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INTRODUÇÃO 
A intensificação da concorrência inter-empresarial ao longo da consolidação do capitalismo enquanto sistema 
econômico hegemônico fez com que a teoria microeconômica ganhasse nova relevância ao se deparar com um 
cenário muito mais complexo de formação da decisão empresarial. Uma teoria microeconômica que se preocupe 
verdadeiramente em destrinchar a realidade passa a ter que observar a articulação concorrência-acumulação a 
partir de uma apreensão dinâmica, e não estática, na qual a concentração de mercado se coloca não como 
anomalia, mas traço estrutural do funcionamento orgânico da economia. Entretanto, essa percepção diferenciada 
da microeconomia, legada à corrente heterodoxa, se faz insuficiente num contexto de subdesenvolvimento como o 
das economias periféricas. A reformulação dos conceitos microeconômicos nos marcos do subdesenvolvimento 
exige uma apreensão histórico-estrutural na qual se constatam as características fundamentais da economia 
periférica. No contexto de subdesenvolvimento os níveis macro e microeconômicos se sobrepõem. O processo de 
decisão empresarial e a própria acumulação de capital passam a depender de uma estreita relação entre Estado e 
empresas nacionais, a fim de enfrentar um contexto de internacionalização produtiva e financeira, no qual a 
empresa nacional se depara com fortes atrasos relativos, através de medidas como políticas industriais, 
financiamento público, protecionismo cambial, incentivos fiscais, modificações na legislação trabalhista, entre 
outros. 

 
MÉTODO 

O desenvolvimento de uma “microeconomia do subdesenvolvimento”, a qual atente para as especificidades da 
tomada de decisão do empresariado nacional e suas consequências sobre a acumulação nacional de capital, requer 

o reconhecimento da sobreposição das esferas macro e micro por conta da formação histórica das 

economias periféricas. Esta cria diversos e profundos entraves à autodeterminação da acumulação de capital, e 
mais que isso: o capital privado nacional depende essencialmente do Estado para desenvolver diferenciais 
competitivos que exerçam efeitos virtuosos sobre essa acumulação. Entender a microeconomia de um país 

subdesenvolvido como o Brasil requer, portanto, uma visão histórica e totalizante, na qual se atente para os 

nexos e superposições entre história, macroeconomia e microeconomia, de modo que a metodologia do trabalho 

já é em si parte do esforço crítico que objetivamos. Por conta disso recorreu-se ao método histórico-
estrutural de Celso Furtado e do estruturalismo latino-americano. 
 

RESULTADOS 

 
1. RAÍZES HISTÓRICAS DO SUBDESENVOLVIMENTO 

A inserção especializada primário-exportadora no sistema econômico internacional no século XIX leva a 

um processo de modernização adaptativa que na esfera social tem a contrapartida da marginalização e da 

modernização dos padrões de consumo; e na esfera produtiva, a contrapartida da dependência e 

inadequação tecnológica expressas na fragilidade externa, na fragilidade financeira, na fragmentação 

industrial e sua concentração regional, enfim, da impossibilidade de autodeterminação do capital devido a 
limitações políticas, financeiras e técnico-produtivas (FURTADO, 1980). Todos esses elementos serviram para 

construir um quadro de fortíssima heterogeneidade estrutural (PINTO, 1970), o qual consiste na coexistência 

do velho e do novo, do primitivo e do moderno, de modo a se bloquear a difusão do progresso pela 

sociedade, assim como seus efeitos benéficos, tais quais o aumento do nível de renda e do nível de bem-estar 
material. Ou seja, a constituição de um sistema econômico nacional baseado na polarização modernização-
marginalização em todos os níveis (produtivo, social, regional etc.) fez com que, antes mesmo de se consolidar um 
sistema capitalista no Brasil, já se esgotassem seus efeitos virtuosos no âmbito produtivo e social.    

 
2. O PADRÃO DE ACUMULAÇÃO DA ECONOMIA BRASILEIRA 

Observando três períodos distintos da acumulação de capital brasileira – substituição de importações com 

Getúlio Vargas, Plano de Metas com JK e o Milagre Econômico e II PND da Ditadura Militar - observamos 

que, ainda que cada um desses períodos tenham tido características específicas, todos eles foram permeados pelos 

aspectos do subdesenvolvimento levantados no item 1. O caráter estrutural dessas características implica um 

padrão de acumulação que, por mais que se metamorfoseie ao longo do tempo, tem sua forma determinada pelos 

limites do subdesenvolvimento econômico, ou seja, um padrão de acumulação dependente de 
cenários externos, mesmo quando tendo como fator dinâmico o mercado interno, devido à necessidade de 

financiamento externo e à dependência tecnológica. Tudo isso implica fortes determinações no nível 
microeconômico, onde ocorre a decisão empresarial sobre investimento e inovação. 
 

3. ASPECTOS MICROECONÔMICOS DO SUBDESENVOLVIMENTO 

 
BAIN E O CONCEITO DE BARREIRAS À ENTRADA 

Bain (1956) observou que a teoria convencional dos preços de mercado tratavam majoritariamente da 

concorrência entre firmas já estabelecidas, diante do que a condição de entrada recebia atenção marginal, 

sempre colocada como mero fator de regulação do mercado. Diante disso, Bain propôs uma teoria dos preços a 

qual observava as condições de entrada como síntese dos elementos estruturais do setor (SILVA, 2004). A 

questão-chave colocada aqui é que todos os três determinantes dos efeitos das condições a entrada (valor da 
barreira, grau de concentração e natureza da entrada) no caso periférico sempre devem ser pensados 

sob dois ângulos: o externo e o interno. São determinados externamente devido à vantagem histórica dos 

países centrais de terem consolidado essas barreiras muito antes; e são determinados internamente, dentro das 

especificidades do subdesenvolvimento. As empresas e as indústrias nacionais, diante de um mercado 

marcadamente internacionalizado, nunca se colocam no mercado internacional na posição de ‘empresas 

estabelecidas’ – ali sendo sempre ‘potenciais entrantes’ -, enquanto que no mercado interno dependem 

fortemente de ações do Estado para garantir sua competitividade, através dos mais diversos subsídios 

(financeiros, cambiais, tributários etc.). 
 

 

 
STEINDL E A DINÂMICA DA CONCORRÊNCIA 

É Steindl (1945, 1952) quem primeiro observará os efeitos dinâmicos das barreiras à entrada para a 

constituição e transformação das estruturas de mercado. Se pensarmos no que ele chama de 

hierarquia entre empresas, veremos que no caso do subdesenvolvimento, ela segue a linha que apontamos 

no item anterior, em dois âmbitos: o externo, no qual se reconfigura numa hierarquia entre centro e 
periferia; e o interno, que diferencia pequenos e grandes capitais dentro do espaço nacional. A 

hierarquia de rentabilidades, daí decorrente, segue exatamente a lógica de Steindl: no âmbito periferia-centro, as 
históricas vantagens cumulativas determinam um maior nível de acumulação no centro e retroalimentam essa 
assimetria servindo como forte impedimento à superação do subdesenvolvimento econômico; no âmbito 
nacional, as empresas estrangeiras ocupam mercados estratégicos e de maior rentabilidade, enquanto o capital 
nacional que resiste nesses mercados mais concentrados é aquele de maior porte, não havendo espaço para 

novas entrantes. As inovações técnicas tendem a se concentrar e se ater a essas esferas concentradas, 

não se difundindo à economia como um todo. Sobre a questão da capacidade ociosa ocorre a 

‘importação’ de plantas produtivas inadequadas à demanda e qualificação da mão de obra internas, de 

modo que, no caso periférico, a adoção de capacidade ociosa herdada de uma industrialização imitativa, 

desencadeia um quadro de desemprego estrutural e de produção em escalas que exigem a contrapartida da 

modernização dos padrões de consumo e concentração de renda para que a produção se realize 

enquanto demanda. 

 
SCHUMPETER E A DESTRIUIÇÃO CRIADORA 

Silva (2004) mostra que Schumpeter leva a discussão de Steindl adiante ao tratar do conceito de “inovação” 
para além do âmbito técnico. Para Schumpeter o capitalismo é um sistema evolutivo em constante 

mutação. A engrenagem dessa incessante transformação é a concorrência motivada pela busca central do 

empresário pela valorização do capital, que desencadeia o processo de destruição criadora, ou seja, constante 

substituição do velho pelo novo, seja em termos de técnicas, produtos, mercados etc. Furtado (1980) mostra 

como esse movimento se traduziria numa “dialética inovação-difusão”, onde a inovação não só é capaz de 

romper com a tendência a rendimentos decrescentes, como também, devido ao movimento dialético da luta de 
classes, engendra um processo de aumento do nível de renda, difundindo os efeitos virtuosos da inovação pela 

sociedade.A especificidade das periferias dentro desse quadro está no rompimento desse 
movimento dialético, uma vez que a inovação é incorporada do exterior de maneira imitativa e, devido aos 

entraves da heterogeneidade estrutural, não é capaz de se difundir pela sociedade e pelo sistema produtivo esse 
progresso.  
 

4. CONCLUSÃO 
Conclui-se que o padrão de acumulação de capital e concorrência dentro do marco do subdesenvolvimento se 
baseia fortemente numa relação entre o mercado nacional e o capital estrangeiro, e entre as empresas nacionais 
e o Estado. As decisões de investimento privado, em todos os momentos históricos, dependeram de significativo 
planejamento estatal, com estímulos públicos como financiamento público, proteção cambial, incentivos ficais e 
tributários, legislação trabalhista favorável; além de um Estado ‘empreendedor’ para ocupar setores estratégicos 
de maior risco. A fragilidade do capital nacional frente ao capital estrangeiro se traduziu ou em exasperação 
desses incentivos a fim de sobreviver, ou em sua supressão e substituição pelo capital externo. Diante disso, se 
configura um padrão de acumulação de capital o qual depende de forte concentração de renda para funcionar no 
plano privado. Contudo, ainda que essa acumulação de capital seja quantitativamente viável, é qualitativamente 
questionável, tanto por suas consequências sociais (concentração de renda e marginalização) quanto pela 
configuração produtiva  (incapaz de superar diversos micro e macrodeterminantes da condição de uma economia 
dependente) que alimenta. 
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Anexo 1 - Aplicação do método histórico-estrutural
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Fonte: Elaboração própria.
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