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Créditos 
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 Obrigatória 
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Ementa:  
Discussão sobre o papel do Estado na formação e manutenção de regras formais. Definição de 
direitos de propriedade. Apresentação da crítica à intervenção do governo para corrigir falhas de 
mercados. Explicitação dos problemas decorrentes da intervenção governamental: as falhas de 
governo. Estabelecimento de relações entre a racionalidade individual e a decisão social. 
Discussão sobre a lógica da ação e da decisão coletiva. Investigação sobre os grupos de 
interesse. Caracterização do comportamento baseado em “rent seeking”. Caracterização do 
“Logrolling”. Análise dos fenômenos da burocracia e da corrupção. Estudo dos ciclos político-
econômicos. Estabelecimento de relações entre regulação e captura regulatória. Discussão 
sobre a relação entre as liberdades econômicas, a ação empresarial, o processo de descoberta 
e coordenação dos mercados e o desenvolvimento econômico. 
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Conteúdo Programático: 
 
Discussão sobre o papel do Estado na formação e manutenção de regras formais: análise 
sobre o papel das instituições e suas consequências econômicas; a questão da ordem 
espontânea das instituições. 
Definição de Direitos de Propriedade: formação natural e proteção jurídica da propriedade 
privada; discussão sobre a tragédia dos comuns. 
Apresentação da crítica à intervenção do governo para corrigir falhas de mercados. 
Explicitação dos problemas decorrentes da intervenção governamental - as falhas de 
governo: aprofundamento do debate sobre as falhas de mercado e suas consequências não 
intencionais, principalmente à luz da Escola Austríaca de Economia. Aplicação prática em 
problemas públicos recentes. 
Estabelecimento de relações entre a racionalidade individual e a decisão social. 
Discussão sobre a lógica da ação e da decisão coletiva: debate sobre o papel da ação 
humana individual e coletivo dentro de um contexto democrático; debate sobre a racionalidade 
econômica do eleitor médio. 
Análise dos fenômenos da burocracia e da corrupção: análise da visão clássica weberiana 
sobre burocracia e a crítica austríaca. 
Estudo dos ciclos político-econômicos: principalmente à luz da TACE (Teoria Austríaca do 
Ciclo Econômico) e consequente teoria política pendular; análise da crise de 2008. 
Estabelecimento de relações entre regulação e captura regulatória. Investigação sobre os 
grupos de interesse. Caracterização do comportamento baseado em “rent seeking”. 
Caracterização do “Logrolling”: aprofundamento dos conceitos apresentados à luz da teoria 
da captura. 
Discussão sobre a relação entre as liberdades econômicas, a ação empresarial, o 
processo de descoberta e coordenação dos mercados e o desenvolvimento econômico: 
desenvolvimento de estudo sobre empreendedorismo na teoria austríaca e na prática brasileira. 

 
Critério de Avaliação 
 
Segundo Regulamento Geral da Pós-Graduação Stricto Sensu, Art. 98: 

A – excelente: corresponde às notas no intervalo entre os graus 9 e 10;  
B – bom: corresponde às notas no intervalo entre os graus 8 e 8,9;  
C – regular: corresponde às notas no intervalo entre os graus 7 e 7,9;  

    R – reprovado: corresponde às notas no intervalo entre os graus 0 e 6,9” 
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