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SEGUNDA LIÇÃO 

DECISÃO DE FICAR RICO 

Self-made man  

[Homem que se fez por si] 

 

2.1. Diálogo estudante – professor 

- Por que você quer estudar Economia? 

- Para ficar rico! 

- Por essa reação você se tornou um homo economicus, que age 
estritamente dentro do princípio da obtenção da máxima “vantagem 
econômica”. 

- Homo economicus?! Isso me ofende, eu  quero ser um homo sapiens. Qual 
é a origem deste conceito? 

- Esse conceito foi divulgado pelos economistas neoclássicos. É uma noção 
abstrata e unidimensional do homem, segundo a qual o homem seria 
motivado exclusivamente por razões econômicas, preocupando-se em 
termos imediatos em obter um máximo de lucro com o mínimo de sacrifício. 
O homem econômico agiria racionalmente com o objetivo de maximizar sua 
riqueza, introduzindo novos métodos para enfrentar a concorrência no 
mercado. Ele é hedonista, isto é, partidário da doutrina que considera que o 
prazer individual e imediato é o único bem possível, princípio e fim da vida 
moral. 

“Poucos livros-textos contêm um retrato direto do homem econômico 
racional. Ele é introduzido furtivamente e gradualmente (...). espreita por 
entre os pressupostos que levam uma vida esclarecida entre insumos e 
produção, estímulo e resposta. Não é alto nem baixo, gordo nem magro, 
casado ou solteiro. Não se esclarece se ele gosta do seu cachorro, 
espanca a mulher ou prefere o jogo de dardos à poesia [NT: 
comparação que contrasta o gosto popular – jogar dardos ao alvo – e o 
da elite – poesia]. Não sabemos o que deseja; mas sabemos que, o que 
quer que seja, ele maximizará impiedosamante para obtê-lo. Não 
sabemos o que compra, mas temos a certeza de que, quando os preços 
caem, ele ou redistribui seu consumo ou compra mais. Não podemos 
adivinhar o formato de sua cabeça, mas sabemos que suas curvas de 
indiferença [representa diferentes combinações de cestas de bens nas 
quais o consumidor atinge o mesmo grau de satisfação] são côncavas 
em relação à origem. Pois, em lugar de seu retrato, temos um retrato 
falado (com os traços gerais). Ele é filho do iluminismo e, portanto, o 
individualista em busca de proveito próprio da teoria da utilidade 
[doutrina segundo a qual toda a felicidade está na obtenção do útil, ou 
seja, no afastar-se da dor e aproximar-se o máximo possível do prazer]. 
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É um maximizador. Como produtor maximiza sua fatia de mercado ou 
seu lucro. Como consumidor, maximiza a utilidade, por meio da 
comparação onisciente e improvável entre, por exemplo, morangos 
marginais e cimento marginal. (Ele é, por certo, também um 
minimizador; mas já que minimizar X é maximizar não-X, não há 
necessidade de nos preocuparmos com isso.) está sempre no ponto que 
considera ótimo, acreditando (por mais falsa que seja essa crença) que 
qualquer mudança marginal seria para pior. Da indiferença individual ao 
comércio internacional, está sempre alcançando os melhores equilíbrios 
subjetivos entre desincentivo e recompensa. Este é o primum mobile 
racional da economia neoclássica”i. 

 É um homem de caráter perene. Não se modifica mesmo em diferentes 
épocas históricas e condições sociais. 

- Mas se eu tomar a decisão de ficar rico, o estudo da Economia me ajudará 
a atingir este objetivo? 

- A Economia mostra que você não pode ficar rico por conta própria, 
isoladamente, sem interagir com outros agentes econômicos. Há duas 
maneiras econômicas de enriquecer: ou cria-se um valor novo para vender, 
ou apropria-se um valor já existente. Quando predomina a dedicação a essa 
segunda alternativa, conhecida como rent seeking [caça às rendas], a 
economia nem cria empregos novos nem agrega valor. De maneira ilusória, 
em termos da coletividade, a rent seeking promete a riqueza individual fácil, 
sem precisar desenvolver pesquisas, registrar patentes, montar empresas, 
produzir e vender. 

Sobre a questão de “ficar rico”, não podemos nos furtar a citar o 
comentário (realizado em 1920) de H. L. Mencken – o mais famoso jornalista 
americano das décadas de 20 e 30 – a respeitoii. 

“Talvez a mais valiosa de todas as propriedades humanas, depois de um 
ar de empáfia e superioridade, seja a reputação de bem sucedido. 
Nenhuma outra coisa torna a vida mais fácil. Em 90% dos homens – e 
em 99% dos marxistas, que dão muito mais valor ao dinheiro do que ele 
merece e não param de pensar nele por um segundo –, existe um 
impulso irresistível para se ajoelhar aos pés da riqueza, submeter-se ao 
poder  que ela detém e enxergar toda espécie de superioridade nos ricos 
ou nos que se dizem ricos. É verdade que há sempre uma ponta de 
inveja junto com isto, mas é uma inveja expurgada de ameaça: o homem 
inferior, no fundo, teme fazer mal ao homem com dinheiro; tem medo até 
de pensar mal dele – pelo menos de uma forma patente e ofensiva. O 
que paralisa o ódio natural deste homem por seu superior é, digamos, a 
tímida esperança de que talvez lhe sobrem até alguns trocados se for 
bonzinho – e que lhe renderá mais soprar do que morder. Seja qual for o 
processo psicológico, chega-se sempre a uma grande afabilidade. 
Espalhe a notícia de que Fulano arrasou no mercado de ações, casou-
se com uma viúva rica ou passou a perna no governo em alguma 
transação patriótica – e logo todos se convencem de que o desmazelo 
de Fulano pelas roupas é só uma excentricidade, que sua opinião sobre 
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vinhos merece ser ouvida ou que suas alucinações políticas são dignas 
de atenção. O homem considerado pobre nunca tem a menor chance. 
Ninguém quer ouvi-lo. Ninguém dá a mínima para o que ele pensa, sabe 
ou sente. Ninguém tem paciência para suas lamentações. Aprendi isto 
cedo na vida e o pus em prática desde então. Já lucrei muito mais com 
homens (e mulheres) pela reputação de estar bem de vida do que por ter 
sido honesto com eles, ou por espantá-los com minha sagacidade, por 
dar duro no trabalho ou talvez por uma espécie de beleza singular e 
inefável”. 

Este comentário é um exercício de ironia e de cinismo, mas, 
infelizmente, diz algo de verdade sobre nossa sociedade capitalista. 

- Quando você pergunta a um economista sobre qual é o significado da vida, 
o que ele responde? 

- Depende dos valores dos parâmetrosiii. 

- De fato, na Primeira Lição, quando lhe perguntei por que eu devo estudar 
Economia, você não respondeu que era para eu ficar rico... Como se 
acumula capital? 

- Eu respondi baseado na minha experiência pessoal. Agora, sobre a  
acumulação de capital, a aprendizagem da Economia pode lhe ajudar. Por 
que você tem essa opção de estudar, o que, no nosso país, nem todo 
mundo tem? 

- Bem, se eu fosse rico, estudaria só por diletantismo. Parece-me que o 
capital se reproduz por si só. Quem nasce com ele, permanece com ele... a 
não ser se torrá-lo de maneira improdutiva! 

- Você está deduzindo que aqueles cujas famílias não dispõem de 
acumulação prévia necessitam trabalhar e possuem maior dificuldade 
inclusive de acumular “capital humano”. 

- Tenho várias perguntas para esta lição: como ocorreu essa acumulação 
prévia? O que é capital humano? Como acumular capital para investir? Se 
eu for um empresário, poderei fixar minha margem de lucro? Como se 
estrutura o mercado? 

- Para responder a todas, podemos dramatizá-las, assumindo vários papéis: 
inicialmente, você Robinson Crusoé, eu Sexta-feira – parece com you Jane, 
me Tarzan, não? Depois, voltamos a conversar como estudante e professor 
e, finalmente, como empresário e assessor. Vamos lá. 
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2.2. O que foi a acumulação primitiva? 

- A palavra primitiva é usada nesse conceito no sentido de “pertencer à 
primeira era, período ou estágio”, isto é, de ser “originária e não derivada”. 
Em Economia, a acumulação primitiva refere-se ao período no qual se inicia 
a acumulação capitalista. Como me ensinou o professor João Manuel 
Cardoso de Mello, a acumulação foi “primitiva” não só porque foi prévia ao 
capitalismo, mas também porque foi assentada na violência, na força. 
Dependeu, especificamente, da violência do poder do Estado. A própria 
acumulação fundada na extração de mais-valia é violenta. 

- Este é um conceito marxista? 

- Sim. Mais-valia é um conceito fundamental da Economia Política marxista. 
Consiste no valor do trabalho não pago ao trabalhador, isto é, na 
exploração exercida pelos capitalistas sobre seus assalariados. Se estes 
trabalharem além de um determinado número de horas, estarão produzindo 
não apenas o valor socialmente necessário para a reprodução de sua força 
de trabalho – que lhe é pago pelo capitalista sob forma de salário –, mas 
também um valor a mais, excedente, denominado por Marx de mais-valia. 

O problema histórico da formação originária do capital é controverso. 
Segundo os economistas neoclássicos, os primeiros capitais teriam surgido da 
abstinência ou parcimônia, isto é, dos trabalhadores frugais que reduziram seu 
consumo pessoal para poder aumentar seus recursos produtivos. Max Weber 
também nos fala da relação entre a ética protestante e o espírito do 
capitalismo. 

“A peculiaridade desta filosofia da avareza parece ser o ideal de um 
homem honesto, de crédito reconhecido e, acima de tudo, a idéia do 
dever de um indivíduo com relação ao aumento de seu capital, que é 
tomado como um fim em si mesmo. (...) O que é aqui preconizado não é 
mero bom senso comercial – o que não seria nada original – mas sim 
um ethos. Esta é a qualidade que nos interessa”iv. 

Segundo o dogma da predestinação próprio do protestantismo, o homem 
não pode salvar a si mesmo com suas ações, apenas a graça de Deus pode 
salvá-lo. Assim, alguns são predestinados ao paraíso, outros não, sem que se 
possa alterar a escolha divina. A prosperidade aqui, na terra, pode ser vista 
como um sinal de eleição ou ida ao paraíso. Deve-se, então, tentar ganhar 
muito dinheiro; se conseguir, é a prova da graça divina. No entanto, não se 
deve gastar esse dinheiro com os prazeres da vida mundana, pois isso seria 
pecado. Weber afirma que daí se consolida a ideologia originária do 
capitalismo: deve-se trabalhar, juntar riqueza, mas não dela usufruir.  É lei 
divina. 
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A acumulação primitiva de capital, para Karl Marx, foi uma genealogia 
de elementos capitalistas. Ele não reduz esse processo à expropriação do 
produtor direto, pois inclui a formação do capital-dinheiro. Desenvolveu-se a 
partir de: 

1. A concentração de grande massa de recursos – dinheiro, ouro, prata, terras, 
meios de produção – à disponibilidade de um pequeno número de 
proprietários; 

2. A formação de um grande contingente de indivíduos despossuídos de bens 
e obrigados a vender sua força de trabalho aos senhores de terra e donos 
de manufaturas. 

Segundo Marx, o período de acumulação originária do capital, a partir do 
século XV, incluiu: 

1. A apropriação privada e expulsão dos camponeses de suas terras 
comunais; 

2. A ruína dos artesãos despojados de seus meios de produção; 

3. Os lucros com a dívida pública; 

4. O protecionismo às manufaturas nacionais; 

5. O crédito usurário; 

6. A fraude comercial; 

7. O saque (inclusive de metais preciosos) das colônias; 

8. O tráfico de escravos. 

Trata-se, portanto, de um processo de acumulação, em seu período de 
gênese histórica, ligado ao próprio movimento do capitalismo. Podem ser 
caracterizados três grandes momentos, entre 1550 e 1770: 

1. Séculos XIV e XV: crise do feudalismo, no qual há apenas a constituição de 
uma economia camponesa – para a constituição plena do capitalismo se 
exige a expropriação do camponês (a acumulação primitiva propriamente 
dita); 

2. Período manufatureiro: a manufatura, assentada sobre as mesmas bases 
técnicas do artesanato – cujos elementos fundamentais são, de um lado, a 
habilidade do trabalhador, de outro, a ferramenta –, o “pulveriza”, pois 
especializa o trabalhador em trabalhos parciais, para aumentar sua 
produtividade (Marx já se refere ao modo de produção capitalista); 

3. Revolução industrial: aparecimento das fábricas (grande indústria). 
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Para a constituição do mercado de trabalho, o Estado “obriga” – através 
de uma “legislação sanguinária” (descrita no capítulo XXIV de O Capital) – a 
que o expropriado venda sua força de trabalho. A expropriação do camponês é 
a base da acumulação primitiva, porque a constituição do capital-dinheiro 
(capital usurário e capital comercial) é incapaz de, por si só, promover o 
trabalhador livre. 

O capital-dinheiro torna-se capital propriamente dito – uma relação 
social – só quando se confronta com o trabalhador livre, disponível para o 
contrato de assalariamento. Em última instância, a formação do capitalismo só 
ocorre depois da destruição dos laços de vassalagem e da expropriação dos 
camponeses. 

A importância do capítulo da acumulação primitiva é mostrar a 
contraposição do conceito de acumulação no capitalismo plenamente 
desenvolvido e na sua gênese histórica. Nesta, a coação é extra-econômica, 
através do poder do Estado; naquele, a coação econômica é “surda”. 

Na manufatura, ocorre ainda uma subordinação formal do trabalhador ao 
capital. Isso diz respeito à sua base técnica que, como vimos, ainda é estreita, 
semelhante à do artesanato. Assim, o trabalhador assalariado, na manufatura, 
permanece com a possibilidade de regredir à condição de artesão. Para 
impedi-lo, o salário é regulado por fatores extra-econômicos, fundados no 
poder do Estado. Logo, a manufatura é incapaz de destruir suas próprias 
bases: o artesanato e/ou a indústria doméstica-rural. Trata-se de uma 
concorrência entre iguais, o que não acontece quando se desenvolve a grande 
indústria. 

A manufatura subordina o trabalhador porque ele está despojado de 
propriedades, a não ser de sua habilidade pessoal. Na grande indústria, se 
subordina o trabalhador com o progresso técnico. Impossibilita-o a retornar ao 
artesanato. 

- Esse processo de acumulação primitiva, se estou entendendo bem, é a 
constituição do capital como relação social. Por que você disse que 
podemos lançar mão do exemplo de Robinson Crusoé, para ilustrá-la? Ele 
não é símbolo de um homem isolado, vivendo fora de todo o laço social? 

- De fato, os economistas da corrente subjetivista referem-se, 
freqüentemente, à economia de Robinson Crusoé, para explicar a vida 
econômica. Acham que é preciso “reportar-se à ação das leis da escolha 
que aparecem melhor na observação do indivíduo isolado”. Nessa 
concepção, só intervém a relação entre o homem e as coisas, não sendo 
perturbada pelas relações sociais entre os homens. Enfoca o indivíduo 
isolado face à natureza, excluindo o problema das relações entre os 
homens. O objeto da Economia Subjetiva é um indivíduo único: o homem 
econômico racional. 

Mas a verdadeira história de Robinson Crusoé, tal como contada por 
Daniel Defoe, é também uma história de conquista, escravidão, roubo, 
assassinato e força. Contrasta com sua descrição idílica, em que é 
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apresentado como um arquétipo de um homem econômico racional. Num 
ensaio, considerado um “clássico moderno”, Stephen Hymer (1934-1974) 
examina os detalhes da história de Crusoé – de que modo, iniciando como um 
comerciante de escravos, usa o excedente de outros para adquirir fortuna – a 
fim de ilustrar a análise de Marx sobre a economia capitalista, especialmente o 
período da acumulação primitiva, que foi seu ponto de partidav. 

 Na última parte do Livro I de O Capital, Marx traçou o processo histórico 
pelo qual os meios de produção tornaram-se propriedade privada dos 
capitalistas, não deixando ao trabalhador outra alternativa que a de vender sua 
força de trabalho para eles. Na história de Robinson Crusoé, Daniel Defoe 
(1659-1731) descreve como um inglês do século XVII reuniu capital e 
organizou uma força de trabalho para trabalhar para ele, no Brasil e no Caribe. 

O que Hymer faz é criticar o paradigma neoclássico – ênfase na 
administração da escassez – com base no marxista – ênfase na natureza 
social da acumulação capitalista. Este focaliza o encontro dos donos do capital-
dinheiro e dos trabalhadores livres de obrigações pré-capitalistas e de 
propriedade privada. É a aquisição e o uso da capacidade de trabalho, 
respectivamente, no mercado e no processo de produção, que permite a 
reprodução ampliada do capital. 

“O Robinson mítico é retratado como um indivíduo auto-suficiente, mas 
muito da verdadeira história, mesmo depois do naufrágio, mostra-o como 
um homem dependente, pertencendo a um todo maior e sempre 
esperando pela ajuda e cooperação dos outros. A natureza social da 
produção acaba sendo a verdadeira mensagem de sua história (...). Não 
há nenhum paradoxo nisto. Ao capitalismo pertencem tanto a produção 
das relações sociais da História mais altamente desenvolvidas como a 
produção do indivíduo solitário”vi. 

 Contrariamente aos modelos usuais da teoria econômica, Robinson 
Crusoé, produzindo somente para o consumo e não para a troca, percebe que 
não há escassez e que o trabalho por si não tem valor. A força propulsora do 
capitalismo, a paixão por acumular, desapareceu quando ele ficou sozinho. 
Seu isolamento, muitas vezes voluntário, pois reage com medo e desconfiança 
sempre que tem que se defrontar com outra pessoa, é nada menos do que a 
alienação do individualismo possessivo, típico da sociedade capitalista. 

 Um africano é um africano, e somente sob certas condições se torna 
escravo; um europeu é um europeu, e é somente sob certas condições que se 
torna um senhor, parodia Hymer. Não foram os atributos pessoais que deram a 
Robinson e a outros aventureiros europeus sua força frente aos não europeus, 
mas a força do conhecimento transformado em equipamentos. Os europeus 
foram beneficiários de uma longa e complexa divisão social do trabalho. 

 Por meio de sua relação social com Sexta-feira, Robinson transforma-se 
num homem econômico. Sexta-feira torna-se trabalho e Robinson torna-se 
capital – inovando, organizando e construindo um império. 
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“A alegoria de Robinson Crusoé dá-nos uma história e uma teoria 
econômica melhores do que muitos dos contos apresentados pela 
Ciência Econômica moderna sobre a divisão nacional e internacional do 
trabalho. A Ciência Econômica tende a permanecer na órbita do 
mercado e a se preocupar com preços. Tem mais a dizer sobre como o 
açúcar de Robinson se relaciona com suas roupas do que sobre como 
ele se relaciona com Sexta-feira. Para entendermos como o capital se 
produz e é produzido, devemos deixar a ruinosa esfera do mercado, na 
qual tudo tem lugar na superfície, e ingressar no recesso oculto da 
fábrica e da corporação, onde usualmente é proibida a entrada de 
pessoas estranhas ao serviço”vii. 

 Hymer mostra que as contradições entre Robinson e outros membros da 
hierarquia dão à história a sua dinâmica. Ele está sempre lutando com o 
problema de subordinar os escalões inferiores e tentando elevar-se acima do 
seu próprio. Suas relações sociais são antagônicas e ele sabe disso, por mais 
que prefira inventar histórias sobre si mesmo. Na vida real da não-ficção, o 
sistema capitalista se desenvolve independentemente da fantasia apologética. 
Hymer encerra seu ensaio pregando: “a Ciência Econômica também precisa da 
história dos netos de Sexta-feira”. 

- Parece que essa acumulação primitiva desempenha, na Economia, mais ou 
menos o mesmo papel que o pecado original, na Teologia: Adão mordeu a 
maçã, e a partir daí o pecado invadiu a raça humana. 

- Essa é uma frase de Marx. Ele disse que desse pecado original nasceu a 
pobreza da grande maioria que, apesar do seu trabalho, até agora não tem 
nada para vender, a não ser a si mesma, e a riqueza daqueles poucos, que 
aumenta constantemente, embora há muito tenham deixado de trabalhar. 
Na verdadeira história do capitalismo, é notório que conquista, 
escravização, roubo, assassinatos, em resumo, força, desempenham o 
maior papel, em seu primórdio. Nos compêndios de Economia, reina o 
idílico. Na realidade, os métodos da acumulação primitiva nunca foram 
idílicos. 

- Mas Marx não erra ao resumir o processo histórico à luta de duas classes 
antagônicas? Onde fica a classe média ascendente? 

- Nos últimos anos, a simplificação de Marx entrou em descrédito. A história 
não se restringe a um conflito perpétuo entre grupos coletivos em rixa. 

Uma mesma sociedade singular tem sido descrita pelo menos em três 
formas diferentes e contraditórias: 

1. Como uma hierarquia individualista, tradicional e complexa, unida por uma 
corrente invisível; 

2. Como três grupos coletivos: as classes superior, média e baixa; 

3. Como uma fenda fundamental entre a classe rica e as pessoas comuns: um 
“nós” e “eles”. 
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As três versões da estrutura social são simplificações extremas de um 
realidade muito mais complexa. O quadro hierárquico implica que todos 
possam ser colocados em uma única grande cadeia de cidadãos. Presume que 
cada indivíduo tem um posto na ordem das coisas divinamente pré-
estabelecida. A obediência, a subordinação e a deferência são atitudes 
naturais e valores que o sustentam. Na prática social, não é assim. 

O modelo de três categorias estanques não faz justiça à diversidade 
da economia. Pressupõe, erroneamente, que a profissão é a única e exclusiva 
chave para identidades sociais. Desenvolveu-se a partir de agrupamentos 
medievais de religiosos, guerreiros e lavradores. A Economia Política dividiu 
também a sociedade em três ordens: os improdutivos que viviam de rendas, os 
produtores que viviam de lucros, e os trabalhadores que ganhavam salários em 
troca de sua força de trabalho. 

A idéia de que a sociedade foi (ou é) separada por uma ampla linha 
divisória maniqueísta ignora o fato de que pessoas diversas traçaram essa 
linha de maneira desigual e em níveis diferentes. O conflito de interesses não 
foi biunívoco, senão essa estrutura social, provavelmente, já estaria destruída. 

O mesmo modelo dicotômico dividiu a sociedade, no século XVIII, 
entre, de um lado, os ilustres, a qualidade ou os grã-finos, e, de outro, os 
pobres, a turba ou as pessoas comuns. No século passado, Marx e Engels 
tentaram universalizar a luta entre a burguesia e o proletariado, ou o capital e o 
trabalho. Agora, no final do milênio, a própria esquerda reconhece o insucesso 
da tentativa. 

Enfim, usamos uma dessas descrições ou outra, muitas vezes 
inconscientes de estarmos fazendo isso. Essas três versões da ordem social, 
descritas pelo termo resumido de “classe”, são versões imaginadas, isto é, as 
diferenças de classes podem ser inexatas, pois são uma construção cultural.  

 

2.3. O que é acumulação de capital humano? 

- O chamado “capital humano” representa a capacidade pessoal de ganhos. 
As pessoas não nascem com o mesmo potencial de inteligência ou talento, 
mas diferenças herdadas são ampliadas ou compensadas com habilidades 
adquiridas, seja nas escolas, seja em treinamento, no trabalho. 

A acumulação de capital humano envolve a formação de talentos 
produtivos e/ou a aquisição de novas habilidades pessoais. 

Muitos economistas notáveis têm dito que desenvolvimento econômico 
é, essencialmente, um processo educacional. Estão o reduzindo, quase 
exclusivamente, à educação, pois dizem que ela é a condição para tudo. 
Definem um país desenvolvido como aquele com um alto nível de educação e 
grande grau de homogeneidade entre os cidadãos. Transcende o estritamente 
econômico. 
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Quando se afirma que o desenvolvimento é uma questão de educação, 
o risco é reduzi-lo ao investimento em capital humano. Essa teoria, originária 
de Gary Becker, permanece em voga entre os discípulos da Escola de 
Chicago. 

- Você está alertando que essa visão é muito redutiva? 

- Economista ortodoxo tende a reduzir tudo à lei do mercado. Um papagaio 
pode tornar-se um douto economista se aprender duas palavras: oferta e 
demanda... Simplificando a questão, a explicação dada, por esses 
economistas, para a terrível desigualdade na distribuição de renda no Brasil 
é que, quando uma força de trabalho é homogeneamente bem educada, 
como ocorre em países desenvolvidos, tende-se a congestionar os postos 
de trabalhos mais qualificados, enquanto que os menos qualificados podem 
sofrer escassez de mão de obra. Isto significa uma pressão para baixo nos 
salários mais altos e para cima nos salários mais baixos. O efeito é 
extremamente redistributivo de renda. Acontece que a força de trabalho não 
pode ser considerada uma “mercadoria” semelhante àquelas cujo preço de 
mercado equilibra a oferta e a demanda. 

 Evidentemente, mudanças no perfil da oferta e da demanda da força de 
trabalho não explicam toda a desigualdade. Há “falhas” no funcionamento do 
mercado de trabalho, ou seja, aspectos institucionais, entre os quais a 
repressão ou a desmobilização sindical, a legislação que não permite a 
reposição do total das perdas de poder de compra dos salários, inclusive no 
funcionalismo público, as hierarquias organizacionais. Na verdade, tem mais 
alguma coisa, disfarçada de educação, que essa visão ignora. 

 Numa dedução lógica da linha de análise baseada no investimento em 
capital humano, os economistas seguidores dessa teoria afirmam que as 
reformas incompletas do mercado de trabalho são os responsáveis pelo 
aumento do desemprego e por um ritmo de crescimento insuficiente, nos 
países latino-americanos. Essa “agenda [neoliberal] inacabada”, na medida em 
que os mercados de trabalho continuam altamente regulados, não alcançou a 
por eles desejada flexibilidade nas regras trabalhistas. Defendem que o 
mercado tem que funcionar livremente, sem “travas” de proteção ao salário, ao 
emprego e à seguridade. 

- A sociedade demanda mais vagas e ao mesmo tempo espera do governo a 
manutenção de privilégios associados com a delimitação de profissões, a 
limitação do acesso às mesmas para os diplomados e a contenção de um 
fluxo de formados em determinadas carreiras, para reduzir a concorrência e 
não comprimir os salários. O bloqueio do ensino superior, no Brasil, prende-
se à essa questão cultural ou à ineficiência de recursos?  

- Os economistas neoliberais acham que “o setor privado precisa apenas de 
liberdade”. Defendem, então, o final da regulamentação universitária. 
Chegam a considerar a palavra “universidade” um mero “entulho 
semântico”; assim, o “ensino pós-secundário” deve ser segmentado na 
formação de elites, profissionais, técnicos e pessoas com formação 
generalista. 
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 Qualquer manual de macroeconomia revelaria que esses economistas 
fazem o que é classificado como uma abordagem clássica da questão. Afirmam 
que várias forças no mercado de trabalho – leis, instituições, tradições – podem 
evitar que o salário real atinja o do nível de pleno emprego. Os salários reais 
podem estar altos demais, em desequilíbrio  com o salário de mercado. O 
argumento se completa sugerindo que as regras trabalhistas, os sindicatos e 
conselhos profissionais e a indexação forçam os salários a serem maiores do 
que os profissionais desempregados estariam dispostos a aceitar. 

Na realidade, a crescente institucionalização do mercado de trabalho 
torna os salários e o nível de emprego menos sensíveis às variações na 
demanda. Assim como os fatores políticos e sociais, esse fenômeno histórico 
não pode ser embutido em nenhuma teoria pura da determinação endógena 
dos salários nominais. Aos sindicatos interessa controlar a oferta de trabalho, 
em mercados localizados e segmentados, para evitar a competição entre 
trabalhadores assemelhados.  

- Em vez de propor a transposição da idealização da competição perfeita à 
realidade, os citados economistas não fariam melhor aceitando a história 
das conquistas sociais como irreversível? 

- Conquistas são as mudanças de regras, colocando travas institucionais 
frente à exploração, e não a liberdade do funcionamento do sistema em seu 
estado puro, como defendem aqueles economistas. Países com melhores 
distribuições de renda conquistaram-nas com lutas sociais, desde o violento 
sindicalismo de resultados norte-americano, passando pelo ideológico 
sindicalismo social-democrata europeu, até as revoluções totalitárias do 
leste-europeu e da Ásia. Daí, a menor desigualdade educacional foi uma 
conseqüência de política pública e não de lei do mercado, como sugerem 
os economistas neoliberais. 

- Eu acho que é um mito o diploma de qualquer curso superior ser visto como 
passaporte para a automática ascensão salarial e social. O que você acha? 

- Por essa Teoria do Capital Humano, a significativa diferença entre a 
remuneração de executivos e a de não-executivos é reflexo de uma 
demanda extraordinária por aqueles profissionais bem formados, gerada 
pela escassez de talentos, disputados num mercado mais exigente e 
aquecido. Grandes empresas utilizam headhunters para achar profissionais 
de alto escalão. O executivo é avaliado, principalmente, pela formação 
acadêmica e profissional, embora sua experiência seja também 
considerada: a quase totalidade deles  está em outras empresas. Para a 
mudança de empregos, há grande barganha salarial. 

Os defensores dessa hipótese afirmam que a massificação do ensino 
superior, combateria esse elitismo. No entanto, examinando mais de perto o 
perfil exigido pelas empresas para funcionários de nível executivo, de gerentes 
a presidentes, verifica-se que, em algumas empresas estrangeiras, é pré-
requesito inclusive ser do país de origem da firma.  
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- Só os integrantes de um grupo muito restrito, o dos que concluíram cursos 
de PhD em Economia ou de Master Business Administration (MBA), no 
exterior – de preferência numa das universidades americanas consideradas 
de 1ª linha –, têm o raríssimo privilégio de escolher onde quer trabalhar. É 
apenas uma questão de talento?  

- Para conseguir um MBA no exterior é preciso ter no mínimo US$ 30 mil 
para pagar o curso e o suficiente para passar um ano fora do país, somente 
estudando. Para algumas famílias, isso pode significar apenas abrir mão de 
(mais) um carro importado em nome de um futuro promissor. Para muita 
gente, porém, é quase impossível. 

No recrutamento empresarial, a formação escolar em centros de 
excelência é mais decisiva do que a experiência. No entanto, para obter essa 
formação escolar, o nível sócio-econômico e cultural da família, empiricamente, 
é o relevante. Em outros termos, ao contrário do que a Teoria do Capital 
Humano sugere, não é a formação escolar que determina a renda pessoal, 
mas esta, junto com a cultura familiar, é uma determinante daquela. 

- Os profissionais que ocupam uma boa posição não costumam ter no 
currículo nomes de escolas da elite? 

- Sim, é preciso ter uma boa escola na infância e adolescência, com aulas de 
inglês e informática. Cursá-los, durante 11 anos, da 1ª série do 1º grau até a 
3ª série do 2º grau, quase assegura uma vaga nas melhores faculdades, 
mas custa uma fortuna, mesmo desconsiderando o custo de oportunidade 
de capitalizar o dinheiro. Inserir um “inglês fluente” (“testado” por viagem ao 
exterior), no currículo, também agrega valor. Tudo isso sem considerar 
material didático, livros, transporte, alimentação, moradia, e que é inviável 
para quem pensa em trabalhar para pagar os estudos, pois, nos melhores 
cursos, as aulas são vespertinas. Somando tudo, quem pode arcar com 
esse custo da ascensão educacional e social, para todos os filhos? 

- Praticamente, são só os membros da própria elite... 

- Então, é um mito a idéia de que um jovem armado de determinação, 
através de esforço individual, possa ter uma carreira profissional de 
sucesso, como se o sucesso dependesse tão-somente de estudar e 
trabalhar bastante.  

As exigências não verbalizadas – como o nepotismo e a herança, nas 
empresas privadas nacionais, a nacionalidade, nas estrangeiras, e o 
clientelismo político, nas estatais -, para entrar na alta escala profissional e 
administrativa, são barreiras à mobilidade social. Um mero diploma de curso 
superior dá pouca chance de se tornar um executivo top. As carreiras não 
estão plenamente abertas aos talentos. 

Ir para a universidade pública e/ou gratuita com ensino de qualidade 
está se tornando algo exclusivo da elite. Ela se dispõe a pagar todo o ensino 
pré-universitário, para que seus filhos adquiram (além de conhecimento) toda 
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uma forma de falar, escrever e se comportar distintamente e façam contatos 
com as “pessoas certas”, para manter o nível sócio-econômico cultural. 

Por isso, alguns economistas não encaram a educação somente como 
“um investimento que constrói o ´capital humano´, tornando os indivíduos mais 
produtivos e, dessa forma, beneficiando toda a sociedade”. Esses economistas 
encaram a educação superior como uma espécie de “peneira”. Ela seria 
destinada, no fundo, apenas à seleção dos indivíduos da elite, identificando 
quais teriam garantidas as oportunidades. A sociedade coloca certos 
obstáculos ou exigências educacionais que as pessoas têm que conseguir 
saltar, para alcançar a ascensão social. 

- Algumas pessoas são mais inteligentes do que outras ou elas desenvolvem 
a inteligência durante a vida? 

- Howard Gardner, autor da Teoria das Inteligências Múltiplasviii, responde 
que ambas as coisas ocorrem. Nós todos não temos o mesmo potencial em 
cada tipo de inteligência. Esse potencial é determinado geneticamente. 
Você pode ter todo o potencial, mas se não tiver oportunidades de 
aprendizagem, motivação, bons professores, você não vai desenvolvê-lo.  

Os tipos de inteligência que os seres humanos possuem são: 

1. Lógico-matemática: capacidade de raciocínio lógico e compreensão de 
modelos matemáticos; habilidade de lidar com conceitos científicos. 

2. Lingüística: domínio da expressão com a linguagem verbal. 

3. Espacial: percepção do sentido de movimento, localização e direção. 

4. Musical: domínio da expressão com sons. 

5. Corporal-cinestésica: domínio dos movimentos do corpo. 

6. Intrapessoal: capacidade de autocompreensão, automotivação e 
conhecimento de si mesmo; habilidade de administrar os sentimentos a seu 
favor. 

7. Interpessoal: capacidade de se relacionar com o outro, entender reações e 
criar empatia; inclui-se nesta categoria a inteligência naturalista, que é a 
facilidade de apreender os processos da natureza. 

- Como eu desenvolvo as minhas diversas inteligências? 

- Para equilibrar as inteligências, os recursos didáticos disponíveis e bons 
professores são fundamentais. Algumas pessoas podem escolher favorecer 
os pontos fortes, outras, fortalecer os fracos. Quando uma pessoa é nova, é 
importante ter experiências amplas, e quando envelhece é bom favorecer 
as áreas fortes. É relevante estabelecer as metas de sua educação e treinar 
as inteligências que são relevantes para elas. 

- O que eu devo fazer para dominar disciplinas e entender conceitos? 
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- Segundo Gardner, toda disciplina ou conceito pode ser aprendido melhor se 
é aproximado por tipos diferentes de inteligência. Algumas pessoas 
aprendem mais a partir de histórias, outras, de figuras, outras, de 
desempenharem, dramaticamente, os papéis, outras, por analogias lógicas. 
Uma pessoa que entende algo bem pode pensar sobre ela de várias formas 
diferentes. 

- Acho que está na hora de eu vivenciar, imaginariamente, o papel de 
empresário, para eu imaginar o que é ser rico... Como  essa Teoria das 
Inteligências Múltiplas pode me ajudar? 

- Primeiro, sugere tentar descobrir quais são as inteligências de seus 
empregados e como usá-las de forma que eles façam bem o seu trabalho. 
Segundo, montar equipes nas quais as pessoas se complementem. 

Antes do desenvolvimento dessa teoria, o empreendedor ou contratava 
pessoas que eram como ele ou tentava fazer as pessoas serem como ele. 
Ambas as atitudes eram um erro. Agora, busca contratar pessoas que 
trabalham bem juntas, que tenham perfis de inteligência contrastantes, e que 
não sejam clones de si próprio. 

 

2.4. Como acumular capital para investir? 

- Então, você quer ser um empresário? 

- Quero “ser meu próprio chefe”. 

- Trabalhar por conta própria nem sempre significa sucesso. Estatísticas 
demonstram que cerca de 80% das micro e pequenas empresas não 
sobrevivem um ano após a abertura. 

Algumas características distinguem entre os empresários altamente bem 
sucedidos e a maioria dos pequenos proprietáriosix: 

1. Visão e escolha do momento. “Os empresários vêem oportunidades onde 
os outros vêem apenas problemas. Estar no lugar certo, na hora certa, 
geralmente é a chave. Diferentes pessoas interpretam os mesmos fatos 
complexos diferentemente. Os empresários de sucesso tendem a organizar 
a informação de modo que as soluções pareçam óbvias. Suas soluções 
podem melhorar a qualidade dos bens existentes, cortar os custos de 
produção ou eles podem desenvolver novos produtos e introduzi-los no 
mercado”. 
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2. Convicção e ação. “Os empresários agem quando percebem o problema. 
Outras pessoas podem ver as soluções, mas o temor de perder os 
pagamentos regulares as impede de seguir suas idéias. Os empresários 
tendem a ter egos poderosos; eles querem deixar suas marcas no mundo”. 

3. Convivência com o risco e a incerteza. “Os empresários bem-sucedidos 
normalmente acreditam tanto em seus planos que se dispõem a arriscar 
todo o seu tempo e seu capital – e, quando possível, o tempo e o capital de 
outras pessoas –, rejeitando a segurança financeira que a maioria das 
pessoas procura”. 

4. Vício do trabalho. “A maioria das pessoas quer uma renda alta de um 
trabalho que permita o lazer todas as noites e nos fins de semana, bem 
como férias regulares. Uma jornada semanal de 40 horas, das 9 às 17 
horas não é o objetivo da maioria dos empresários bem-sucedidos; alguns 
deles dedicam mais de 100 horas por semana ao trabalho, durante 
décadas”. 

- É, parece que a citação de Mencken que você fez, no início desta Lição, 
tem sua dose de razão... Dificilmente, os comentaristas deixam de fazer 
uma apologia às características dos homens bem-sucedidos. O que é vício 
para uns transforma-se em virtude neles. Mas suponhamos que essa 
exposição não tenha esmagado meu desejo de ser um empreendedor, que 
observo uma oportunidade de fornecer algo para o que há demanda, não 
estou avesso ao risco e estou disposto a trabalhar extraordinariamente. Só 
falta-me um “detalhe”: não tenho nenhum capital! O que fazer? 

- Só se convencer um capitalista a dar crédito ao seu projeto ou conseguir 
acionistas para seu empreendimento... 

“Muitos economistas supõem, pelo menos em suas teorias abstratas, um 
estado de democracia econômica onde qualquer pessoa com o dom da 
habilidade empresarial pode obter capital para iniciar um negócio. Esse 
quadro das atividades do empresário ´puro´ não é, para pôr a coisa em 
termos modestos, realista. O pré-requesito mais importante para alguém se 
tornar empresário é a propriedade de capital”x. 

- Você já leu sobre os múltiplos significados do verbete crédito, no dicionário? 

- Significa segurança de que alguma coisa é verdadeira; confiança; boa 
reputação; boa fama; consideração; autoridade, influência, valia, 
importância; fé na solvabilidade. É a facilidade de obter dinheiro por 
empréstimo ou abrir contas em casas comerciais, ou seja, de conseguir 
adiantamentos de dinheiro para fins comerciais, industriais, agrícolas, etc. 
Trata da soma posta à disposição de alguém num banco, numa casa de 
comércio, etc., mediante certas vantagens. 

O crédito capital exige, portanto, um crédito de confiança: uma prova de 
confiança ou nova oportunidade dada a alguém de quem se tem motivo para 
desconfiar. Outro problema é que, muitas vezes, tem por base uma garantia 
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(ou colateral) constituída sobre propriedade imóvel ou direito de natureza 
patrimonial. O  crédito também pode estar extremamente seletivo, seguindo 
uma política financeira governamental que consiste em restringir o crédito para 
os setores não prioritários de acordo com suas diretrizes. 

- Pelo que estou observando, trata-se de uma decisão financeira que não 
depende só de mim. Qual é, exatamente, o papel da função financeira 
dentro de uma empresa? 

- Pode-se representar a administração da empresa dividindo as atividades 
em três categorias: 

1. Operações: refere-se à administração cotidiana, mais especificamente das 
matérias-primas (insumos) e produtos; 

2. Estratégia: é o processo de modelagem da empresa como um todo, a 
longo prazo; 

3. Administração de risco: é um conceito amplo que engloba as questões de 
riscos operacionais e o risco financeiro. 

A função financeira de uma empresa envolve as três áreas. Busca 
assegurar que haja recursos suficientes, seja na forma de excedente de 
tesouraria, seja através de linhas de crédito, para cobrir eventuais déficits de 
caixa. 

Utilizando esse esquema, identificam-se três funções financeiras 
principais: 

1. Orçamento de capital – estabelece critérios de investimento de capital; faz 
a avaliação financeira de projetos de capital, juntamente com as projeções 
do fluxo de caixa gerado pelas operações, determinando o valor líquido do 
financiamento que será necessário ao longo do período de planejamento. 

2. Orçamento do fluxo de caixa – escolhe a estrutura do capital, o percentual 
de endividamento, os tipos de financiamento, a política de dividendos. 
Significa a empresa estabelecer seu nível “normal” de endividamento em 
relação ao capital próprio e de dividendos em relação ao lucro. 

3. Administração de liquidez (a função de tesouraria) – administração do 
ativo e passivo líquido, significando investir os superávits de caixa, para 
atingir uma taxa de rentabilidade satisfatória, sujeito às necessidades 
previstas pela supervisão do fluxo de caixa, e negociar quaisquer 
empréstimos de curto prazo, que se tornem necessários. Engloba também 
decisões de política relacionada a possíveis operações de hedge, ou seja, 
proteção por conta da volatilidade das taxas de câmbio e de juros ou dos 
preços das commodities. 

O processo decisório constitui o aspecto central da gestão financeira. 
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Pode-se identificar três áreas de decisões financeiras: 

1. Decisões de investimento: referem-se tanto à administração da estrutura 
do ativo quanto à implementação de novos projetos. Tais investimentos em 
novos ativos fixos, geralmente, implicam aumentos de aplicações de 
recursos no capital de giro. 

2. Decisões de financiamento: referem-se à composição das fontes de 
recursos. 

3. Decisões relativas à destinação do lucro: ele representa a remuneração 
do investimento dos proprietários da empresa, mas uma empresa bem 
sucedida terá sempre novos planos de investimento que implicam a 
necessidade de recursos adicionais, obtidos seja por retenção de lucros, 
seja por outras fontes. Uma política de dividendos adequada favorece a 
manutenção dos preços das ações em níveis elevado. Isto poderá garantir o 
sucesso de futuros lançamentos de novas ações, no mercado primário. 

- Gostaria de saber sobre diversos temas relacionados com as decisões de 
financiamento. Para iniciar, ter uma visão geral dos tipos de fundos 
utilizados pelas empresas e dos critérios de seleção dessas fontes de 
financiamento. 

- Os recursos podem ser gerados no transcurso normal das operações das 
empresas (auto-financiamento com capital próprio) ou obtidos externamente 
(capital de terceiros). O Quadro 2.1 ajuda a compreensão. 

QUADRO 2.1 

DEMONSTRATIVO DE USOS E FONTES DE RECURSOS 

USOS FONTES 

1. investimento total 

1.1. investimento bruto em capital 
fixo 

1.2. investimento em estoques 

2. variações líquidas no portfólio 

2.1. disponível 

2.2. títulos financeiros 

2.3. ações e participações 

2.4. crédito por vendas 

3. recursos próprios 

3.1. lucros retidos 

3.2. depreciação do capital fixo 

3.3. outras reservas 

4. emissão de novas ações 

5. variações no endividamento 

5.1. em empréstimos 

5.2. em compras a prazo 

5.3. em débitos fiscais 
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 O capital próprio é representado no balanço contábil pelas contas que 
compõem o patrimônio líquido. O capital de terceiros corresponde aos saldos 
do passivo circulante e do exigível a longo prazo. No lado do passivo de um 
balanço patrimonial encontra-se representada a estrutura financeira da 
empresa. A chamada estrutura de capital corresponde à parte da estrutura 
financeira formada pelos recursos próprios e pelas exigibilidades de longo 
prazo. 

 A principal fonte externa de recursos próprios corresponde à subscrição 
e integralização de aumentos de capital. Os fundos próprios gerados 
internamente decorrem da retenção do lucro líquido, ou seja, lucros 
acumulados. 

- Mas eu não poderia obter recursos de outras fontes internas da empresa? 

- Você poderia fazer uma realocação de fundos, através das vendas de 
ativos, reduções nos níveis de estoques e contas a receber. Possibilitaria a 
liberação de recursos para outras atividades, mas não seria uma nova fonte 
de financiamento. Observe que as fontes internas de recursos de terceiros 
correspondem a diversas obrigações decorrentes das atividades 
operacionais da empresa, tais como: salários, contribuições sociais, 
impostos, dividendos, etc. 

Quanto às fontes externas de recursos de terceiros, elas podem ser 
geradas, operacionalmente, através do crédito concedido pelos fornecedores e 
os adiantamentos de clientes relativos a bens ou serviços encomendados. As 
fontes externas de passivos onerosos, que exigem o pagamento de juros 
financeiros (não mercantis), são constituídas tanto pelos empréstimos e 
financiamentos contratados junto às instituições financeiras, quanto a 
colocação, no mercado de capitais, de títulos de dívida privada emitidos pela 
empresa, como debêntures. Por fim, as operações de arrendamento mercantil 
(leasing) completam esse tipo de fontes de financiamento. 

- Eu imagino que a importância dos elementos envolvidos na determinação 
dos tipos de fundos a serem empregados no financiamento das atividades 
da minha empresa varia em função da situação específica dela, das 
perspectivas do meu ramo de negócios e das condições macroeconômicas. 
Estou correto? 

- Sem dúvida, sua opinião está baseada em bom senso. 
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Os principais elementos a considerar na seleção das fontes de 
financiamento, segundo as técnicas da administração financeira, sãoxi: 

1. Adequação: refere-se à compatibilidade dos prazos e outras características 
das fontes de financiamento com a modalidade dos ativos em que serão 
empregados. A regra geral é: necessidades temporárias de recursos devem 
ser financiadas com passivos circulantes e necessidades permanentes 
devem ser atendidas com recursos próprios e dívidas de longo prazo. 

2. Alavancagem financeira: a utilização de passivos onerosos na 
composição das fontes de financiamento possui efeitos no lucro por ação e 
no retorno do capital próprio. 

3. Risco: os riscos suportados pelos acionistas ordinários devem ser 
minimizados nas decisões que afetam a composição da estrutura financeira 
da empresa. Se a empresa entrar em processo de falência, provavelmente 
seus ativos serão liquidados por um valor inferior àquele registrado na 
contabilidade e os recursos apurados terão de ser utilizados observando-se 
a seguinte ordem de reembolso: órgãos governamentais, empregados da 
empresa, credores com garantias reais, demais credores, acionistas 
preferenciais e, por último, os acionistas ordinários. 

4. Controle acionário: a manutenção do controle acionário constitui 
preocupação básica daqueles acionistas que detêm a maioria do capital 
votante da empresa. Muitos acionistas controladores de companhias de 
capital fechado resistem à abertura do capital de sua empresa mesmo não 
correndo o risco da perda do controle acionário, pois não desejam dar 
satisfações de seus atos aos novos acionistas minoritários, enquadrar-se 
nas normas da Comissão de Valores Mobiliários, submeter-se à auditoria 
externa e tornar transparentes os atos e planos da administração. Outro 
problema é os valores de mercado das ações estarem subavaliados, de 
acordo com o patrimônio líquido contábil, e os atuais acionistas não 
desejarem dar aos novos investidores uma participação semelhante, no 
negócio, entrando com um capital proporcionalmente menor do que eles 
próprios entraram. Observe que a legislação garante aos atuais acionistas o 
direito de preferência na subscrição do aumento de capital, na proporção do 
número de ações que possuírem. 

5. Maneabilidade: refere-se à capacidade de ajustar as fontes de 
financiamento às alterações substanciais das necessidades de fundos, quer 
pelas variações sazonais do ativo circulante, quer pelas oscilações dos 
valores investidos nos ativos, ou mesmo pela mudança no estado do crédito 
e do mercado de capitais. 

6. Tempestividade (timing): relaciona-se à maneabilidade e determinação da 
época mais oportuna para captar fundos adicionais através da contratação 
de empréstimos de longo prazo ou do lançamento de novas ações. É dada 
mais pelo senso de oportunidade do que propriamente pela necessidade. 
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- Você poderia me resumir as principais modalidades de financiamento 
com recursos próprios e de terceiros? 

- Vou apresentá-las em termos esquemáticos: 

1. Financiamento com capital próprio 

1.1. subscrição pública de ações (underwriting): o aumento de capital 
mediante a oferta pública de ações somente poderá ser realizado por 
sociedade anônima de capital aberto com a intermediação de bancos de 
investimento, corretoras ou distribuidora de títulos e valores mobiliários, 
podendo envolver um consórcio de instituições financeiras. 

1.2. lucros retidos: correspondem ao valor remanescente do lucro líquido 
após a dedução da parcela a ser distribuída em dividendos aos 
proprietários; esses fundos estão distribuídos pelos diversos ativos 
circulantes e não circulantes da empresa. 

1.3. política de dividendos: além de satisfazer às expectativas dos 
investidores quanto à realização de uma parcela de lucros, deve 
maximizar a riqueza dos acionistas (através do aumento do valor de 
mercado da empresa) e prover recursos para financiar os planos 
operacionais e de investimento (através dos lucros retidos) 

2. Financiamento com capital de terceiros 

2.1. fontes operacionais 

2.1.1. exigibilidades diversas (da empresa para com seus empregados e 
diretores, órgãos governamentais, credores diversos e acionistas): são 
passivos não onerosos de curtíssimo prazo que, por sua constante 
renovação, permite à empresa dispor, constantemente, de uma soma de 
recursos que integra seu capital de giro. 

2.1.2. adiantamentos de clientes: certos bens são produzidos sob encomenda 
mediante a celebração de contratos pelos quais, normalmente, o cliente 
adianta certa soma de recursos ao fornecedor; desse modo, os custos 
de produção podem ser financiados pelo próprio cliente. 

2.1.3. crédito mercantil: constitui uma modalidade de financiamento a curto 
prazo  concedido de uma empresa a outra, mediante o diferimento entre 
o momento da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço e a 
data do pagamento, por exemplo, no caso de vendas a prazo. 

2.2. empréstimos e financiamentos 

2.2.1. desconto de títulos: ao descontar notas promissórias ou duplicatas, 
emitidas com vencimento de até 180 dias, junto aos bancos comerciais a 
empresa recebe à vista uma importância menor do que seu valor de 
face, caracterizando a cobrança de taxa de serviços, comissão e IOF 
(Imposto sobre Operações Financeiras). 
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2.2.2. empréstimos em contas correntes: geralmente são concedidos pelos 
bancos comerciais  por um prazo de 60 dias, com possibilidade de 
renovação, garantidos por duplicatas cujo valor exceda ao saldo devedor 
e por nota promissória avalizada pelos diretores da empresa; constituem 
linhas de crédito de curto prazo para capital de giro. 

2.2.3. financiamento de tributos e contribuições previdenciárias: realizado por 
bancos comerciais  por um prazo inferior ao período em que os recursos 
arrecadados ficam em seu poder. 

2.2.4. empréstimos a micro, médias e pequenas empresas: financiamento para 
capital de giro, regulamentado pelo Banco Central do Brasil, que 
corresponde a uma aplicação compulsória dos bancos comerciais, 
calculada sobre seus depósitos à vista. 

2.2.5. contratos de financiamento: destinados ao capital de giro ou ao capital 
fixo, são oferecidos por bancos comerciais (de 90 a 180 dias) ou bancos 
de investimento (acima de 180 dias), com base em recursos próprios e 
captações de depósitos a prazo. 

2.2.6. financiamentos com recursos do PIS: realizados com juros subsidiados 
com base nos recursos provenientes desse fundo parafiscal, 
administrado pela Caixa Econômica Federal. 

2.2.7. financiamentos com recursos do BNDES: mesmas características dos 
anteriores, ou seja, com prazos maiores e juros abaixo dos de mercado. 

2.2.8. financiamentos com recursos externos: são diversas linhas de 
financiamento para capital de giro ou capital fixo com prazos que 
atingem até 8 anos; os custos envolvem correção cambial, pagamento 
de “risco Brasil” e juros internacionais; exigem pesadas garantias e 
avais. 

2.2.9. debêntures: são títulos de dívida privada emitidos por sociedade 
anônima, para levantar recursos de médio e longo prazo, mediante 
aprovação da Comissão de Valores Mobiliários e com a intermediação 
de instituições financeiras habilitadas. 

2.3. arrendamento mercantil (leasing): é indiferente para a empresa ser 
proprietária dos ativos fixos ou apenas deter a sua posse e uso 
mediante um contrato de arrendamento. Os contratos de leasing 
operacional são celebrados por prazos bastante inferiores à vida útil do 
bem, podendo envolver computadores, copiadoras e outros 
equipamentos. O arrendador se compromete a manter o bem em 
perfeitas condições de funcionamento. No leasing financeiro, a 
instituição financeira arrendadora adquire um bem específico, 
previamente negociado entre a empresa e o fornecedor, para arrendá-lo 
por um prazo correspondente à maior parte de sua vida útil. A 
arrendadora é proprietária do bem, registrando-o em seu ativo e 
efetuando sua depreciação. A arrendatária detém a posse e o uso, é 
responsável pela sua manutenção e paga periódicas contraprestações. 
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Após cumprido o prazo de arrendamento, tem o direito de optar pela 
renovação do contrato, pela devolução do bem ou pela sua aquisição 
por um preço previamente estipulado, por exemplo, seu valor de 
mercado na época. 

- Como se estabelecem os critérios, em termos financeiros, para os 
investimentos de capital e o nível de endividamento financeiro? 

- Esses critérios, geralmente, incluem uma taxa de retorno mínima exigida, 
que leva em conta a taxa de juros corrente a o grau de risco do projeto. 
Outros critérios podem ser usados, tais como o prazo para se obter o 
retorno sobre o investimento. Sem dúvida, eles também devem levar em 
conta a taxa de retorno que os acionistas poderiam obter, aplicando seus 
recursos fora da empresa, com semelhante grau de risco – o chamado 
custo de oportunidade. 

- A venda de ações parece ser um excelente meio para a captação de novos 
recursos para a empresa. Devo levantar capital acionário? 

- De fato, as empresas precisam de capital para investir em expansão da sua 
capacidade produtiva. Um meio de captar recursos dos investidores é 
através da venda de ações - títulos de propriedade da empresa que 
permitem ao investidor partilhar os lucros e opinar sobre a administração da 
empresa. A emissão de ações parece ser ideal para captar recursos. Ao 
contrário da emissão de dívida, a empresa não assume a responsabilidade 
de restituir o capital, nem se compromete a pagar um rendimento fixo aos 
novos acionistas. O único compromisso financeiro é tratar com igualdade os 
novos e os antigos acionistas, quando se trata de distribuir dividendos e 
outros benefícios. 

No entanto, as empresas revelam uma certa relutância em recorrer a 
esse meio de aumentar o capital. Na realidade, as novas emissões são 
inferiores às recompras de ações e às aquisições de ações de outras 
empresas. 

- Por que acontece isso? 

- A emissão de ações está sujeita a possíveis conflitos de interesse entre 
antigos e novos acionistas e mesmo entre os controladores majoritários 
(proprietários) e os administradores (gerentes) profissionais da empresa. 

“A emissão de ações dilui a participação dos acionistas originais e, ao 
mesmo tempo, aumenta o valor dos ativos detidos pela empresa. Uma nova 
emissão, o montante de recursos captado e a forma como as ações são 
emitidas, tudo afetará a receptividade do mercado a essa nova operação e 
o preço da ação da empresa”xii. 

Alguns economistas argumentam que o aumento da oferta de ações é 
seguido de uma baixa de cotação simplesmente devido à lei da oferta e da 
procura... Uma nova emissão, geralmente, só ocorre em época de boom da 
bolsa de valores, pois senão, por aumentar a oferta de ações da empresa face 
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a uma dada demanda (ou em queda), tende a diminuir o preço delas e a infligir 
uma perda de capital aos atuais acionistas. 

- Eu já tentei encontrar um livro didático sobre Finanças que não tivesse 
quase mil páginas, mas minha busca foi infrutífera. Você poderia me 
resumir, em poucas palavras, o conteúdo de um curso de Finanças? 

- “Tempo é dinheiro. Não se deve colocar todos os ovos no mesmo cesto. 
Não se consegue enganar todas as pessoas durante todo o tempo”xiii 

Está aí tudo sobre a administração financeira em três pontos: 

1. “A idéia de que tempo é dinheiro refere-se ao fato de que uma dada 
quantia recebida hoje vale mais do que a mesma quantia recebida no 
futuro, o que está na raiz do princípio de que os fluxos de caixa futuros 
devem ser descontados, para se calcular o valor atual. 

2. Pode-se diminuir o risco de um investimento ao evitar pôr todos os ovos no 
mesmo cesto. Em outras palavras, uma carteira diversificada de 
investimentos é mais segura do que a totalidade dos recursos disponíveis 
aplicada em um único ativo. Os riscos que não podem ser diversificados só 
podem ser aceitos no caso de oferecerem uma rentabilidade maior. 

3. A idéia de que não se pode enganar todas as pessoas durante todo o 
tempo refere-se à eficiência dos mercados financeiros. Um mercado 
eficiente é aquele em que a informação está amplamente disponível para 
todos e a baixo preço; portanto, a informação relevante integra o preço dos 
títulos. Como uma nova informação reflete-se imediatamente nos preços, 
os investidores devem esperar receber um retorno normal. A posse da 
informação [não privilegiada] a respeito de uma empresa não permitirá 
grandes jogadas. A única forma de obter um retorno maior é correr um 
risco maior”xiv. 

Esses três temas – fluxos de caixa descontado, diversificação do risco e 
eficiência do mercado – formam o cerne da maioria dos cursos de Finanças, 
segundo o professor de Finanças da London Business School, Elroy Dimson. 

- Para finalizar este assunto, poderia fazer uma síntese da literatura 
financeira referente aos fatores determinantes da utilização das várias 
fontes de financiamento e aos usos gerais dados a seus recursos pela 
empresa não-financeira? 
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- O padrão de relacionamento das empresas não-financeiras com os 
mercados financeiro e acionário pode ser descrito, genericamente, da 
seguinte maneiraxv: 

1. “A empresa investe principalmente na sua própria atividade, não realizando 
transferências de recursos próprios para outras unidades econômicas, no 
longo prazo. Sendo assim, as aplicações em ativos financeiros são 
realizadas para a manutenção de excedentes temporários de recursos, de 
forma a sincronizar as entradas e saídas de caixa. Este comportamento 
sofre variações dependendo das características do mercado em que a 
empresa atua, pois na medida em que haja uma fraca concorrência 
potencial, isto permite que a empresa deixe de investir na sua própria 
atividade e aplique seus recursos no mercado financeiro, desde que haja 
diferenciais de retorno. 

2. A utilização de emissão de novas ações como fonte de fundos possui um 
custo derivado da possibilidade de esta estar gerando insatisfação nos 
acionistas; por isso o uso desta fonte de fundos é limitado. Como os 
acionistas preferem um padrão de distribuição de dividendos estável, isto 
provoca uma impossibilidade de utilização dos lucros totais, gerados no 
período, para fins de autofinanciamento. A empresa, então, mantém um 
padrão de distribuição de dividendos estável, para não prejudicar a cotação 
de suas ações e poder, no futuro, utilizar-se da emissão de novas ações 
como fonte de financiamento, sujeitas a essas restrições apontadas. 

3. O volume de empréstimos que a empresa utiliza possui um limite superior 
determinado pelos riscos a que se sujeita a empresa, quando o 
endividamento é crescente, e pela restrição que os ofertantes de recursos 
fazem em emprestar volumes adicionais àquelas empresas que já 
possuem estrutura de capital excessivamente comprometida com capitais 
de terceiros. 

4. O financiamento das despesas de investimento com recursos próprios 
evita os riscos de um elevado grau de endividamento, os problemas 
derivados da emissão de novas ações, a escassez de recursos no 
mercado financeiro e as divergências, na avaliação dos retornos esperados 
do seu projeto, com os ofertantes de recursos. Mas a capacidade de 
autofinancimento também encontra-se limitada pelas margens de lucro 
com que a empresa pode operar, sendo que estas dependem do padrão 
de concorrência do setor em que a empresa atua, pela necessidade de 
distribuição de dividendos e pelo montante de provisão para depreciação à 
disposição de terceiros”. 

- Quero saber, agora, se eu, como um empresário, posso fixar minha 
margem de lucro à vontade. 
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2.5. Como fixar a margem de lucro e/ou o preço? 

- Na idealização, elaborada por economistas da corrente principal 
(mainstream), “o mercado de concorrência perfeita ou pura é concebido 
como organizado por um grande número de empresas que, individualmente, 
são pequenas em relação a todo o mercado e não podem exercer influência 
perceptível no preço”xvi. Neste caso idealizado, os empresários, ditos 
atomistas, são tomadores de preços (price-takers), diferentemente de 
situações mais aproximadas da realidade, onde são formadores de preços 
(price-makers). 

 

ESTRUTURA DE MERCADOxvii 

Mercados com baixa concentração Mercados com alta concentração 

Concorrência pura: 

1. Firmas e compradores potenciais 
em grande número. 

2. Produtos similares. 

3. Inexistência de barreiras à entrada 
ou à saída. 

4. Inexistência de lucro a longo prazo. 

5. Inexistência de poder de mercado e 
de controle sobre o preço. 

Monopólio: 

1. Indústria de uma firma. 

2. Inexistência de substitutos 
próximos para os produtos. 

3. Barreiras à entrada substanciais e 
efetivas. 

4. Lucros potenciais a longo prazo. 

5. Poder de mercado substancial e 
controle sobre o preço. 

Concorrência monopolista: 

1. Firmas e compradores potenciais 
em grande número. 

2. Produtos diferenciados. 

3. Inexistência de barreiras à entrada 
ou à saída. 

4. Inexistência de lucros no longo 
prazo. 

5. Poder de mercado difuso e 
pequeno controle sobre o preço. 

Oligopólio: 

1. Poucas firmas. 

2. Tomada de decisões mutuamente 
interdependentes. 

3. Maiores barreiras à entrada. 

4. Lucros potenciais no longo prazo. 

5. Poder de mercado compartilhado e 
controle sobre o preço. 

- Essas são condições extremamente restritivas, não? É difícil acreditar que 
haja concorrência perfeita na realidade... 
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- O problema surge quando alguns querem implantar à força essa criação da 
mente humana como ela fosse necessária (e suficiente) para o bom 
funcionamento da economia de mercado.  

É chamada de “vício ricardiano” a postura de economistas que tomam 
das considerações abstratas – teoria pura – a referência básica e direta para a 
proposição de normas – política econômica – sem nenhuma mediação 
histórico-institucional. 

- De onde surgiram essas idéias sobre o comportamento das firmas em 
relação ao mercado? 

- No âmbito das idéias neoclássicas ou dos marginalistas, a teoria econômica 
convencional tomou a teoria da determinação dos preços como tópico 
básico para a compreensão da alocação de recursos. A Teoria dos Preços 
formulada em termos de uma teoria do valor-subjetivo, baseada no conceito 
de utilidade, constitui a essência do pensamento microeconômico 
tradicional, explicativo da tomada de decisões das empresas. 

“A Teoria da Firma, desenvolvida sob este enfoque, descreve o equilíbrio da 
empresa como sendo baseado em ajustes marginais, ou seja, em termos 
das variações em unidades adicionais de produção (Teoria da Produção) e 
de custos (Teoria dos Custos). Sob condições de concorrência perfeita, as 
firmas determinarão sua produção no ponto em que seus custos marginais 
se igualarem ao preço, sendo este preço determinado pelo mercado. No 
longo prazo, o preço é igual ao custo médio de produção, na escala de 
produção em que os custos médios são mínimos. As firmas, na realidade, 
desejariam lucros máximos, porém a competição assegura apenas ´lucros 
normais´. No caso de uma firma monopolista, o lucro é maximizado ou a 
perda minimizada, quando o custo marginal se iguala à receita marginal”xviii . 

- Ei, eu preciso de um glossário, para entender esse economês! Explique-me 
esse jargão de conversa entre economistas. O que é o marginalismo? 

- O marginalismo é uma doutrina que define o valor dos bens e serviços a 
partir de um fator subjetivo – a utilidade, isto é, sua capacidade de 
satisfazer necessidade humanas –, rompendo com a teoria clássica do 
valor-trabalho. Como a necessidade é uma característica subjetiva, a 
utilidade de um bem tem uma avaliação subjetiva, ou seja, um mesmo bem 
pode ter diferentes utilidades ou valores de acordo com cada indivíduo. 

A Escola Marginalista considera que à medida que a quantidade 
consumida por um indivíduo aumenta, reduz-se a satisfação obtida com a 
unidade adicional do bem. Assim, o valor de cada bem é dado pela utilidade 
proporcionada pela última unidade disponível desse bem, ou seja, por sua 
utilidade marginal.  

A utilidade marginal (UMg) é a utilidade ou satisfação adicional 
decorrente do consumo de uma unidade adicional de um bem. Mede a 
necessidade que ainda resta a ser satisfeita e, portanto, o valor do bem. 
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Os fatores de produção – trabalho, capital e recursos naturais – 
também são objeto de uma avaliação subjetiva, ou seja, de uma desutilidade 
ou renúncia à utilidade. Por exemplo, na medida em que o trabalho se 
prolonga, sua desutilidade – o desprazer provocado pela fadiga – aumenta e a 
utilidade marginal de seu produto diminui. Quando a desutilidade e a utilidade 
se igualam, o trabalho cessa. 

Como cada bem é produzido mediante a utilização de trabalho e capital, 
o crescimento da produção requer volumes cada vez maiores de trabalho e 
capital. Com isso, o custo do trabalho se eleva, pois sua desutilidade cresce. 
Segundo os marginalistas, a oferta de uma mercadoria só pode aumentar se 
houver aumento de seu preço. O estabelecimento do preço de equilíbrio, no 
mercado, estaria de acordo com a lei da oferta e da procura, esta última 
determinada, como vimos, pelas necessidades subjetivas dos consumidores. 

A produtividade de cada fator de produção diminui na medida em que 
sua quantidade aumenta em relação aos outros fatores com que ele é 
combinado, no processo produtivo.  

A Lei dos Rendimentos Descrescentes estabelece que ao se 
aumentar um fator variável, sendo dada – a curto prazo – a quantidade de um 
fator fixo, a produtividade marginal do fator variável cresce até certo ponto e, a 
partir daí, pelo excesso de um em relação ao outro, decresce até tornar-se 
negativa. 

Na margem, a produtividade de cada fator reflete seu valor, isto é, sua 
disponibilidade ou escassez relativa. Os marginalistas argumentam que os 
preços dos fatores correspondem às respectivas produtividades marginais. 

 Necessitamos, então, de uma série de conceitos, para entendermos o 
marginalismo: 

Custo total (CT): gasto total da empresa com fatores de produção; compõe-se 
de custos variáveis e de custos fixos: CT = CVT + CFT 

Custo variável total (CVT): parcela do custo (salários e matérias primas) que 
varia quando a produção varia, ou seja, depende da quantidade produzida. 

Custo fixo total (CFT): parcela do custo (aluguéis, despesas administrativas) 
que se mantém fixa quando a produção varia, ou seja, são os gastos com os 
fatores fixos de produção. 

Custo total médio (CTMe): custo total dividido pela quantidade produzida; 
também chamado de custo unitário, ou seja, por unidade de produto. 

Custo variável médio (CVMe): custo variável total dividido pela quantidade 
produzida. 

Custo fixo médio (CFMe): custo fixo total dividido pela quantidade produzida. 



 29 

Custo marginal (CMg): variação do custo total, dada uma variação na 
quantidade produzida (CMg = ΔCT / ΔQ). 

Custo médio de longo prazo: representa a variação de custos quando se 
altera o tamanho da planta da empresa. 

Receita total (RT): o valor monetário das vendas de uma firma, calculado pela 
multiplicação da quantidade vendida pelo preço unitário (RT = pi . q) 

Receita marginal (RMg): variação da receita total, dada uma variação na 
quantidade produzida e vendida (RMg = ΔRT / ΔQ), ou seja, é a receita 
adicional associada com a venda de uma unidade adicional do produto. 

Receita média (RMe): receita por unidade de produção; sinônimo de preço na 
ausência de discriminação de preços; é igual à receita total dividida pela 
quantidade produzida (RMe = RT / Q). 

Produto (Q): o resultado da transformação nas matérias primas pelo emprego 
de mão de obra e de capital, no processo de produção. 

Produtividade marginal (PMg): variação do produto, dada uma variação no 
fator de produção, por exemplo, a produtividade marginal da mão de obra é a 
variação da quantidade produzida (ou produto total), dada uma alteração na 
quantidade de mão de obra utilizada (PMg = ΔQ / ΔN). 

Produtividade média (PMe): relação entre o nível do produto e a quantidade 
do fator de produção, por exemplo, a produtividade média da mão de obra – ou 
produto por trabalhador – é a relação entre a quantidade produzida e o número 
de trabalhadores empregados (PMe = Q / N). 

- Ufa, creio que posso consultar esse glossário à medida que eu necessitar, 
até decorá-lo. Os princípios gerais são simples... 

- Nisso está a grande arma retórica do marginalismo: a sua facilidade em se 
fazer entendido.  

Por exemplo, as hipóteses básicas do modelo neoclássico 
walrasiano são simples de reter: 

1. Os agentes econômicos maximizam suas funções de utilidade e lucro, isto 
é, agem racionalmente: as firmas igualam o salário à produtividade marginal 
do trabalho, os trabalhadores igualam-no à desutilidade marginal do 
trabalho, outros agentes também se comportam segundo os postulados de 
otimização de suas utilidades. 

2. Os mercados se ajustam via preços (market clear): os preços são flexíveis e 
desempenham o papel de variáveis de ajuste entre os movimentos da oferta 
e da demanda. 
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3. Todos os agentes têm informação perfeita e jamais se enganam: todos 
conhecem, sem custos e perfeitamente, as variações dos preços relativos. 

Nessas circunstâncias, nenhum recurso estaria involuntariamente 
ocioso. Todo agente estaria na melhor posição possível, considerando sua 
restrição orçamentária. 

- Esses princípios vigoram até hoje, no mainstream? 

- A novidade, tanto no modelo monetarista quanto no novo-clássico, é a 
terceira hipótese, a respeito do tipo e grau de informação de que se pode 
dispor e do modo como se formam expectativas quanto ao futuro. 

 No modelo monetarista,  com expectativa adaptativa, apenas as duas 
primeiras hipóteses do modelo de equilíbrio geral walrasiano vigoram. Os 
agentes não conhecem o "modelo relevante", o que possibilita enganos quanto 
ao futuro. Nem todos têm a mesma expectativa: pode haver expectativas 
"erradas". Com imperfeições no sistema de informações, os agentes sofrem 
ilusão monetária, confundindo as variações de preços relativos com as do nível 
geral de preços, o que retarda o ajuste. 

 Portanto, variações na demanda monetária agregada além da oferta 
agregada são absorvidas no longo prazo, isto é, dado o tempo necessário para 
que os agentes se informem, perfeitamente, a respeito das variações no nível 
de preços. No curto prazo, achando que é uma variação de preços relativos a 
seu favor, algum impacto pode haver sobre o nível de emprego e produto real. 

 A chamada escola novo-clássica assenta-se sobre a hipótese de 
expectativas racionais, ou seja, de que há uma conduta otimizadora por parte 
dos agentes, que segue um elemento estrutural, sistemático, esperado pela 
teoria. Mas ela não pode prever um elemento aleatório que produz "ruídos", no 
canal de comunicação das informações estruturais, indutores de erros, só 
evitados, posteriormente, caso o evento se repetir. 

 Na "versão fraca" (monetarista), se permanece agindo do mesmo modo 
que no passado; na "versão forte" (novo-clássica), há  a suposição de que os 
agentes têm teoria para previsão que leva ao acerto, ou seja, uma distribuição 
subjetiva de probabilidades próxima à realidade dos comportamentos 
observados. A repetição de acontecimentos é um mecanismo de aprendizado, 
referência para a formação de uma expectativa racional. 

 A expectativa racional não é equivalente à previsão perfeita, significa 
simplesmente que o agente não erra, sistematicamente. Pode haver perdas 
aleatórias no mercado, mas não sistemáticas.  

No modelo de expectativas adaptativas, o futuro é visto como 
extrapolação do passado, as decisões são tomadas com base na experiência e 
não como impulso inovador, cuja impetuosidade foge do comportamento 
convencional. As expectativas racionais se formam tendo em conta toda a 
informação relevante disponível, no momento da decisão, olhando-se "para 
frente" (futuro) e "em volta" (informação contemporânea), mais do que "para 
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trás" (passado). A informação tem custo, não é gratuita: por que então 
desprezar informações correntes? 

- Algo que me incomodou na Teoria da Utilidade Marginal, ou Teoria 
Subjetiva do Valor, é que sua ênfase é colocada no lado da demanda e não 
sobre o valor do lado da produção... 

- Inicialmente, isso de fato ocorreu; até que Marshall desenvolve a tese de 
que o preço de uma mercadoria é determinado pela oferta e pela demanda, 
ou seja, não se pode descartar os custos de produção como sendo um 
elemento importante na explicação do preço. Eles explicam a oferta, assim 
como a utilidade explica a demanda. Discutir se o valor é governado pela 
utilidade ou pelo custo de produção seria semelhante a polemizar sobre se 
é a lâmina superior ou a inferior de uma tesoura a que corta uma folha de 
papel. 

- Mas eu acho, baseado na minha experiência de empresário, que meus 
“colegas” não tentam “igualar a receita marginal ao custo marginal” para 
estabelecerem seus preços e seus níveis de produção. 

- De fato, questionados sobre esse assunto, os empresários mostram-se 
indiferentes ou vagos, por exemplo, sobre a determinação da “curva da 
demanda” ou do “custo marginal”. Não têm essas estimativas para a ampla 
variedade de produtos que cada qual produz. Não conhecem as 
preferências dos consumidores. Não sabem como os concorrentes 
reagiriam a uma alteração em seu preço ou no seu nível de produção. Daí, 
como podem obter a “receita marginal”, seguindo o método marginalista? 

- Se os empresários, na realidade, não estabelecem o preço “igualando a 
receita ao custo marginal”, qual é, então, o procedimento adotado? 

- Segundo uma pesquisa empírica, realizada por Hall e Hitch, as empresas 
seguem o que eles denominam de “princípio do custo total”xix. 

De acordo com o princípio do custo total, os empresários, para fixarem 
o preço, tomam o custo médio direto (“custo primário” por unidade), adicionam 
uma percentagem para cobrir os custos fixos ou indiretos e um acréscimo 
adicional convencional para os lucros. Estes não são considerados como 
sendo “máximos”, mas apenas como “razoáveis”. 

Os custos indiretos, freqüentemente, incluem os custos de vendas e, 
muito raramente, os juros. Quando isto não ocorre, eles são incluídos na 
margem de lucro. A conclusão é que nem a demanda nem a maximização do 
lucro têm a relevância preconizada pela teoria neoclássica, na determinação do 
preço. A perspectiva de uma vida tranqüila, sem fustigar os consumidores e a 
concorrência, parece ter uma grande atração. 

“O princípio do ´custo total´ [é] condicionado por acidentes históricos, 
como: a) o tamanho e a eficiência das firmas pertencentes à indústria no 
momento em que se alcance a estabilidade do preço, e b) o grau de 
otimismo e de receio aos concorrentes potenciais, medido pela 
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percentagem que se agrega para os lucros. Uma vez que este preço 
tenha sido fixado cessa a concorrência de preços, salvo em 
circunstâncias extraordinárias. Se ocorrer a redução dos lucros, eles 
cairão a níveis normais pelo ingresso de novas firmas que elevam os 
custos através da redução da produção por firma (aumentando a 
´capacidade ociosa´), ou pela concorrência em qualidade e 
comercialização”xx. 

- Como reagiram os neoclássicos a esses argumentos? 

- Não se deram por vencidos. Alegaram que o vocabulário dos economistas é 
diferente daquele empregado pelos empresários e, por isso, esses últimos 
poderiam não estar interpretando corretamente o jargão econômico. 

Principiantes no estudo de Economia, ao verem o professor traçar 
curvas de demanda e de custos que ocupam metade do quadro-negro, podem 
ser levados, erroneamente, a acreditar que a teoria econômica preconiza uma 
empresário que visualiza todas aquelas possibilidade de produção e vendas. 
Assim, o traçador de curvas pareceria atribuir poderes extraordinários de 
imaginação aos “magos” empresários. 

Na verdade, não se deve supor que a análise marginalista da firma 
implique qualquer coisa além de estimativas, suposições e pressentimentos 
subjetivos. O que ela realmente pretende explicar são os efeitos que certas 
mudanças nas condições podem exercer sobre as decisões da firma.  

Diante das tentativas conhecidas de se derivarem curvas estatísticas de 
custo a partir de dados contábeis – que necessariamente se referem a 
situações passadas – é importante esclarecer que os conceitos de custo 
marginal e de receita marginal, na análise do equilíbrio da firma, referem-se 
às expectativas sobre as condições futuras. Só as previsões constituem 
variáveis relevantes no cálculo marginal da firma. 

Essa relevância é determinada subjetivamente. A duração das 
condições de demanda esperadas determinará o “período” relevante das 
previsões de custos. 

Embora essas previsões assumam a forma de estimativas numéricas, 
para fins didáticos, o aluno não deve acreditar que todas as ações dos 
empresários seja realmente resultantes de decisões conscientes, tomadas 
após rigorosos cálculos de receita e custo diferenciais. Freqüentemente, os 
atos dos empresários não passam de mera rotina, sem cálculos numéricos. 

“Embora eu não saiba qual é a largura ou o comprimento de meu carro, 
sou perfeitamente capaz de fazer uma comparação adequada entre 
suas dimensões e o espaço entre dois carros estacionados, o qual 
também calculo sem pensar em metros, centímetros ou outras medidas 
quaisquer”xxi. 
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 As estimativas não precisam ser reduzidas a valores numéricos exatos. 
As considerações não-pecuniárias podem, efetivamente, competir com as 
pertinentes à maximização de lucros monetários. 

- Ah, finalmente entendi aquela piada que diz que se você pedir a uma 
economista o número de seu tefefone, ela te dá uma estimativa... De fato, a 
exatidão científica não é aplicada, no dia-a-dia. 

- A explicação de uma ação muitas vezes tem que incluir passos de 
raciocínio que o indivíduo atuante não toma conscientemente, pois o ato já 
se transformou em rotina. Talvez mesmo ele jamais seja capaz de executar 
de maneira cientificamente exata. Machlup dá um exemplo clássico. 

“Que tipo de considerações levam à decisão rotineira de um motorista de 
automóvel ultrapassar um caminhão que anda mais devagar à sua frente? 
Que fatores influenciam sua decisão? Suponha-se que ele encare as 
alternativas de diminuir a velocidade e ficar atrás do caminhão, ou de 
ultrapassá-lo antes que um carro vindo em direção oposta o alcance. Como 
motorista experiente, levará em consideração: (i) a velocidade do caminhão; 
(ii) a distância que ainda o separa do caminhão; (iii) sua própria velocidade; 
(iv) sua própria possibilidade de aceleração; (v) a distância entre ele e o 
carro que se aproxima em direção oposta; (vi) a velocidade do outro carro e 
também, provavelmente, as condições da estrada (asfaltada ou de terra, 
molhada ou seca, reta ou de curva, plana ou inclinada), o grau de 
visibilidade (clara ou escura, limpa ou enevoada), as condições em que se 
encontram os pneus e os freios e – assim esperamos – suas próprias 
condições (descansado ou cansado, sóbrio ou alcoolizado) que o permitem 
avaliar os fatores enumerados”xxii . 

 A construção de um modelo teórico para a descrição analítica de um 
processo não é o mesmo que o processo real, na vida diária. Não devemos 
esperar encontrar na vida cotidiana as estimativas numéricas que são parte do 
modelo científico. 

 No entanto, na prática de formação de preços, a quantificação de 
custos é uma questão básica. Numa conta simplificada, é necessário que as 
empresas saibam quanto somam seus custos variáveis, custos fixos e 
despesas de comercialização. A partir desse levantamento, uma das formas de 
chegar ao preço final de um produto é dividir o custo total pela quantidade 
produzida e adicionar as margens de impostos e lucro. Veja o quadro com um 
exemplo numérico fictício a respeito da formação do preço de venda de um 
livro. 

Custo variável de produção: R$ 10.000,00 

Número de exemplares na edição: 1.000 livros 

Custo fixo da editora: R$ 2.000,00 

Custo total: R$ 12.000,00 
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Custo total por unidade: R$ 12.000,00 / 1.000 = R$ 12,00 

Despesas com a comercialização (impostos, frete, comissões, etc.): 30% 
sobre o preço de venda. 

Margem de lucro para o autor: 10% sobre o preço de venda. 

Margem de lucro e de comercialização: 40% do preço de venda. 

Custo total por unidade: 60% do preço de venda, ou seja, 0,60 – R$ 12,00 

O x da questão, isto é, o preço de venda é calculado através de uma “regra de 
três” simples: 1,00 – x. Logo, x = R$ 12,00 . 1,00 / 0,60 = R$ 20,00 

- Essa velha prática de levantar o custo de produção de uma unidade 
produzida e jogar uma margem fixa em cima, para diluir custos fixos e 
impostos e tirar o lucro, funciona em mercados competitivos? 

- Não, nesse caso, o preço não é mais uma análise isolada produto a produto 
e não mais existe margem de lucro fixa. Fazendo o processo inverso, isto é, 
partindo do preço final, toda a estrutura da empresa tem de ser repensada, 
já que mesmo obtendo uma margem de lucro menor um produto pode ser 
rentável, se o seu valor agregado for maior. Quem tem de dar lucro é a 
empresa e não o produto. 

Assim, é levantado o custo de produção de cada produto e confrontado 
com o preço possível de venda. Essa diferença é chamada de margem de 
contribuição do produto. Calculados a margem de cada um dos produtos da 
empresas e o volume a ser vendido, a empresa avalia se o resultado global 
alcançado será suficiente para cobrir os custos fixos e gerar o lucro esperado. 

Quando o preço atingido não é compatível com o que o mercado 
estabelece, a tendência é fazer o preço ao contrário. A empresa altera o 
produto, mudando o material utilizado na produção e o modelo para baratear, 
ou então incrementa ainda mais o produto para agregar mais valor e vender 
pelo preço necessário a tornar a margem de contribuição suficiente para 
alcançar o resultado financeiro planejado.  

- Eu ouvi falar que, num regime de alta inflação, as práticas mais comuns são 
repassar para os preços todos os aumentos de custos, usando margem 
fixa, converter os preços em dólar, ou simplesmente multiplicar por dois ou 
três o preço do produtor para chegar no preço final para o consumidor... 

- De fato. No entanto, com a estabilização inflacionária altera-se a engenharia 
de formar preços. A estabilidade cria parâmetros de comparação para o 
consumidor e força os vendedores a se ajustarem aos preços médios 
cobrados pelo mercado.  
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Os riscos do vendedor são os seguintes: 

1. tentar repassar percentual maior do que o aceito pelo mercado e ficar com a 
mercadoria encalhada no estoque; 

2. colocar a mercadoria com um preço abaixo do necessário para cobrir os 
gastos de reposição de estoques de matérias primas;  

3. deixar de ganhar tudo que poderia com um produto possível de ser vendido 
por um preço maior. 

- Mas o conhecimento que o empresário tem do mercado não lhe permite 
fixar uma margem de lucro sem grandes engenharias? 

- Não é tão simples assim, pois é um problema dinâmico, que sofre variações 
ao longo do tempo. Por exemplo, tentando garantir o mesmo faturamento já 
alcançado antes, muitas vezes o empresário, inadvertidamente, aceita 
ampliar o prazo de pagamento do cliente sem pensar numa estratégia de 
compensação do custo financeiro. Ele poderá ter de usar uma maior parte 
do capital de giro do que a antes calculada, para fazer novas compras de 
reposição de estoque. O valor obtido, com a venda em prazo mais longo, 
poderá já não cobrir os novos custos com matérias primas. Dada a rapidez 
do processo, é provável que o empresário só perceba o tamanho do rombo 
quando for necessário buscar empréstimos, para garantir o giro da 
empresa. 

Outro problema comum é o empresário calcular o preço de venda 
partindo dos valores nominais (históricos) pagos pela matérias primas, sem 
fazer a atualização pelo tempo que elas ou o produto final ficaram no estoque. 
Essa perda vai definir as condições de reposição das mercadorias vendidas. 
Empatar o capital de giro no estoque pode implicar em endividamento, 
aumento de custos e de preço final ou então estreitamento da margem de 
lucro. Para evitar o ônus do estoque, a alternativa é reduzir a margem de lucro, 
para conseguir vender. 

A velha prática de comprar a prazo para vender mais barato à vista, 
girando rapidamente o estoque e obtendo recursos líquidos para aplicações no 
mercado financeiro que mais do que compensam eventuais “perdas” no 
mercado de produtos, depende de uma administração financeira criteriosa. O 
preço tem de ser atualizado com freqüência, de acordo com o momento de 
venda, pois o custo de oportunidade se altera diariamente. 

- Como se formam preços no oligopólio? 

- A formação de preços na estrutura de mercado oligopolista é determinada 
pela capacidade  das firmas de dirigirem o comportamento da demanda e 
de preverem as ações e reações de suas concorrentes no mercado. A 
interdependência entre as firmas leva ao estabelecimento de acordos que 
visam ao que é o melhor para o conjunto de todas as firmas.  
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Entre as regras práticas no estabelecimento de preços, baseadas no 
princípio do custo total, salientam-sexxiii : 

1. O mark-up, ou seja, a atribuição de uma margem percentual fixa sobre os 
custos, em qualquer situação de mercado; 

2. O preço standard ou padrão, calculado a partir dos custos; com base em 
hipóteses sobre um volume padrão de mercadorias a serem vendidas no 
futuro. Esse preço padrão é calculado com uma margem de retorno 
potencial desejado sobre o capital, sendo retificado de acordo com a 
competição real verificada, com as condições conjunturais dos negócios e 
com as metas a longo prazo. 

- Pelo que estou entendendo, mesmo sendo um oligopolista, se eu abusar no 
meu “direito” de estabelecer meu preço, aumentará a possibilidade de 
entrada de novas empresas para disputar meu mercado? 

- A entrada de novas firmas em um oligopólio pode alterar o nível de lucros a 
serem obtidos e o nível de preços. 

A condição de entrada é definida como a “desvantagem” das firmas 
potenciais candidatas a integrar a indústria em comparação com as firmas já 
estabelecidas ou, pelo contrário, a “vantagem” das estabelecidas sobre as 
firmas potenciais. Entrada é definida como um novo investimento feito por uma 
nova firma no setor ou mercado específico. 

A condição de entrada se refere à extensão pela qual, no longo prazo, 
as firmas estabelecidas podem elevar seus preços de venda acima dos custos 
médios mínimos de produção e distribuição sem induzir novas firmas a 
entrarem na indústria. 

Há, portanto, um preço-limite (PL) para a entrada de novas firmas no 
oligopólio. Ele é o maior preço comum que vendedores já estabelecidos, 
agindo em colusão, acreditam poder cobrar sem induzir a entrada de novos 
participantes na indústria. Dependerá, entre outros fatores, do diferencial dos 
custos entre as firmas e das condições de demanda da indústria. Esse preço 
pode não maximizar o lucro a curto prazo, para fazê-lo a longo prazo. 

Define-se as condições de entrada (E) como a margem que pode ser 
permanentemente acrescida ao custo médio de longo prazo (CMelp) sem que 
haja entrada de novas firmas no mercado: E = PL - CMelp / CMelp. 



 37 

Entre os fatores que criam barreiras à entrada de novas firmas, em 
uma indústria, Bainxxiv salientou: 

1. A existência de grandes economias de escala, quando os custos médios 
de longo prazo caem conforme a produção aumenta. Ocorre porque, devido 
à indivisibilidade do capital, são necessários menos insumos para a 
produção da mesma quantidade de produto ou os preços dos fatores de 
produção – tipo mão de obra especializada, reservas financeiras e 
estoques, pesquisa e desenvolvimento – decrescem, proporcionalmente, 
com o aumento da quantidade produzida.   

2. A diferenciação do produto de caráter informativo, associada à promoção 
de vendas com publicidade (propaganda e marketing), na qual também se 
obtém economias de escala. 

3. As vantagens absolutas nos custos das firmas já existentes sobre as 
entrantes, tendo em vista a possibilidade  de acessos exclusivos a fontes de 
matérias primas, tecnologia, rede de fornecedores e clientes. 

4. Os de caráter institucional tipo patentes, franquias e contratos 
governamentais. 

5. A integração vertical de firmas já estabelecidas. 

“Essas barreiras podem ser maiores ou menores dependendo das 
condições do mercado, das oportunidades de progresso técnico (quando 
novas firmas entram com nova técnica ou produto diferenciado), ou se a 
firma potencialmente entrante já é estabelecida em outra indústria”xxv. 

- Mas, se não há diferenciação do produto, as firmas de diferentes tamanhos 
que fazem o mesmo produto se distinguem pelos tipos de tecnologia 
usados? 

- Sim. Sylos-Labini examina o oligopólio fortemente concentrado em um 
pequeno grupo de grandes empresasxxvi . Dadas as suas condições 
tecnológicas diversas e os preços de fatores pré-estabelecidos, ele salienta 
que existe uma relação entre preço e margem de lucro, para um dado custo 
variável. Esse preço (p) incorporaria os custos diretos (v), uma margem 
para cobrir os custos fixos (q´) e a margem de lucro líquido (q”):  
p = v + q´ + q”. As descontinuidades tecnológicas levam a custos 
diferenciados através de economias de escala, que servem de barreiras à 
entrada de outras firmas. 
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O modelo de Labini examina também o problema de entrada de novas 
firmas no mercado e da política de preços das firmas existentes para evitá-lo. O 
preço seria estabelecido em função de: 

1. A extensão absoluta do mercado; 

2. A parcela do mercado de cada firma; 

3. A capacidade do mercado absorver novas firmas. 

“Quanto maior a extensão do mercado, maior tende a ser a dimensão 
média das empresas e menor o preço de equilíbrio”xxvii . 

 As maiores empresas têm poder de influir, diretamente, nos preços. 
Podem adotar três tipos de preços, de acordo com sua política de expansão: 

1. Preço mínimo: garante à empresa um retorno mínimo ao seu capital; 

2. Preço de exclusão: impede a entrada de novas empresas, pois não 
assegura a estas a taxa de lucro mínimo; 

3. Preço de eliminação: inferior ao custo variável da concorrente, com o 
intuito de eliminá-la do mercado. 

Labini distingue as barreiras à entrada segundo o oligopólio diferenciado 
e o oligopólio concentrado. Neste, existem barreiras criadas pela tecnologia e 
pela amplitude dos investimentos necessários para a criação da empresa com 
um tamanho concorrencial. No oligopólio diferenciado, existem barreiras à 
entrada ocasionadas por despesas de vendas necessárias para conquistar um 
número de consumidores que possibilite a recuperação dos custos de 
implantação e de produção. 

Esses gastos com a implantação são, inicialmente, muito elevados e 
devem ser mantidos por um longo tempo para: 

1. Tornar o produto conhecido; 

2. Conquistar consumidores potenciais; 

3. Montar uma organização de vendas que possa competir com a das 
empresas já existentes. 

As barreiras das clientelas ocasionam efeitos de descontinuidades 
semelhantes às descontinuidades tecnológicas. Essas barreiras operam 
conjuntamente, embora se combinem de forma diferente em cada mercado. A 
diferenciação do produto pode ser obtida também através de tecnologias 
diferentes, ou seja, múltiplas tecnologias podem produzir produtos substitutos 
com qualidades diferentes. 
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2.6. Como se estrutura o mercado? 

- Steindl adota o oligopólio como padrão de referência teórica para o estudo 
da estrutura e da dinâmica de uma indústria ou mercadoxxviii . 

São traços característicos da estrutura de mercado oligopolista: 

1. O controle ou “dominação” do mercado; 

2. A interdependência e a possibilidade de conluio via mecanismo de 
“liderança na fixação de preços”; 

3. A consideração das barreiras à entrada e da pressão da concorrência para 
fixação de um limite superior aos preços. 

Diferentemente dos modelos de equilíbrio, Steindl considera que a 
incerteza é considerada nas decisões das empresas e que a rigidez de preços 
é uma das características dos mercados concentrados. Sua abordagem teórica 
destaca o processo de expansão da capacidade produtiva e os padrões de 
concorrência, na indústria. Busca uma explicação para o surgimento e a 
manutenção permanente de excesso de capacidade produtiva, em condições 
de oligopólio, quando existem barreiras à entrada, no mercado. Este fenômeno 
não é puramente conjuntural, possui também um caráter estrutural, refletindo 
um padrão normal de competição das indústrias oligopolistas. 

Os conceitos estratégicos na articulação dinâmica entre os níveis 
microeconômico e macroeconômico são: 

1. O grau de utilização e/ou o excesso de capacidade produtiva; 

2. A rigidez de preços e margens de lucro; 

3. A acumulação interna dos lucros das empresas. 

Inicialmente, na análise da estrutura de mercado oligopolista, deve-se 
distinguir se o excesso de capacidade produtiva se deve a circunstâncias 
imprevistas, que o provocam involuntariamente, ou se ele é desejado e 
planejado pela empresa. Dessa forma, Steindl distingue dois tipos de excesso 
de capacidade: o deliberado e o indesejado. 

A capacidade ociosa planejada faz parte do padrão de crescimento a 
longo prazo de uma empresa oligopolista. Ela, para manter sua parcela no 
mercado e assegurar sua posição relativa, tem que fazer sua capacidade 
produtiva crescer à frente da demanda.  

Além da necessidade de enfrentar variações de curto prazo da demanda 
e de levar em conta as indivisibilidades do lado da oferta – o que a leva a 
ocupar a capacidade instalada, paulatinamente, de acordo com o crescimento 
das vendas –, a empresa líder ou dominante precisa de uma reserva de 
capacidade produtiva como instrumento defensivo. Este lhe permite ter 
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resposta pronta a qualquer risco de entrada de competidores ou de ampliação 
significativa da fatia de mercado dos concorrentes. Com essa reserva, ela 
ocupa qualquer novo espaço de mercado que porventura surja da aceleração 
da taxa de expansão da demanda. O excesso deliberado de capacidade 
produtiva, portanto, pode ser considerado análogo aos diversos tipos de 
reservas que uma empresa precisa manter, para fazer frente às incertezas do 
processo de concorrência, ao longo do tempo. 

O segundo tipo de excesso de capacidade produtiva – a capacidade 
ociosa indesejada – decorre de um comportamento imprevisto da demanda, 
que provoca a diminuição da produção, sendo dada a capacidade instalada.  

Em geral, esse fenômeno está associado às condições 
macroeconômicas do sistema. Quando é provocado por modificações na 
demanda agregada, as decisões microeconômicas das empresas em particular 
de eliminar capacidade ociosa não planejada poderão resultar, em conjunto, 
num agravamento do risco sistêmico de crise macroeconômica. 

- E quanto àquela outra característica das indústrias oligopolistas – a 
inflexibilidade dos preços – o que você tem a dizer? 

- A redução de preços é ineficaz como mecanismo de ampliação da parcela 
de mercado de uma empresa oligopolista. Além disto, ela teme represálias 
das concorrentes se provocar uma “guerra de preços”. 

Os preços estão sujeitos a modificações, acompanhando os custos, de 
acordo com o princípio do custo total. Mas as margens de lucro são 
relativamente estáveis frente às oscilações de curto prazo, no nível da 
demanda. Isto ocorre a não ser numa situação recessiva mais permanente, 
quando as alteram como forma de compensar o aumento relativo do custo fixo 
unitário, provocado pela queda das vendas, mantendo então a massa de 
lucros. Trata-se do fenômeno conhecido como inflação de oligopólio. 

- Qual é o objetivo da acumulação interna dos lucros das empresas 
oligopolistas? 

- Em condições de oligopólio, o aparecimento de uma capacidade produtiva 
excedente deixa de desencadear um processo de eliminação desse 
excesso através da expulsão de empresas via redução de preços. As 
empresas a incorporam sob forma de capacidade ociosa não planejada, 
adequando o grau de sua utilização ao nível planejado, em um prazo mais 
longo, através da alteração do nível de investimento em nova capacidade 
produtiva. Assim, o grau de utilização funciona, na estrutura de mercado 
oligopolista, como a variável dinâmica central de interação da empresa com 
o mercado, ao contrário do papel comumente atribuído ao preço ou à 
margem de lucro como mecanismo regulador ou de ajuste da produção à 
demanda, numa indústria puramente competitiva. 
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As idéias de Steindl sobre as diferenças entre estruturas industriais 
competitivas e oligopolistas, no processo de acumulação, apoiam-se na 
forma como se gera e se elimina o excesso de capacidade produtiva: 

1. nas estruturas industriais competitivas, através de um processo de 
competição em preços; 

2. nas estruturas industriais oligopolistas, a longo prazo, por uma 
diminuição na demanda por investimentos. 

As margens brutas de lucro de um oligopólio tendem a ser rígidas à 
baixa e flexíveis para a alta, quando se introduz progresso técnico redutor de 
custos, forma preferida de competição das grandes empresas com economias 
de escala dinâmicas. Se o diferencial de custos entre as empresas 
“progressivas” se tornar maior do que a margem de lucro das “marginais”, 
aquelas podem ser tentadas a eliminar estas últimas com um esforço de 
vendas que lhes permita ampliar sua participação relativa no mercado. Nesta 
situação, o oligopólio tornar-se-á competitivo por um tempo. Eliminadas as 
empresas mais frágeis, passa-se de uma etapa de concentração relativa à de 
concentração absoluta. 

- Que darwinismo empresarial, hein?! Quer dizer que oligopólio não significa 
ausência de competição, não é? 

- É um mito que a competição só ocorre em condições de concorrência 
perfeita, como as idealizadas por teóricos liberais: a competição capitalista 
é sempre uma luta selvagem pela sobrevivência somente do mais forte. É 
como cantam Os Titãs: “homem primata, capitalismo selvagem”. 

O reconhecimento da existência de significativos diferenciais de custos, 
num determinado setor industrial, é ponto de partida para uma análise da 
condições em que surgem e se manifestam essas pressões competitivas. A 
estrutura de custos, preços e margens de lucro não é um dado fixo, está 
sempre mudando com o processo de inovação tecnológica. Diferenciais de 
custos traduzem-se em ganhos diferenciais ou lucros supra-normais, para os 
produtores líderes. A taxa de lucro mais elevada destes permite-lhes que seu 
capital próprio (composto de fundos internos) cresça mais depressa, 
estimulando o empresário a investir, inclusive endividando-se (tomando 
emprestados fundos externos), para reforçar sua alavancagem financeira. 

A pressão competitiva por parte dessas empresas “progressivas” tende a 
estreitar a faixa de mercado dos produtores “marginais”, ou seja, aqueles que 
possuem custos mais altos e/ou margens de lucro menores, 
independentemente do nível absoluto destas. Provoca, então, um movimento 
de concentração relativa crescente. 

- Quais são as formas de concorrência entre as empresas, para assegurar ou 
incrementar suas respectivas parcelas de mercado? 
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- Nos setores de bens de consumo, os gastos em publicidade e propaganda, 
para diferenciação de produtos, e, nos setores de bens de produção, a 
concorrência em qualidade técnica podem funcionar como um esforço de 
vendas, embora à custa de um sacrifício das margens líquidas de lucro. 
Isso é viabilizado exatamente pelos diferenciais de margem de lucro que as 
empresas “progressivas” possuem e é compensado pelo incremento da 
massa de lucro. 

- Como ocorre esse processo de competição e expulsão de empresas? 

- Como já dissemos, se a taxa de acumulação interna da empresas 
“progressivas” ultrapassar certo nível, ela poderá estimular a que essas 
empresas ampliem sua capacidade produtiva a um ritmo superior ao do 
mercado, acarretando um processo de concentração relativa em detrimento 
das empresas “marginais”. Porém, ultrapassando certo nível crítico, 
correspondente à manutenção da fatia absoluta de mercado das 
“marginais”, haverá eliminação de empresas, configurando o que Steindl 
denomina de processo de concentração absoluta. 

Na fase competitiva, a taxa de acumulação das empresas líderes 
acompanham à da indústria como um todo. Na fase de transição, a expansão 
dessas empresas esbarra no crescimento do mercado.  

Quanto maior for a diferença entre as margens de lucro, na indústria, 
haverá:  

1. concentração relativa: se o aumento das vendas das empresas 
“progressivas” for maior do que a taxa de crescimento do mercado;  

2. concentração absoluta: se a taxa de crescimento das firmas 
“progressivas” exceder a taxa de crescimento do mercado, dividida por sua 
participação relativa no mercado. 

A estrutura da indústria ajusta-se à nova estrutura de margens de lucro e 
não o contrário. Ela que é a variável de ajuste entre a pressão competitiva 
exercida pelo potencial de crescimento das empresas com custos diferenciais, 
que se reflete nas margem de lucro, e a taxa de expansão do mercado. 

- Por que com todo esse dinamismo oligopólico o título do livro do Steindl é 
“maturidade e estagnação no capitalismo americano”? 

- Se os produtores de maior custo médio – os produtores “marginais” – forem 
grandes e financeiramente resistentes, em especial nos setores onde a 
exigência de capital mínimo de entrada, para satisfazer a escala mínima 
rentável, é elevada, o nível de concentração absoluta pode permanecer 
estável. Nesse caso, o esforço de vendas necessário para eliminar esses 
produtores “marginais” pode se revelar proibitivo ou desvantajoso. 

Esta seria a cristalização da fase oligopolista, quando, em condições 
normais, haveria indisposição de promover uma disputa acirrada pelo mercado. 
A capacidade produtiva excedente, então, dificilmente seria eliminada. A 
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margem de lucro elevar-se-ia dentro dos limites necessários à imposição de 
barreiras à entrada, mas a acumulação interna não provocaria uma pressão 
competitiva pela disputa do mercado. Haveria, portanto, numa estrutura de 
mercado oligopolista, a longo prazo, uma tendência à redução do grau de 
utilização da capacidade produtiva. 

Essa visão de Steindl da maturidade oligopolista corresponde a uma 
nova versão das teorias da estagnação. De acordo com seus pressupostos, 
não existe nenhum mecanismo corretivo endógeno, dentro de uma estrutura 
oligopolista pura, capaz de corrigir as tendências à concentração, ao aumento 
das margens brutas de lucro e à sub-utilização da capacidade produtiva. A 
única maneira pela qual uma indústria oligopolista pode reagir ao excesso de 
capacidade indesejado é desacelerando seu processo de expansão. Isto terá 
como efeito diminuir seu nível de investimento e, via demanda induzida, 
aumentar o grau de sub-utilização da capacidade produtiva de outras 
indústrias, deprimindo o ritmo de crescimento do sistema. 

Há, no entanto, outras alternativas para aplicação dos lucros da 
empresa oligopolista que Steindl não deu maior significação ou sequer 
cogitou: 

1. A possibilidade de diminuição do grau de endividamento, com elevação do 
autofinanciamento pelos lucros retidos; 

2. A diversificação produtiva, com a entrada em novos mercados, inclusive 
com expansão à escala mundial; 

3. A extensão dos limites do mercado, com crescimento dentro – à custa dos 
concorrentes – e fora deste, ou seja, uma estratégia de crescimento típica 
do oligopólio diferenciado – Steindl não considerou esse tipo de estrutura de 
crescimento por diferenciação de produtos em sua teoria do oligopólio puro 
ou concentrado. 

4. As aplicações financeiras, preservando a rentabilidade global e reduzindo o 
risco de estagnação através da diversificação dos investimentos de capital. 

Nos vamos tratar dessas possibilidades em outras Lições. Na próxima 
Lição, focalizaremos os temas financeiros. Antes, para concluirmos esta, 
examinemos a fronteira da pesquisa em Teoria da Firma. 

 
2.7. Quais são as modernas teorias da firma? 

- No campo heterodoxo, recentemente, se sobressaíram os enfoques neo-
schumpeteriano e pós-keynesiano da firma. Eles são complementares, pois 
cada qual enfatiza determinados aspectos das decisões empresariais. A 
abordagem neo-schumpeteriana sublinha os determinantes tecnológicos 
e institucionais; a abordagem pós-keynesiana destaca os financeiros. 

- Então, o grande desafio teórico atual é juntar as duas correntes? 
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- De fato, os economistas, atualmente, preocupam-se com a articulação entre 
o “lado real” e o “lado financeiro” das questões econômicas. A moeda 
importa tanto nas decisões quanto a tecnologia e as instituições. Coloque 
essa síntese como uma tarefa da sua geração. 

- Assumo; mas os autores contemporâneos já desenvolvem pesquisa teórica 
nesse sentido, não? 

- Sim. Podemos sistematizar, brevemente, os elementos básicos de uma 
teoria da firma de corte neo-schumpeterianoxxix.  

Inicialmente, vamos explicitar as principais hipóteses a respeito dos 
comportamentos empresariais subjacentes a este enfoque. Num ambiente 
econômico sujeito à incerteza (não redutível ao cálculo de probabilidade do 
risco), a racionalidade dos agentes econômicos é limitada e processual, 
opondo-se à racionalidade ilimitada e substantiva da mainstream economics. 
Em outras palavras, a racionalidade dos processos de tomada de decisão por 
parte dos agentes sugere um comportamento representado pelas noções de 
estratégia e rotina.  

Esta rotina pode ser definida, de uma forma genérica, como um padrão 
de solução repetitivo para problemas semelhantes, incorporado em pessoas ou 
organizações, entre as quais, a firma. 

Nesse contexto,  o conceito de rotina desempenha um papel 
fundamental. Constitui um elo entre o passado e o futuro, imprimindo uma certa 
regularidade ao comportamento dos agentes econômicos. É também um 
veículo de armazenamento (e até mesmo criação) de conhecimentos 
tecnológicos e  de capacitações,  fontes básicas da geração e sustentação de 
assimetrias entre as firmas, que se traduzem em vantagens competitivas 
diferenciais. 

- Os agentes econômicos tomam e implementam suas decisões de forma 
individual e independente?  

- Sim, mas a interdependência estratégica entre os agentes, ao gerar 
externalidades, confere ao próprio ambiente econômico no qual as firmas 
tomam suas decisões (e elaboram suas estratégias) um caráter 
inerentemente incerto. 

A incerteza não se revela em processos de inovação e difusão de 
tecnologia apenas porque se trata da produção de bens (ou da implementação 
de processos) ainda não submetidos ao teste seletivo dos mercados. Surge, 
principalmente, pelo fato de que o desdobramento de cada trajetória 
tecnológica não pode ser pré-determinado ex-ante, por suas próprias 
características técnicas. A tecnologia não tem uma lógica interna autônoma 
que dita inevitavelmente sua evolução ou uso, mas é fruto da interação entre o 
desenvolvimento econômico e social. Por outro lado, é necessário também 
evidenciar a impossibilidade de prever o resultado não intencional dos 
comportamentos de agentes individuais que, embora independentes, 
interagem, ao longo do tempo,  em relações de interdependência estratégica. 
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- Quais fatores condicionam o conteúdo particular das condutas dos  agentes 

econômicos? 

- É condicionado por dois tipos de fatores. De um lado, alinham-se o que se 
denominou balizamentos estruturais; de outro, a herança (ou “patrimônio 
genético”) das firmas.  Ambos são fundamentais como elementos de 
seleção ex-ante das estratégias de expansão dos agentes econômicos 
individuais.   

Esses balizamentos estruturais – estáveis, embora não imutáveis – 
são os seguintes:  

1. as propriedades básicas dos paradigmas e trajetórias tecnológicos, que 
delimitam as formas de concorrência dominantes  (e, portanto, os fatores-
chave de competitividade), os padrões de dinâmica industrial, as estruturas 
de mercado e até mesmo os padrões usuais de diversificação das firmas;  

2. conjunto de instituições (nelas incluídas as políticas no sentido estrito), que 
define o leque de restrições às interações coletivas  e o espectro de 
oportunidades passíveis de exploração por parte das firmas.  

 
Essas instituições são as regras do jogo de uma sociedade. Elas diluem 

os efeitos da incerteza no processo decisório dos agentes econômicos ao 
limitarem o seu espectro de escolha e, por isto mesmo, introduzem uma maior 
estabilidade ao sistema. O próprio mercado é uma construção institucional.  

As macro-instituições – conformadas no âmbito de cada país, isto é, com 
dimensão nacional – são hierarquicamente superiores às micro-instituições, no 
sentido que as segundas são sobredeterminadas pelas primeiras. Não só 
estruturam as atividades econômicas, mas também conformam as condutas 
dos agentes econômicos, ou seja, suas estratégias competitivas. Ao contrário 
do que ocorre no caso das macro-instituições, os agentes econômicos têm 
capacidade de decidir (e de interferir) diretamente sobre as micro-instituições. 

O segundo tipo de fator é a herança da firma, consubstanciada no 
leque de ativos (tangíveis e intangíveis)  e capacitações (técnicas, 
organizacionais e econômicas) possuídos,  bem como em suas rotinas, 
destacando-se aquelas de aprendizado. Este conjunto de elementos conforma 
as condições de possibilidade  do engajamento dos agentes em determinadas 
atividades econômicas definindo as suas “fronteiras de possibilidade de 
produção” que, portanto,  são específicas à firma. 

- Qual é a principal decorrência das proposições neo-schumpeterianas acima 
especificadas?  

- Ao contrário do que sugere o mainstream, é impossível deduzir o 
comportamento (e desempenho) dos agentes econômicos a partir de “sinais 
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de mercado”, uma vez que suas condutas (e o resultado destas) estão 
condicionadas pela rede de  instituições vigentes. Ao conformarem 
condições contextuais específicas, as instituições moldam o desempenho 
das empresas e do sistema econômico, induzindo respostas diferenciadas 
para os mesmos “sinais de mercado”.  

Em outras palavras, não existe um conjunto de oportunidades ‘dadas’ 
para todas as firmas porque:  

1. a exploração de oportunidades de negócios existentes está condicionada à 
posse e/ou capacidade de geração de ativos e capacitações adequadas 
para a fazer;   

2. o próprio leque de oportunidades não é dado, pois as firmas podem ampliá-
lo através de inovações (radicais e incrementais), ancoradas em suas 
capacitações dinâmicas.  

A partir desse enfoque neo-schumpeteriano, evidencia-se a necessidade 
de incorporação das instituições à teoria econômica uma vez que as trajetórias 
de desenvolvimento econômico são criadas historicamente e enraizadas em 
instituições. O processo de crescimento das firmas apresenta um forte caráter 
path dependant [dependente de trajetória] - o seu comportamento e trajetória 
de expansão são condicionados pelos investimentos, capacitações  e rotinas 
desenvolvidas no passado. Neste sentido, a expansão (e diversificação) das 
firmas apresenta limites e seu direcionamento é condicionado pela sua história 
passada. A noção de path dependence reconhece que “a história importa”. 

- Pelo que eu entendi, essas considerações neo-schumpeterianas reforçam a 
hipótese de que o conceito de competitividade deve estar remetido à firma e 
envolve muito mais do que as características específicas de preço ou 
qualidade dos produtos/serviços por elas produzidos ou mesmo seus 
indicadores correntes de produtividade, ou seja, sua eficiência produtiva. É 
isso mesmo? 

- Sim, isso é importante para entender inclusive a contribuição pós-
keynesiana para a moderna Teoria da Firma, enfatizando o papel das 
instituições financeiras latu sensuxxx. Estas são instituições defensivas, 
criadas num ambiente de incerteza. Não faz sentido postular – como faz o 
mainstream – que a firma tenha uma única trajetória de crescimento 
predeterminada, pois a evolução ao longo do tempo refletirá decisões e 
avaliações formadas sob condições de incerteza. 

O crescimento da firma, sob a ótica dos pós-keynesianos, envolve dois 
tipos de decisão. Uma diz respeito a quanto investir em ativos fixos, a outra diz 
respeito a como financiar o investimento. 

Quando as expectativas incertas são pessimistas, há preferência pela 
liquidez e os gastos em ativos menos líquidos, como bens de investimento, 
podem ser adiados. O  estudo do comportamento da firma é necessário, para a 
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visão pós-keynesiana, tendo em vista que é o resultado agregado de decisões 
individuais, tomadas em condições de incerteza, que explica os movimentos 
macroeconômicos. 

- Parece-me que a capacidade da firma de tirar vantagem das oportunidades 
de mercado que consegue perceber no ambiente externo é o elemento 
responsável pelo seu desenvolvimento. Para a análise do crescimento da 
firma, os pós-keynesianos discutem, particularmente, como são obtidos 
fundos, no curto prazo, para financiar planos de investimento? 

- Sim, a sustentação financeira do investimento é, talvez, o principal canal de 
ligação entre o curto e o longo prazo. Nem mesmo Keynes tinha dado tanto 
destaque ao lado dos passivos quanto dão os pós-keynesianos. 

Na teoria pós-keynesiana moderna, as decisões de preço estão ligadas 
às decisões de investimento. Esta ligação é estabelecida porque os recursos 
para financiar a expansão da firma devem ser obtidos, pelo menos em parte, 
dos lucros – um dos componentes do preço –, além de também assegurar os 
meios de pagar dívidas contraídas pela parte do investimento que é financiado 
com recursos externos.  

Assim, na literatura pós-keynesiana sobre modelos de determinação de 
preço, crescente ênfase tem sido dada à necessidade de fundos para 
expansão como a principal motivação da firma para fixar o preço. Isso justifica 
inclusive a diversificação de mercados, que é a forma mais comum de 
crescimento. As firmas deslocam seus recursos internos de mercados mais 
maduros (com ritmo mais lento de crescimento) para mercados novos, onde a 
competição através do preço desempenha um papel importante. 

- Mas além da acumulação interna de fundos através de decisões de preço, 
para financiar o investimento, a firma não pode obter recursos externos para 
complementar os internos? 

- Isso dependerá de sua avaliação sobre os custos incorridos em cada fonte 
de financiamento. Os fundos internos obtidos através de decisões de preço 
apresentam o risco de a firma perder a posição de mercado. Tomar 
emprestado fundos externos significa assumir contratos de dívida, correndo 
o risco de se tornar insolvente. Escolhas e decisões são inevitáveis porque, 
para sobreviver no longo prazo, a firma precisa expandir sua capacidade 
produtiva. 

- Os recursos externos influenciam as decisões de investimento através de 
mudanças no grau de endividamento da firma? 

- Não é apenas o grau geral de endividamento que conta. A firma deve 
também assegurar que o perfil dos fluxos de entrada e saída de caixa sejam 
compatíveis, de forma a manter um nível desejável de liquidez. Neste 
sentido, o perfil temporal do investimento, em seu portfolio (carteira de 
ativos) é tão importante como o perfil das obrigações contraídas. 
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- A decisão de investimento deve ser considerada como uma escolha de 
portfolio? 

- Sim. A existência de um mercado financeiro em operação, nas economias 
contemporâneas, oferece alternativas de investimentos financeiros. Com 
isso, pode-se mudar a seleção da carteira de ativos, deslocando 
investimentos de ativos fixos (ou imobilizados) para ativos mais líquidos. 

Num mundo incerto, o comportamento financeiro determina o ritmo do 
investimento. Neste contexto, as condições financeiras que levam a uma 
decisão de investir constituem a mais importante variável a ser levada em 
consideração, numa Teoria da Firma, segundo os pós-keynesianos. É a inter-
relação entre os empresas produtivas e a instituições financeiras que explicará 
os movimentos do produto agregado e do nível de emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMO: 

1. O que foi a acumulação primitiva? A acumulação primitiva de capital, 
para Karl Marx, foi uma genealogia de elementos capitalistas. Ele não reduz 
esse processo à expropriação do produtor direto, pois inclui a formação do 
capital-dinheiro. Desenvolveu-se a partir da concentração de grande massa 
de recursos – dinheiro, ouro, prata, terras, meios de produção – à 
disponibilidade de um pequeno número de proprietários e da formação de 
um grande contingente de indivíduos despossuídos de bens e obrigados a 
vender sua força de trabalho aos senhores de terra e donos de 
manufaturas. A acumulação foi “primitiva” não só porque foi prévia ao 
capitalismo, mas também porque foi assentada na violência, na força. 

2. O que é a acumulação de capital humano? O chamado “capital humano” 
representa a capacidade pessoal de ganhos. As pessoas não nascem com 
o mesmo potencial de inteligência ou talento, mas diferenças herdadas são 
ampliadas ou compensadas com habilidades adquiridas, seja nas escolas, 
seja em treinamento, no trabalho. A acumulação de capital humano 
envolve a formação de talentos produtivos e/ou a aquisição de novas 
habilidades pessoais. 
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3. Como acumular capital para investir? Os recursos podem ser gerados no 
transcurso normal das operações das empresas (auto-financiamento com 
capital próprio) ou obtidos externamente (capital de terceiros). A principal 
fonte externa de recursos próprios corresponde à subscrição e 
integralização de aumentos de capital. Os fundos próprios gerados 
internamente decorrem da retenção do lucro líquido, ou seja, lucros 
acumulados. As fontes internas de recursos de terceiros correspondem a 
diversas obrigações decorrentes das atividades operacionais da empresa, 
tais como: salários, contribuições sociais, impostos, dividendos, etc. Quanto 
às fontes externas de recursos de terceiros, elas podem ser geradas, 
operacionalmente, através do crédito concedido pelos fornecedores e os 
adiantamentos de clientes relativos a bens ou serviços encomendados. As 
fontes externas de passivos onerosos, que exigem o pagamento de juros 
financeiros (não mercantis), são constituídas tanto pelos empréstimos e 
financiamentos contratados junto às instituições financeiras, quanto a 
colocação, no mercado de capitais, de títulos de dívida privada emitidos 
pela empresa, como debêntures. Por fim, as operações de arrendamento 
mercantil (leasing) completam esse tipo de fontes de financiamento. 

4. Como fixar a margem de lucro e/ou o preço? De acordo com o princípio do 
custo total, os empresários, para fixarem o preço, tomam o custo médio 
direto (“custo primário” por unidade), adicionam uma percentagem para 
cobrir os custos fixos ou indiretos e um acréscimo adicional convencional 
para os lucros. Estes não são considerados como sendo “máximos”, mas 
apenas como “razoáveis”. A formação de preços no mercado oligopolista é 
determinada pela capacidade  das firmas de dirigirem o comportamento da 
demanda e de preverem as ações e reações de suas concorrentes no 
mercado. A interdependência entre as firmas leva ao estabelecimento de 
acordos que visam ao que é o melhor para o conjunto de todas as firmas. 

5. Como se estrutura o mercado? São traços característicos da estrutura de 
mercado oligopolista: o controle ou “dominação” do mercado; a 
interdependência e a possibilidade de conluio via mecanismo de “liderança 
na fixação de preços”; a consideração das barreiras à entrada e da pressão 
da concorrência para fixação de um limite superior aos preços. Os conceitos 
estratégicos na articulação dinâmica entre os níveis microeconômico e 
macroeconômico são: o grau de utilização e/ou o excesso de capacidade 
produtiva; a rigidez de preços e margens de lucro; a acumulação interna 
dos lucros das empresas. As idéias de Steindl sobre as diferenças entre 
estruturas industriais competitivas e oligopolistas, no processo de 
acumulação, apoiam-se na forma como se gera e se elimina o excesso de 
capacidade produtiva: nas estruturas industriais competitivas, através de um 
processo de competição em preços; nas estruturas industriais oligopolistas, 
a longo prazo, por uma diminuição na demanda por investimentos. 

6. Quais são as modernas teorias da firma? No campo heterodoxo, 
recentemente, se sobressaíram os enfoques neo-schumpeteriano e pós-
keynesiano da firma. Eles são complementares, pois cada qual enfatiza 
determinados aspectos das decisões empresariais. A abordagem neo-
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schumpeteriana sublinha os determinantes tecnológicos e institucionais; a 
abordagem pós-keynesiana destaca os financeiros. 

 

 

PERGUNTA E RESPOSTA: 

1. Quantos administradores com MBA são necessários para trocar uma 
lâmpada? 

 Somente um, se você contratar-me. Eu posso, realmente, trocar a lâmpada 
sozinho. Como você pode verificar no meu currículo, eu tive uma extensa 
experiência em troca de lâmpadas, nos meus empregos anteriores. Eu 
também fui classificado na lista de melhores da FGV em troca de lâmpadas, 
e estou, atualmente, ensinando como Professor Assistente em 
Administração de Troca de Lâmpadas II. Minha única fraqueza é que eu sou 
obsessivo com troca de lâmpadas, inclusive no meu tempo livre. 
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LEITURA ADICIONAL RECOMENDADA: 

MARX, Karl. O capital. São Paulo, Abril Cultural, 1984. Volume I, Tomo 2, 
capítulos XXIV (A assim chamada acumulação primitiva) e XXV (A teoria 
moderna da colonização). 

COMENTÁRIO: Apesar possa parecer estranho iniciar a leitura de um livro 
clássico por seus últimos capítulos, neste caso é recomendado, pois trata da 
criação das condições históricas propícias ao surgimento do capitalismo. 
Lembra-se que todo autor notável possui uma grande obra, embora possa ter 
nela uma obra-prima. Esta é, sem dúvida, e deve ser lida por todas as pessoas 
cultas. 

HYMER, Stephen. Robinson Crusoé e o segredo da acumulação primitiva. 
Literatura Econômica. Rio de Janeiro, IPEA-INPES, 5(5):551-586, 1983 
(original de 1971). 

COMENTÁRIO: Nesse ensaio, considerado um “clássico moderno”, Stephen 
Hymer examina os detalhes da história de Crusoé – de que modo, iniciando 
como um comerciante de escravos, usa o excedente de outros para adquirir 
fortuna – a fim de ilustrar a análise de Marx sobre a economia capitalista, 
especialmente o período da acumulação primitiva, que foi seu ponto de partida. 

POSSAS, Mário Luiz. Estruturas de mercado em oligopólio. São Paulo, Editora 
Hucitec, 1985. 

COMENTÁRIO: Este livro representa uma alternativa às formulações 
convencionais da teoria microeconômica, apresentando uma resenha da 
literatura heterodoxa a respeito das estruturas de mercado, dos padrões de 
concorrência, da formação dos preços e do comportamento das grandes 
empresas oligopolistas do capitalismo contemporâneo.  

BAPTISTA, Margarida. O enfoque neo-schumpeteriano da firma. Anais do 
Encontro Nacional de Economia. Recife, ANPEC, 1997. 

COMENTÁRIO: Este artigo é uma versão modificada da parte teórica da tese 
de doutoramento da autora – “A abordagem neo-schumpeteriana: 
desdobramentos normativos e implicações para a política industrial” –, 
defendida pelo IE-UNICAMP, onde ela é professora. 

FEIJÓ, Carmem A.. decisões empresariais em economia monetária de 
produção. In LIMA, SICSÚ & PAULA (org.). Macroeconomia Moderna. Rio de 
Janeiro, Campus, 1999. Cap. 4. 

COMENTÁRIO: A autora, sob uma ótica pós-keynesiana, descreve a firma 
como uma instituição que possui uma trajetória de crescimento que pode ser 
traduzida nas suas estruturas administrativas e financeiras. 
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