face a produtividade marginal decrescente dos fatores e a livre 

mobilidade dos fatores. Países mais ricos com elevados estoques de 

capitais teriam uma remuneração menor em comparação aos países 

menores. A livre mobilidade dos fatores deslocaria os fatores 

garantindo, remuneração idêntica bem como a mesma taxa de 

crescimento entre os países.

TEORIA DO CRESCIMENTO

◼ Modelos de Crescimento Endógeno
– Explicam as disparidades de crescimento por fatores 

endógenos. 

– Quanto maior o investimento em capital humano, maior a taxa 
de crescimento de longo prazo dos países

– Modelos:

» Learning-by-doing - Romer (1986) 

» Capital humano – Lucas (1988)

◼ Solow Aumentado: Mankiw, Romer e Weil
(1992)

» Capital humano é inserido na equação de determinação
do produto de Solow
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INSTITUIÇÕES E CRESCIMENTO 
Acemoglu et al (2014):  determinantes do crescimento

a) Determinantes aproximados: fatores de produção - inovação, 
acumulação de capital físico e humano
– Caracterizam a própria prosperidade

b) Determinantes fundamentais: Instituições
– Responsáveis por questões como “porque alguns países são muito mais 

inovadores do que outros?”; “porque investem muito mais em seu sistema 
educacional?”;  “porque as pessoas poupam e investem em capital físico?”

Tendo as instituições como os determinantes fundamentais, estas 
permitiriam o crescimento com a elevação do nível da Produtividade 
Total dos Fatores (progresso tecnológico), capital humano e capital 
físico; fatores cuja evolução caracteriza o processo de crescimento 
econômico. 

Melhores instituições           maior eficiência do fator na função de produção

POR QUE ALGUMAS SOCIEDADES 

SÃO MAIS POBRES QUE OUTRAS?

• A questão se torna então: 

• Por que algumas sociedades têm 

"instituições econômicas piores "do 

que outras?

Instituições como a causa fundamental do crescimento 

de longo prazo (2005) - Daron Acemoglu, Simon 

Johnson e James Robinson
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INSTITUIÇÕES

Regras de interação social (formal e informal): 
estruturam incentivos nas trocas humanas 
(econômicas, políticas ou sociais).

◼ Instituições formais

– direitos de propriedade, sistema legal, estado 
de direito, constituição.

◼ Instituições Informais

– como se comportar na vida cotidiana (ligada à 
religião, história, aceitabilidade social).

INSTITUIÇÕES ECONÔMICAS

• Instituições econômicas são importantes porque 

influenciam a estrutura de incentivos econômicos na 

sociedade 

• Direitos de propriedade 

• sem direitos de propriedade, os indivíduos não 

possuem o incentivo para investir em capital 

físico ou humano ou adotar tecnologias mais 

eficientes 

• Alocação de recursos 

• instituições ajudam a alocar os recursos para seu 

uso mais eficiente, determinam quem obtém 

lucros, receitas e direitos residuais de controle
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COMO AS INSTITUIÇÕES 

ECONÔMICAS FUNCIONAM? 

As instituições econômicas não determinam apenas o 

crescimento econômico potencial da economia de 

forma agregada, mas também uma série de resultados 

econômicos, incluindo a distribuição de recursos no 

futuro (ou seja, a distribuição da riqueza, do capital 

físico ou do capital humano). 

economic performance, 

economic institutions

distribution of resources +l 

COMO AS INSTITUIÇÕES 

ECONÔMICAS SÃO MOLDADAS?
As instituições econômicas são endógenas (ou seja, 

determinadas através de escolhas coletivas feitas pela 

sociedade)

Tipicamente, haverá um conflito de interesses entre 

múltiplos grupos e indivíduos sobre a escolha das 

instituições econômicas 

• Como o equilíbrio das instituições econômicas é 

determinado? 

R: poder político

political power                 economic institutions
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PODER POLÍTICO

• Diferentes grupos e indivíduos normalmente se 

beneficiam de diferentes instituições 

econômicas

• Geralmente, há um conflito sobre essas escolhas 

sociais que, em última análise, é solucionado a 

favor dos grupos com maior poder político 

• A distribuição do poder político na sociedade é, 

por sua vez, determinada pelas instituições 

políticas e pela distribuição de recursos.

PODER POLÍTICO
A distribuição do poder político também é dada de forma endógena 

No entanto, distingue-se entre 2 componentes:

• Poder político de jure: 

• poder originado das instituições políticas

• “numa monarquia, as instituições políticas atribuem todo o 

poder político de jure ao monarca e colocam poucas restrições 

ao seu exercício

• Poder político de facto: 

• originado dos recursos econômicos e capazes de determinar 

a capacidade de usar (ou abusar) das instituições políticas 

existentes

• “Eles podem revoltar-se, usar armas, contratar mercenários, 

cooptar os militares ou usar protestos economicamente 

caros, mas em grande parte pacíficos, a fim de impor seus 

desejos à sociedade."
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FRAMEWORK INSTITUCIONAL

Embora as instituições econômicas sejam 

o fator determinante para os resultados 

econômicos, elas são endógenas e 

determinadas pelas instituições políticas e 

pela distribuição de recursos na sociedade

WHY NATIONS FAIL
Acemoglu e Robinson (2012)

◼ Diferenças nas instituições econômicas e políticas 

são a explicação dominante por que alguns países 

são ricos e outros pobres

◼ As instituições podem ser uma força econômica 

potente devido às dinâmicas positivas ou 

negativas que desencadeiam

◼ As elites podem não querer que as coisas 

melhorem, já que melhorias genuínas podem 

deteriorar seu poder.
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WHY NATIONS FAIL
i) Instituições de desenvolvimento
incentivar o investimento, o crescimento e a 
produtividade.
ii) predatório
instituições extrativistas que favorecem os poucos.

• “Central para a nossa teoria é a ligação entre instituições 

económicas e políticas inclusivas e prosperidade. 

• Instituições econômicas inclusivas que reforçam os direitos 

de propriedade, criam condições equitativas e encorajam 

investimentos em novas tecnologias e habilidades são mais 

propícias ao crescimento econômico do que instituições 

econômicas extrativistas que são estruturadas para extrair 

recursos de muitos para os poucos e que não protegem a 

propriedade. direitos ou fornecer incentivos para a atividade 

econômica ”

WHY NATIONS FAIL
◼ “O crescimento sob instituições extrativistas não será 

sustentado, por duas razões principais. 

◼ Em primeiro lugar, o crescimento econômico sustentado requer 
inovação, e a inovação não pode ser dissociada da destruição 
criativa, que substitui o antigo pelo novo no campo econômico e 
também desestabiliza as relações de poder estabelecidas na 
política.

◼ Em segundo lugar, a capacidade de aqueles que dominam as 
instituições extrativistas se beneficiarem grandemente às custas 
do resto da sociedade implica que o poder político sob as 
instituições extrativistas é altamente cobiçado, fazendo com que 
muitos grupos e indivíduos lutem para obtê-lo. Como 
conseqüência, haverá forças poderosas empurrando as 
sociedades em instituições extrativistas para a instabilidade 
política ”


