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Ação Empresarial e Investimento na Perspectiva da Escola Austríaca de Economia 

 

Dia:19/11 - manhã 

Professor: Christian Vonbun 

Introdução à Escola Austríaca - O que é a Escola Austríaca? Como se compara a outras escolas do 

pensamento econômico? 1: Apenas indivíduos escolhem 2: A ordem de mercado, o comportamento de 

troca e as instituições em meio as quais essas trocas ocorrem 3: Os “fatos” em ciências sociais são o que 

as pessoas acreditam e pensam 4: Utilidade e custos como conceitos subjetivos 5: O sistema de preços e a 

economia de informação para a tomada de decisões 6: A propriedade privada dos meios de produção como 

condição necessária para o cálculo econômico racional 7: O mercado como um processo de descoberta 

empresarial 8: A não neutralidade da moeda 9: A estrutura de capital como bens heterogêneos com usos 

não específicos que precisam ser alinhados 10: As instituições sociais como o resultado da ação humana, 

mas não do planejamento 

 

Dia 19/11 - tarde 

Professor: Claudio A. Téllez-Zepeda 

Abordagem Metodológica da Escola Austríaca - As contribuições metodológicas de Menger, Mises e Hayek. 

A crítica ao positivismo na economia moderna. Análise da praxiologia misesiana: a ciência da ação 

humana. O problema hayekiano do conhecimento. 

 

Dia 26/11 - manhã 

Professor: Ubiratan Jorge Iorio 

Teoria Austríaca dos Ciclos Econômicos - A explicação das grandes crises econômicas segundo as principais 

escolas de pensamento econômico. A explicação austríaca e suas propostas de solução. O debate Keynes x 

Hayek. A crítica ao New Deal e a historiografia revisionista. As previsões austríacas sobre a recente crise 

americana de 2008. O euro e a crise europeia segundo a ótica da Escola Austríaca. A atual crise econômica 

brasileira segundo a Escola Austríaca. 

 

Dia 26/11 - tarde 

Professor: Claudio A. Téllez-Zepeda 

Ação Empresarial na Perspectiva Austríaca - Atividade empresarial nos clássicos: Cantillon, Turgot, Say. O 

empreendedor misesiano. Competição e atividade empresarial: a contribuição de Kirzner. 

Empreendedorismo e subjetivismo em Lachmann. A função coordenadora da atividade empresarial. 

Contraste com Schumpeter. Novas perspectivas austríacas sobre Empreendedorismo e Teoria de 

Organizações: Peter Klein, Nicolai Foss. Aplicações: antitruste, regulação e planejamento estratégico. 
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Dia 03/12- manhã 

Professor: Nelson Frederico de Sousa 

Classes de Ativos e Análise de Risco Retorno - Mercado de ativos instituições e agentes do mercado 

financeiro; classes de ativos (ações, ouro, títulos públicos de curto e longo prazo, CDI); taxas de 

rendimento e retorno do ativo; indicadores de valuation (como relação preço/lucro); arbitragem; 

expectativas; risco e retorno esperado; avaliação do risco; equilíbrio no mercado de ativos e ajuste dos 

retornos esperados 

 

Dia 03/12 - tarde 

Professor: Helio Beltrão 

Interpretação do Comportamento dos Ativos sob a Perspectiva da Escola Austríaca. 
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