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A teoria institucional  é uma  continuação  e extensão  da revolução  intelectual  que 

começou na década de 1960, que introduziu o conceito de sistemas abertos no estudo das 

organizações. Deve-se reconhecer os efeitos organizacionais significativos que estão associados 

ao aumento das forças culturais e sociais no ambiente institucional. A discussão e o crescimento 

da Teoria Institucional desenvolveu uma grande variedade de fenômenos no campo dos estudos 

organizacionais, inclusive para uma compreensão da influência da crise financeiras dentro das 

organizações. A recente crise financeira representa um desafio para os institucionalistas. A 

discussão desta pesquisa produz indícícios que assumem que as bolhas ou crises financeiras 

estão fundamentadas na teoria institucional, na qual a construção das instituições serve como 

um bloco de construção do surgimento destas anomalias. As instituições, por sua vez, são formas 

e práticas sociais que alcançaram ampla aceitação e demonstraram resistência em períodos de 

incertezas, como crises e bolhas financeiras.  

 
 

1. INTRODUÇÃO 

 
As eventuais crises financeiras, observadas em escala internacional, podem decorrer 

de conflitos políticos, econômicos e financeiros, afetando as economias de países desenvolvidos 

e emergentes  (Córdoba  & Kehoe,  2009)  tanto  quanto  não  desenvolvidos.  O termo  crise 

financeira é definido como uma ampla variedade de distúrbios econômicos, declínio nos preços 

dos ativos, falhas dos intermediários financeiros e interrupção nos mercados cambiais (De Bonis 

et al., 1999). 

Suas principais decorrências são: (i) fuga maciça de capitais por parte dos investidores 

de curto prazo, devido ao aumento de risco sobre o retorno de seus investimentos; (ii) aumento 

da paridade cambial da moeda local em relação à moeda forte, provocando aumento nos custos 

de insumos produtivos lastreados por esta moeda forte, bem como a elevação dos custos 

financeiros de empréstimos e captações; (iii) inibição da chegada de investimentos de longo 

prazo relacionados a projetos de expansão de empresas estrangeiras no mercado nacional, entre 

outros. Allen e Snyder (2009) consideram que a crise é percebida como um impacto sobre a 

economia real, incluindo o emprego, a produção e o poder de compra da sociedade, juntamente 

com a possibilidade de que, um grande número de famílias e empresas sejam incapazes de 

cumprir suas obrigações financeiras nestes períodos, aumentando a insolvência de pagamentos. 

A relevância do estudo acerca das crises financeiras fundamenta-se no fato de que, a 

despeito destas decorrências serem concretamente observadas, seus fatores causais solicitam 

investigações que possibilitem sua adequada compreensão. Além disto, o estudo das crises 

financeiras também permite a compreensão dos mercados de crédito e das instituições 

financeiras em termos nacional e internacional. Ou seja, historicamente as autoridades 

financeiras   reagem às crises, criando novos instrumentos, agentes e regulamentações ou 

aperfeiçoando os já existentes instituições (Córdoba & Kehoe, 2009). 
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Por sua vez, as crises financeiras podem ocasionalmente decorrer de bolhas, 
caracterizadas como investimentos especulativos que levam a uma sobrevalorização de preços 
(Siegel, 2003). As bolhas podem romper-se quando os investidores percebem que os níveis de 
risco e as oportunidades de ganho se invertem. Neste ponto, os preços dos ativos envolvidos 
precipitam-se rapidamente para níveis pré-bolha. (Eatwell, et al., 1983). 

Neste sentido, a teoria institucional e suas contribuições teóricas adequam-se à 
compreensão e análise da dinâmica das crises causadas por bolhas financeiras proporcionando 
uma perspectiva diferente para o seu entendimento. Além disto, explica a relação entre as 
organizações e seus ambientes, e os fatores que as levam a adotar determinadas práticas 
originadas no ambiente externo; uma vez que,  precisam convencer os investidores de que são 
entidades legítimas que merecem apoio. Para obter essa legitimidade, as organizações tendem 
coletivamente, a sintetizar modelos existentes, o que as torna isomórficas de forma crescente ao 
longo do tempo (Meyer & Rowan, 1991; DiMaggio & Powell, 2005). 

Considerando-se os aspectos abordados torna-se oportuno explorar novas explicações 
para as crises financeiras por meio da Teoria Institucional. Assim, este estudo propõe o seguinte 

questionamento: Qual leitura que a Teoria Institucional pode oferecer para as crises 

causadas por bolhas financeiras? 
Neste contexto, o presente estudo  objetiva promover a releitura das crises financeiras 

por meio da Teoria Institucional. A justificativa e relevância deste tema fundamenta-se na 

necessidade compreender seus fatores motivadores, suas consequências econômicas e 

financeiras, bem  como,  as precauções necessárias para preservar as organizações de sua 

ocorrência. 

A contribuição teória deste estudo consiste na adequação da análise das crises financeiras 

à ótica da teoria institucional para sua melhor compreensão. A contribuição prática,  

por sua vez, consiste em fornecer subsídios para o desenvolvimento de dispositivos que 

permitam às organizações se preservar das crises financeiras. 

Este estudo está organizado da seguinte forma: na seção 1 discute-se a dimensão e 

relevância do tema, o problema de pesquisa para a construção de todo arcabouço teórico, o 

objetivo, a justificativa as contribuições teórias do trabalho. As demais seções são apresentadas 

da seguinte forma: Fundamentação Teórica (Crise Financeiras e Teoria Institucional), Crises 

financeiras sob a perspectiva da Teoria Institucional, por fim, as Considerações Finais, 

concluindo o trabalho com as referências consultadas para a construção do estudo. 
 

 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 
2.1 Crises Financeiras 

 
A origem de uma crise financeira pode começar a partir da falta de liquidez nos 

bancos, que se estende a uma crise confiança do investidor no setor financeiro, levando a uma 

balança de pagamentos deficitária para o país e, por conseguinte, a desvalorização da moeda e 

a falência para das instituições financeiras (Collyns, 2008). 

A crise financeira tem sido um fenômeno integrante da economia mundial ao longo dos 

últimos cem anos. Embora em um sistema econômico contemporâneo, global e mais liberal, 

crises parecem ter se tornado mais frequente com sua gravidade nos caindo significativamente. 

Neste o papel do banco central e as políticas monetárias deve ser consideradas (Mohan, 2014). 

A crise financeira, conforme destaca Riaz (2009), está frequentemente associada a um 

ou mais dos seguintes fenômenos: (i) alterações substanciais no volume de crédito e nos preços 

dos ativos; (ii) graves perturbações na intermediação financeira e a oferta de financiamento 

externo a vários intervenientes na economia; (iii) problemas de balanço em larga escala (de 

empresas, famílias, intermediários financeiros e soberanos); e (iv) apoio governamental de 

grande escala (sob a forma de apoio à liquidez e recapitalização). 

As crises financeiras são tipicamente eventos multidimensionais e podem ser difíceis de 

caracterizar usando um único indicador. As crises financeiras são muitas vezes precedidas de 

aumentos de ativos e de crédito que acabam se transformando em problemas financeiros para 
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as organizações. Muitas teorias sobre fontes de crises reconheceram a importância de booms 

nos mercados de ativos e de crédito. No entanto, explicar por que as bolhas de preços de ativos 

ou booms de crédito são autorizados a continuar e, eventualmente, tornar-se insustentável e 

transformar em problemas institucionais para as organizações, tem sido um desafio. 

De Bonis et al. (1999) descrevem crise financeira como uma situação na qual se 

evidencia um conjunto amplo de distúrbios. Este conjunto se caracteriza pela ocorrência do 

colapso nos preços dos ativos, falhas nos mercados cambiais e também dos intermediários 

financeiros. É especialmente evidenciada pela eventual escassez de liquidez de um sistema 

financeiro, degenerando seu desequilíbrio em função da supervalorização da moeda, déficit 

público desproporcional à arrecadação, grande dependência de capital externo, redução 

acentuada da credibilidade internacional e consequente descrédito de investidores e 

especuladores sobre a real capacidade de pagamento de comrpomissos. Por fim, observa-se a 

retirada destes invesimentos. Pinheiro (2009), alerta para a importância da dissociação entre 

crise financeira e crise econômica, não confundindo-as. Enquanto a crise econômica decorre da 

incapacidade de geração de riqueza, a crise financeira é oriunda da dificuldade de liquidez 

momentânea. 

O Quadro 1 apresenta as principais crises financeiras documentadas pela literatura 

acadêmica, com os respectivos anos de duração e persistência.  

 
 

                            Quadro 1: Listagem de Crises Financeiras   

Ano                                                Evento 

1634 à 1637       Tulipamania 

1716 à 1720       Bolha do Mississipi 

1717 à 1720       South Sea Bubble - (Bolha do Mar do Sul) 

1929            Crise de 1929 

1987            Crise de 1987 - (Crise de Euforia Irracional) 

1990            Crise Japonesa 

1994 à 1995       Crise do México 

1997 à 1998       Crise Asiática 

1998            Crise Russa 

1999            Crise Brasileira 

2001            Crise da Argentina 

2008            Crise Sub-prime 

Fonte: Adaptado de Pinheiro (2009) 

 
As crises, geralmente, encontra a sua origem na formação e estouro de bolhas 

especulativas. Segundo Kindleberger (1987), a bolha é definida da seguinte forma: um aumento 

acentuado no preço de um ativo ou de uma gama de ativos em um processo contínuo em que a 

subida inicial gera expectativas para especuladores interessados em lucros da venda, em vez do 

que os lucros gerados pelo próprio ativo. O aumento é geralmente seguido por uma reversão de 

expectativas e um declínio acentuado nos preços muitas vezes levando a uma crise financeira. 

Para resumir os principais fatores por trás de cada bolha, são definidas as seguintes 

etapas de desenvolvimento de bolhas: (i) desenvolvimento inicial. Abrangendo 
desenvolvimento muito precoce da bolha, antes de exibir um crescimento significativo; (ii) 

crescimento  e desempenho. O estágio no qual as avaliações dos títulos dentro da bolha 

aumentam para além dos níveis racionais. Uma avaliação "racional", talvez, seja definida como 

uma obtida através de um processo acalculativo de valorização dos ativos subjacentes à 

segurança, ignorando a influência de fatores que podem provocar especulações; (iii) colapso. 

Quando a bolha "explode", fazendo com que as avaliações retornem a níveis racionais (Chang, 
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et al., 2016). Cumpre ressaltar ainda que a primeira bolha da história econômica é conhecida 

como a crise da tulipa. 

O "tulipomania" ocorreu em meados do século 17 no norte dos Estados Províncias. Entre 

novembro de 1636 e fevereiro 1637, o preço de troca do bulbo de tulipa foi multiplicado por 

vinte (Thompson, 2007). Este aumento desproporcionado do valor de troca foi seguido pelo 

colapso do preço do bulbo de tulipa. Ao longo da história, muitos episódios semelhantes, 

marcados pelo inchaço e, em seguida, explodindo bolhas, aconteceu. Por exemplo, em 1720 o 

mercado francês entrou em colapso por causa da ascensão depois da queda dos preços das ações 

da Mississippi Company. Durante o século 19, o desenvolvimento dos caminhos também causou 

um aumento nos preços das ações antes de chegar a uma reversão acentuada (Thompson, 

2007). 

Recentemente, o impulso do programa de obras de capital destinados a desenvolver a 

tecnologia da informação iniciado sob Reagan e apelidado de "Star Wars", permitiu aos Estados 

Unidos desfrutar um período de prosperidade durante os anos noventa marcados pelo aumento 

nos estoques de tecnologia. Embora os benefícios da nova economia pareceu sustentável, de 

Março de 2000, os preços das ações de empresas do TMT (tecnologia, media e 

telecomunicações) caíram abruptamente.  

A última bolha é o da habitação nos Estados-membros que levou à crise do subprime. 

Com o objetivo de suportar a demanda dos EUA, as condições deste acesso ao crédito foram 

atenuadas, resultando em um aumento importante dos preços imobiliários. Os ativos 

securitizados refletindo hipotecas, de repente, levantou dúvidas e causou a queda dos preços 

imobiliários, ocasionando a falência de muitas famílias americanas. A partir destes exemplos, 

o processo de inflação / deflação de bolhas repetiu-se várias vezes no contexto capitalista. 

De sua análise das crises financeiras, Kindleberger (1996) destacou a recorrência de 

cinco fases para o surgimento e persistência destas crises. 

• O primeiro é o crescimento e, normalmente, segue um período de redução da 

atividade econômica. Durante esta fase, o crescimento é alimentado por 

investimento real de quem é financiado por um crédito que permanece em linha 

com os rendimentos. Este crescimento é considerado como "saudável", mas cria 

comportamento otimista empurrando para cima o preço de alguns ativos este 

aumento; 

• A segunda fase do ciclo de euforia é aquela em que grandes aumentos nos preços 

dos ativos são observados. Estes aumentos são acompanhados por um boom de 

crédito geral que é cada vez menos em linha com o crescimento da renda. Esta 

fase caracteriza-se, também, por sobreendividamento e uma subestimação do 

risco; 

• A próxima fase é caracterizada pela paroxismo e a reversão. A alavancagem da 

dívida é usada significativamente. O sistema financeiro ainda funciona pelo 

aumento especulativo dos valores colaterais do câmbio; 

• Durante a fase de refluxo, que é caracterizada pela introdução de pessimismo, 

por um lado, os agentes endividados são influenciados pela procura de liquidez 

e, também, os fornecedores de liquidez estão sensíveis em emprestar porque sua 

aversão ao risco é maior. 

• Finalmente, vem a fase de reestruturação do balanço. Muitas entidades vendem 

seus ativos em pânico, resultando em uma queda nos preços. O comportamento 

"ovelha-like" é característico da fase de euforia irracional porque os preços não 

podem subir sem limite (Tirole, 1982). 

Além disso, de acordo com um estudo por Shiller (1989), os agentes econômicos podem 

estar cientes da existência de um mercado especulativo, mas não se sentem ameaçados porque 

eles sairão no tempo certo para evitar prejuízos maiores. Todos os agentes especulativos, 

portanto, fazem a mesma aposta, no entendimento que eles vão beneficiar da bolha e que eles 

vão vender seus ativos no momento certo. Esta aposta é baseada em sua capacidade de antecipar 

"a opinião média" em relação aos preços dos ativos no futuro próximo (Keynes, 1936), o que 
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implica o uso de comportamentos auto-referencial e mimetismo ao invés do uso de um 

julgamento racional, embora existam testes estatísticos que detectam bolhas (West, 1987; Levin 

& Wright, 1997). 

Assim, os fenômenos de inchaço / explosão de bolhas faz parte do sistema financeiro 

e é endógena ao sistema capitalista. Segundo Schumpeter (1943), são crises necessárias para o 

desenvolvimento de um sistema capitalista robusto (Schumpeter, 1911). Como por sua análise 

em quatro fases cíclicas (de recuperação, prosperidade, recessão e depressão), Schumpeter 

considera as crises como uma condição necessária fenômeno de "destruição criativa". Na origem 

destes ciclos, há invariavelmente uma inovação que é particularmente atraente em termos de 

lucro, isto é, as empresa são atraídas irresistivelmente para as esperanças de ganhos, a fim de 

fazer lucros graças à inovação mais rapidamente possível. 

A economia convencional desconsidera circunstâncias observadas na evolução do 

mundo real, que são não quantificáveis ou palpáveis. Desta forma, o pensamento econômico 

convencional, incluindo a proposta de que a análise do risco e outras facetas quantitativas são  

métodos suficientes para estudar os mercados, não tem conseguido explicar satisfatoriamente a 

crise financeira. Apesar dos economistas institucionais apresentarem várias teorias para 

descrever as forças ocultas nos bastidores de uma crise financeira, eles tendem a concordar que 

compreender plenamente os eventos econômicos é conhecer a atividade das instituições que 

estão integrados com a economia maior. Shachmurove (2012) ressalta que estudos na área de 

economia procuram explicações institucionalistas, para analisar os fatores que provocaram a 

crise financeira. 

A crise financeira decorre do estreitamento entre as economias. Assim, observa-se uma 

maior interligação econômica; menores barreiras alfandegárias e maior exposição aos agentes 

internacionais; aumento da volatilidade dos capitais e interligação do sistema financeiro 

internacional; fragilidade de sistemas econômicos que não aplicam os fundamentos 

macroeconômicos; novos agentes financiadores, que estão além do controle dos bancos centrais, 

entre outros (Pinheiro, 2009) 

Segundo Minsky (1974) as mudanças financeiras são características tão observáveis 

quanto inevitáveis de um mercado capitalista. A abordagem pioneira do autor considera as 

atividades financeiras e econômicas interdependentemente relacionadas. O autor ressalta que 

uma característica fundamental da economia moderna é a oscilação do sistema financeiro entre 

robustez e fragilidade, resultando em uma parte integral do processo que gera ciclos econômicos 

(Minsky, 1974; Yellen, 2009). 

A economia institucional explica as tendências econômicas através da influência das 

instituições nos mercados, sistemas estruturados institucionalmente, sustentados por crenças 

relativas à propriedade privada e às normas que regulam a honestidade das trocas. A teoria 

sugere que as instituições de um país, ou seja, seus sistemas políticos, jurídicos, educacionais e 

sociais, determinam e caracterizam sua economia. A filosofia por trás dessa escola econômica 

de pensamento é que, por interagir com as instituições diariamente, os ambientes institucionais 

moldam a forma como as pessoas percebem as relações econômicas. (Shachmurove, 2012). 
 

 
 

2.2 Teoria Institucional 

 
A teoria institucional considera como sua principal hipótese, a ideia de que as 

organizações tendem coletivamente, a sintetizar modelos existentes, o que as torna isomórficas 

de forma crescente ao longo do tempo. Isto se faz, em busca de legitimidade (DiMaggio & 

Powell, 2005; Tolbert & Zucker, 1983). 

O primeiro aspecto a se considerar é de que as organizações localizadas em um mesmo 

campo organizacional e que apresentem semelhante posição estrutural,  estão expostas às 

mesmas forças estruturais, o que as tornaria isomórficas, inicialmente, por estarem suscetíveis 

à pressão dos atores dos quais dependem e que são imprescindíveis à organização ou governos 
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com poder legislativo sobre elas. Um segundo aspecto do isomorfismo decorre do fato de que, 

diante da incerteza e de seus consequentes riscos, as organizações passam a imitar os modelos 

das demais que forem consideradas bem-sucedidas e de alta visibilidade em seu segmento. 

Finalmente,  quando  os  membros  alcançam  maior controle coletivo  sobre os  métodos  de 

trabalho e condições de adesão, o isomorfismo se consolida, tornando-se normativamente 

ordenado. Tais ideias se difundem por meio da ação de instituições de credenciamento ou da 

influência das redes profissionais (DiMaggio & Powell, 2005, Heugens & Lander, 2009). 

Em termos de isomorfismo, um fenômeno organizacional identificado e nomeado por 

Dimaggio e Powell (1991, 2007), há, de fato, uma homogeneidade surpreendente de formas e 

práticas organizacionais (Dimaggio & Powell, 2007). A compreensão racionalista da realidade 

organizacional baseia-se no pressuposto de que as organizações são orientadas por objetivos e 

a busca de eficiência. No entanto, as organizações constituem a concretização de interações  

socioculturais e cognitivas, que buscam legitimidade dentro de um determinado contexto social. 

Isso explica a partir de uma perspectiva organizacional da teoria institucional porque as práticas 

organizacionais semelhantes foram adotadas. O conceito do campo organizacional também deve 

ser enfocado na Teoria Sociológica Institucional. De acordo com Scott (2008), pode ser visto 

como uma unidade ou nível de análise, involvendo dimensões relacionais e simbólicas que 

englobam todos os atores relevantes (Dimaggio & Powell, 1983), instituições e estruturas de 

governança. Também pode ser visto como tendo tornado o conceito central de Teoria Neo- 

Institucional (Wooten & Hoffman, 2008). 

As pressões coercitivas regulam o comportamento, estabelecendo regras, monitorando 

o cumprimento e comportamento de sanção; resultam tanto de pressões formais quanto de 

pressões informais exercidas sobre as organizações por outras organizações das quais elas 

dependem, e pelas expectativas culturais da sociedade em que as organizações atuam. Tais 

pressões podem ser sentidas como coerção, como persuasão, ou como um convite para se unirem 

em conluio (DiMaggio e Powell, 2005). 
As pressões miméticas estabilizam a vida social estimulando a adoção de características 

já populares entre os contemporâneos (DiMaggio, 1991; Heugens e Lander, 2009). Em especial 
diante de incertezas, as organizações podem vir a tomar outras organizações como modelo ou 
fonte de práticas. A organização imitada pode estar ou não consciente de que está sendo imitada, 
ou ainda pode não ter o desejo de ser imitada. Os modelos podem ser difundidos 
involuntariamente, indiretamente por meio da transferência ou rotatividade de funcionários, ou 
explicitamente por organizações como empresas de consultoria ou associações de comércio de 
indústrias. As organizações tendem a tomar como modelo em seu campo outras organizações 
que elas percebem ser mais legítimas ou bem-sucedidas (DiMaggio e Powell, 2005). 

Assim, as pressões normativas harmonizam as interpretações, ordenando leituras 
autorizadas dos  acontecimentos (Scott, 2007;  Heugens  &  Lander, 2009).   São  derivadas 
principalmente da profissionalização, destacam-se como fontes o apoio da educação formal e 
da legitimação em uma base cognitiva produzida por especialistas universitários; e o 

crescimento e a constituição de redes profissionais que perpassam as organizações e por meio 

das quais novos modelos são rapidamente difundidos (DiMaggio e Powell, 2005). Os campos 

organizacionais que incluem uma força de trabalho fortemente profissionalizada serão 

orientados principalmente pela competição por status. O prestígio e os recursos organizacionais 

constituem elementos-chave para atrair os profissionais. Esse processo impulsiona a 

homogeneização na medida em que as organizações procuram assegurar que podem oferecer 

os mesmos benefícios e serviços que seus competidores. 

O processo contínuo de institucionalização torna-se predisposto a originar pressões 

endógenas para a mudança, uma vez que as pressões isomórficas crescentemente restritivas, 

tendem a reduzir progressivamente a flexibilidade adaptativa dos sistemas sociais. Tal situação 

não apenas torna estes sistemas mais suscetíveis a choques exógenos, como também podem 

provocar o colapso de sua estrutura (Schneiberg, 2005; Heugens e Lander, 2009). Os autores 

vaticinam que o aumento da institucionalização representa, por fim, uma fonte de desvio e 

mudança por direito próprio. Assim, a teoria institucional, é utilizada a seguir para explicar as 

razões das crises financeiras. 
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Em síntese, as unidades de análise da Teoria Institucional são campos e populações 

organizacionais. Suas suposições básicas podem ser definidas da seguinte forma: (i) a realidade 

é socialmente construída; as organizações são a concretização; (ii) materialização de 

instituições; e (iii) as organizações têm estruturas e práticas similares porque procuram 

legitimidade. Na teoria institucional sociológica, as organizações e suas transações em um 

ambiente incerto, não apenas buscam a triagem de processos e gastos, mas também a 

legitimidade   através   de   estruturas   e   práticas   organizacionais   semelhantes   ao   campo  

organizacional. Em um ambiente institucional, por outro lado, a ação racional é representada 

como um procedimento que pode dar legitimidade à organização no presente e no futuro. 

 
3. CRISES FINANCEIRAS SOB A PERSPECTIVA DA TEORIA INSTITUCIONAL 

 
Em meados do século XVI foi iniciada a comercialização de tulipas na Europa ocidental, 

com grande aceitação no mercado consumidor e crescente comercialização. Inicialmente 

dominado por produtores e comerciantes profissionalizados, este mercado considerado 

exclusivo e prestigiado passou a atrair grupos amadores que também passaram a cultivar os 

bulbos a partir de 1634. Esta movimentação gerou a oferta de novas espécies, o que resultou na 

ampliação constante deste mercado e a atração de novos participantes interessados. Ao 

compreender o ciclo da produção da tulipa, com a produção de bulbos e sementes por um 

período de três a sete anos e a possibilidade de comercialização das sementes, identificou-se a 

estruturação de investimento para este mercado (Garber, 1989; Chang et al., 2016). 

A crescente demanda por tulipas, somada à natureza sazonal de sua oferta, propiciou o 

surgimento de negociações antecipadas à sua produção, ou seja, uma forma incipiente de 

mercado futuro de tulipas. De forma intuitiva, estas negociações eram realizadas para comprar 

e vender, a um preço especificado, quantidades de bulbos de tulipas que ainda não estavam 

prontos. Aos comerciantes era indispensável estimar a demanda e negociar contratos futuros de 

acordo com ela (Chang et al., 2016). 

A partir de 1636, estabeleceu-se um mercado  formal de futuros para  organizar a 

negociação dos contratos, com o subsequente e constante aumento de preço dos bulbos de 

tulipas.O interesse de compradores estrangeiros proporcionou um crescimento ainda maior do 

mercado e aos comerciantes, a perspectiva de que, independentemente do preço, este mercado 

sustentaria a lucratividade do investimento indefinidamente (Chang et al., 2016). 
Porém, em fevereiro de 1637, três anos após a introdução de novas variedades e apenas 

um ano da organização  formal deste mercado  aparentemente promissor, os comerciantes 
constataram que os compradores já não se dispunham a pagar preços elevados. Com a inflexão 
da demanda, os preços rapidamente se precipitaram, recuando aos patamares iniciais. Àqueles 
compradores de contratos futuros que esperavam recuperar seus investimentos, com a 
especulação, restou o prejuízo (Garber, 1989; Chang et al., 2016). Este evento, é conhecido 
como 

Como proposto pela teoria institucional, e em acordo com sua principal hipótese, os 
comerciantes profissionais do mercado de tupilas do século XVI estabeleceram inicialmente um 
modelo de negócio bem-sucedido, o que rapidamente atraiu de forma crescente e constante, 
outros interessados não profissionalizados. Este comportamento mimético os tornou 
isomórficos na busca pela legitimidade. 

Outro aspecto da teoria institucional observado no evento das tulipas, consiste no fato de 
que, ao assumirem semelhantes posicionamentos e estruturas em um mesmo mercado, os 
comerciantes tornaram-se suscetíveis às mesmas oportunidades e riscos, expondo-se às mesmas 
forças de mercado, o que reforça o isomorfismo. 

Também no evento das tulipas, em acordo com a teoria institucional, observa-se que, 
por ocasião do estabelecimento formal do mercado futuro em 1636, seus diversos participantes 
alcançaram maior controle coletivo sobre os métodos de trabalho e condições de adesão, 
consolidando o isomorfismo e tornando-se normativamente ordenado. 
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A teoria publicada por John Law em 1705 preconizava que, ao buscar fontes de 
financiamento para seus projetos, um empreendedor deveria oferecer perspectivas arrojadas de 
retorno, a fim de estimular os investidores, além de vender suas ações com preços crescentes. 
Por esta ótica, criar-se-ia um maior nível de confiança sobre as mesmas, o acabaria por 
estabilizar seu preço (Garber, 1990; Chang et al., 2016).  

Como exemplo ilustrativo desta perspectiva, pode-se citar o estabelecimento no  século 

XVI, da Companhia dos Mares do Sul, a qual detinha à epoca, a concessão do governo britânico 

sobre o monopólio comercial para a América do Sul. Os investidores portadores de títulos 

públicos, valorizados a £9,47 para o curto prazo foram estimulados e convencidos a substituí- 

los por ações da empresa, cancelando a dívida pública (Temin & Voth, 2004; Chang et al., 

2016). 

Em complemento, o governo britânico propôs pagar à Companhia uma anuidade de 6% 

de receita, como adicional para o financiamento de seus empreendimentos. Assim, com a 

transferência efetiva da dívida pública para a Companhia, abriu-se um novo espaço para a 

emissão de novas ações até 1720. Com a concretização de seu monopólio comercial na região, 

a Companhiana   recebeu autorização governamental para o estabelecimento autônomo de 

preços e emissão ações, o provocou a inflacão dos preços, de £130 em janeiro de 1720 para £ 

950 em julho do mesmo ano (Chang et al., 2016). 

Em seguida, a Companhia ofereceu a seus investidores um programa empréstimos em 

dinheiro, aceitando suas ações em poder daqueles como garantia. Entretanto, o dinheiro era 

proveniente de parcelas de ações subscritas. Em termos práticos, o risco dos investidores foi 

assumido inteiramente pela empresa, na crença absoluta da sustentabilidade do valor destas 

ações. Porém, ao contrário desta expectativa, o preços começaram a cair no terceiro trimestre 

de 1720, com a consequente incapacidade dos investidores em pagar os empréstimos. Como 

resultado, esta inadimplência reduziu o fluxo de caixa do regime de subscrição. Adicionalmente, 

a Companhia enfrentou a redução de sua demanda, penalizou ainda mais o valor de suas ações 

(Shea, 2007; Smant, 2012; Chang et al., 2016). 

Em conformidade com a teoria institucional, no evento da Companhia dos Mares do Sul, 

o estabelecimento de seu monopólio com aval governamental, acabou por gerar as pressões 

coercitivas que regularam o comportamento dos investidores. Fundamentado nas experiências 

e resultados bem-sucedidos das operações da Companhia, criou-se uma base cognitiva de seus 

gestores o  que os  motivou modificar substancialmente o posicionamento da Companhia, 

transmutando de financiada por seus investidores, para financiadora dos mesmos. 

Desde o final da segunda grande guerra, reconhecida como a maior crise financeira 

americana ocorrida em 2007, a denominada bolha imobiliária provocou um estado consistente 

de crise de crédito. Fomentada como um ambiente de súbita valorização dos imóveis, ofereceu- 

se um forte estímulo aos portadores de hipotecas, à tomada maciça de empréstimos bancários 

com a garantia destes mesmos imóveis. Entretanto, a imediata valorização imobiliária não 

continha um lastro justificável e os bancos, principais estimuladores deste processo, acabaram 

por não receber os volumes monetários emprestados. A crise alastrou-se internacionalmente 

devido às conexões negociais destes bancos americanos com os bancos estrangeiros. 

Também no evento da bolha imobiliária, a teoria instucional se aplica, ao se verificar o 

comportamento determinado pelas pressões miméticas e assumido pelos portadores 

hipotecários, acalentando a expectativa de ganhos garantidos e permanentes. Os bancos 

americanos, por sua vez, também influenciados pelas pressões miméticas comportaram-se de 

forma isomórfica, displicentes quanto à criteriosa análise e concessão  de crédito, disseminada 

em um ambiente ilusório de ganho generalizado. 
 

 
 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
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As instituições, como explicado pela Teoria Institucional, são elementos importantes na 

compreensão da Teoria da Inovação. Nesta teoria, as instituições são expressões sociais e são 

como construções sociais que são adaptativas e originais em um processo que busca o equilíbrio  

diante das pressões sociais. Uma instituição é um grupo de práticas que define o comportamento 

de um grupo e possui um significado que o deixa legítimo. Além do melhor desempenho 

organizacional, as inovações buscam incorporar valores como organismos que se adaptam à 

pressão social. 

Os fundamentos teóricos da teoria institucional se encaixam em termos do significado 

das instituições para a Teoria da Inovação, sugerindo que, com o aumento da interação entre 

organizações dentro de um campo organizacional, elas refletirão mais e mais regras que se 

baseiam na institucionalização e legitimidade. 

A releitura das crises financeiras, sob a ótica da Teoria Institucional deve ser a primeira 

prioridade, mesmo que uma maior eficiência e crescimento econômico mais rápido possa 

eventualmente ocorrer após a crise. O intitucionalismo, é, em grande parte, orientado para a 

estabilidade entre os organismos dentro de uma instituição. O grande desafio é como 

diagnosticar uma situação de aquecimento emergente e uma bolha de preços de ativos, pois nem 

todas as mudanças nos ciclos econômicos, com elevação dos preços dos ativos, levam a uma 

crise financeira sistêmica e uma disruptura nas instituições participantes. Atualmente, não há um 

bom conjunto de indicadores para diagnosticar as situações problemáticas, mas uma rápida 

compreensão do institucionalismo teórico promove um entendimento melhor de como as 

instituições reagem frente aos ciclos econômicos. 

Para pesquisas futuras, pressupoem-se analisar o impacto das anomalias financeiras na 

teoria institucional, bem como a discussão da eficiência do mercado e suas implicações no 

desenvolvimento e perenidade das organizações. 
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