
HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMICO

DETALHES BIOGRAFICOS E INFLUE' NCIAS INTELECTUAIS
Detalhes biogrfficos
Marx nasceu na PrUssia, em uma familia judaica que se converteu ao protestantismo durante
sua inf'ancia. Estudou direito, histOria e filosofia nas Universidades de Bonn, Berlim e Jena e,
aos 23 anos, recebeu o grau de doutor em filosofia. Dois anos depois, casou-se com Jenny von
Westphalen, filha de um barao que ocupava um alto cargo no governo. Ela foi a companheira

devota de Marx durante todas as vicissitudes de sua carreira.
Os cargos universitarios sempre estiveram fechados a Marx devido ao seu radicalismo. As-

sim, ele se tornou jornalista, exilou-se da Alemanha e foi para Paris, onde estudou socialismo
frances e economia politica inglesa. Durante seu exilio em Paris, conheceu Engels, que estava

no pais para uma breve visita. Engels tornou-se amigo intimo, colaborador e protetor financei-

ro de Marx. Juntos, Engels e Marx escreveram o Manifesto of the Communist Party, em 1848.

Em 1849, Marx foi mandado para o exilio em Londres. Com  excNao de pequenas visitas ao
continente, ele morou o resto de sua vida na Inglaterra, onde passou dias e anos na sala de leitura

do Museu Britanico, explorando "as complexas ramificaySes da economia politica". Atormentado

pela doerwa, pela pobreza extrema e pela morte de tres de seus filhos durante a infancia, Marx con-

tinuou a estudar, a escrever e a se organizar. Escreveu inUmeros artigos para a New York Tribune,
cujos pagamentos ajudaram-no em sua subsistencia. Ele organizou e liderou a Associaao Inter-

nacional dos Trabalhadores, a "First International", que durou de 1864 a 1876. Em 1867, publi-

cou o primeiro volume de sua obra mais importante, Das kapital (0 capital). ApOs a morte de

Marx, Engels editou seus manuscritos e publicou os volumes 2 e 3 de sua obra. Quando Engels
morreu, os manuscritos restantes foram deixados para o lider marxista de entao, Karl Kautsky, que

publicou outros tres volumes dos escritos de Marx, com o titulo Theories of surplus value.

Influ'encias intelectuais
Alem de Engels, varios outros intelectuais influenciaram Marx. Os mais significativos foram Ri-

cardo, os primeiros socialistas, Darwin, Hegel e Feuerbach.

A influ'encia ricardiana. Marx estudou as obras de Smith e Ricardo e ficou particularmente

intrigado com a teoria do valor do trabalho de Ricardo. Ele achava que a teoria de Ricardo ti-
nha diversas falhas e passou a elaborar sua prOpria teoria — aquela que tinha implicay5es revo-

lucionarias.

0 papel dos socialistas. Marx conhecia bem o discurso de muitos dos socialistas discutidos no
capitulo anterior. Ele compartilhava de sua indignaao contra o capitalismo contempor'aneo, da
severa critica contra a economia politica classica e da visao socialista da sociedade futura. No
entanto, Marx sentia que o socialismo nao aconteceria ate que as condiyies da classe trabalha-

dora se deteriorassem a ponto de uma rebeliao aberta. Ele tentava mostrar o motivo pelo qual

essa deteriora0o era inevitavel no capitalismo.

A conexito darwiniana. Charles Robert Darwin (1809-1882) inspirou-se em Malthus, e seu

trabalho magnifico impressionou Marx. Darwin dizia que, enquanto lia a teoria de Malthus so-

bre a populaao, ocorreu-lhe que, na luta pela existencia, ele observara que, em todos os luga-
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dessa "selecao natural" foi a evolucao das especies. Darwin formalizou sua teoria em 1859, em

sua famosa obra On the origin of species by means of natural selection.
Marx leu o livro de Darwin em 1860 e notou semelhancas corn seu proprio pensamento

acerca da economia politica. Em uma carta enviada a Engels, Marx afirmou:

Durante as dltimas quatro semanas, estive lendo todos os tipos de coisas, entre elas o livro de

Darwin sobre "selecao natural". Embora tenha sido escrito em urn ingles grosseiro, este livro

contem a base natural-histOrica para nossos pantos de vista'.

Urn ms depois, em uma carta a Lassalle, Marx escreveu: "0 livro de Darwin é muito sig-

nificativo, e eu o considero uma base cientifica-natural para a luta de classes'''. Para Marx, as

relacoes organizacionais na economia, como as organismos biologicos atuais, eram consequen-

cias de mudancas anteriores e antecediam as alteracoes que ainda estavam par vir. Assim, Dar-

win influenciou Marx reforcando as perspectivas de Marx de que a analise dinamica, em oposi-

cao a analise estatica, é o caminho para o entendimento correto.

A influencia hegeliana. 0 processo dialetico desenvolvido par Georg Hegel (1770-1831) foi

muito significativo para o pensamento de Marx. De acordo cam esse eminente filOsofo alemao,

o conhecimento e o progresso historic ° ocorrem por meio de urn processo de conflito de ideias.

Uma ideia já existente, ou tese, é confrontada por uma ideia contraria, a antitese. A luta resul-

tante entre as ideias transforma cada uma delas em uma nova ideia ou sintese, que, par sua vez,

se torna a nova tese. 0 processo continua. Marx modificou a nocao de Hegel sabre o processo

dialetico, utilizando-o para formular sua prOpria teoria sabre o materialismo historic°.

0 materialismo de Feuerbach. No uso comum, o termo materialismo refere-se a tendencia de

uma pessoa ou de uma sociedade em superestimar a procura par bens. Mas essa não é a deflni-

gain do termo no contexto de nossa discussao sabre Marx. Nesse caso, o "materialismo" filoso-

flea refere-se a 'enfase a "materia", as "coisas reais" ou ao "mundo da realidade", em oposicao ao

campo das ideias" (idealismo). Embora Marx aceitasse a nocao de Hegel sabre urn processo

dialetico na histOria, ele substituiu o idealismo de Hegel par uma versa ° modificada do concei-

to de Ludwig Feuerbach sabre o materialismo Mosaic°.

Em Essence of Christianity, Feuerbach diferenciou o ideal do real. As pessoas projetam as

atributos humanos idealizados, coma o amor pelas outras pessoas, o conhecimento e o enten-

dimento perfeitos, o poder de fazer mudancas para o bem de todos e assim par diante, coma

divindades "irreais". Os individuos, entao, idolatram essas divindades coma se elas fossem

sobrenaturais ou divinas, embora sejam, na realidade, o produto da imaginacao humana. Para

Feuerbach, a historia consiste no processo par meio do qual as pessoas conhecem e aceitam a

realidade utilizando as percepcoes dos sentidos.

Marx compartilhava de uma ideia similar sabre a religido. Em 1844, ele escreveu: "A reli-

giao é o opt° do povo. E preciso combater a religiao coma a felicidade ilusoria das pessoas em

name da felicidade real". E mais importante, assim coma Feuerbach, Marx enfatizava o mate-

rialismo — a importancia das realidades materiais — em oposicao ao idealismo de Hegel.

1.Enrique M. Ureria, Marx and Darwin. History of Political Economy, n. 9, p. 549, inverno de 1977.
2. Idem, ibidem, p. 549.



A TEORIA DA HISTORIA DE MARX

Para desenvolver sua teoria da histOria, Marx combinou a dialetica de Hegel e o materialismo.
Em cada epoca histOrica, os metodos predominantes ou asforvas de produ(do produzem um con-
junto de relaOes de produ0o que os suportam. Porem, as foNas materiais de produao (tecno-
logia, tipos de capital, nivel de habilidade da mao-de-obra) sao dinamicas: estao em constante
mudaNa. Essas foNas contrastam com as relaOes materiais de prodLi&ao (regras, relaiSes soci-
ais entre as pessoas, rela. (5es de propriedade), que sao estaticas e refo Nadas pela superestrutura.
Essa superestrutura consiste em arte, filosofia, religião, literatura, mnsica, pensamento politico
etc. Todos os elementos da superestrutura mantem o status quo. Para Marx, a histOria é um pro-
cesso por meio do qual as rela-Oes estaticas de produao (a tese) entram em conflito com as for-
ças dinamicas de produao (a antitese). 0 resultado? 0 conflito revoluciona o sistema, de mo-
do que novas relacOes de produao (sintese e nova tese) possam permitir maior desenvolvimento
das foNas de produao. 0 mecanismo de deposi ao de antigas sociedades é o conflito de clas-
ses. Marx explica essa teoria materialista da histOria da seguinte forma:

A conclus5o geral a que cheguei e que continua a servir como o principal guia em meus estu-
dos pode ser resumida da seguinte maneira: Na produ5o social que exercem, os homens esta-
belecem rela. Oes definitivas que s5o indispensveis e independentes de sua vontade. Tais rela-
Oes de produ5o correspondem a um est5gio definitivo de desenvolvimento da foNa de

produ5o material. A soma total dessas relacOes de produ5o constitui a estrutura econOmi-
ca da sociedade — a base real sobre a qual surgem as superestruturas legais e politicas e à qual
correspondem as formas definitivas de consciencia social. 0 modo de produ5o na vida mate-
rial determina o carker geral dos processos social, politico e espiritual da vida. N5o e a cons-
ciencia do homem que determina sua existencia, mas, pelo contthrio, sua existencia social
determina sua consciencia. Em determinada fase de seu desenvolvimento, as foras materiais
de produ5o na sociedade entram em conflito com as relacOes de produ5o existentes ou —
o que nada mais é do que a express5o para a mesma coisa — com as rela 95es de propriedade
com as quais elas trabalhavam antes. De formas de desenvolvimento das foras de produ5o,
essas relacies se transformaram em grilhOes (cadeias ou Assim surge o periodo de
revolu5o social. Com a mudana da base econOmica, toda a imensa superestrutura e trans-
formada com maior ou menor rapidez'.

Marx via a sociedade envolvida em seis estagios. No estagio inicial, que ele chamou de
comunismo primitivo, nao havia classes antagOnicas, exploraao, nem conflito de classes. As
pessoas possuiam terras em propriedade comum e cooperavam para obter da natureza seu sus-
tento basico. 0 Mvel de eficiencia da producao era muito baixo e, portanto, os trabalhadores
nao podiam produzir alem de suas necessidades e a de seus dependentes. Conseqentemente,
o trabalho escravo e a exploraao eram impossiveis, pois precisavam dos trabalhadores para pro-
duzir mais do que deveriam consumir para sobreviver. A sociedade de indios norte-americanos,
antes da chegada dos europeus, seria um exemplo de comunismo primitivo.

Gradualmente, a eficiencia da produao chegou ao Mvel que os trabalhadores podiam pro-
duzir mais do que o necessario para a prOpria subsistencia. Assim, o trabalho escravo tornou-se
lucrativo, e surgiram a exploracao e os conflitos de classes. Aqui, Marx se refere à escravidao na

1
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forma em que existiu na Antigiiidade, como entre os hebreus, egfpcios, gregos e romanos. Lie

nao se refere a escravidao ocorrida nos Estados Unidos, a qual considerava urn anacronismo exis-

tente em uma sociedade capitalista. A escravidao permitiu major desenvolvimento das forcas pro-

dutivas da sociedade, mas, eventualmente, tornou-se urn obstaculo para promover o progresso.

Os escravos nao eram os trabalhadores mais motivados, e suas rebelioes chocaram a sociedade e

os marginalizaram. Conseqiientemente, o sistema foi derrubado e substituldo pelo feudalismo,

urn novo conj unto de relacoes de producao que acomodou as novas forcas de producao.

0 feudalismo é ñnico, afirmou Marx, porque a exploracao dos servos é mais vislvel. No regi-

me de escravidao, os escravos aparentemente nao recebem nada em troca de seu trabalho, embo-

ra obtenham o necessario para sua subsistencia. No capitalismo, os trabalhadores recebem por to-

das as horas trabalhadas, embora o capitalista se aproprie de parte das horas de trabalho sem

pagamento. No sistema feudal, os servos tinham permissao para trabalhar algumas horas da sema-

na nas terras que lhes foram designadas, mas eram forcados a trabalhar na terra do senhor duran-

te os outros dias. Isso era exploracao clara. Os servos tinham mais incentivo para trabalhar bem

do que os escravos, e o feudalismo trouxe major desenvolvimento para as forcas produtivas da

sociedade. Como conseqiiencia, o sistema limitou o progresso e foi substituldo pelo capitalismo.

Embora odiasse intensamente o capitalismo, Marx reconhecia o grande aumento na pro-

dutividade e na producao desencadeado por ele. Mas, o capitalismo tambern enfrentou contra-

dicoes internas que produziriam conflito de classes e seu conseqiiente fim. No capitalismo, afir-

mou Marx, as tecnicas de producao tornam-se cada vez mais concentradas e centralizadas, e o

sistema de propriedade privada de capital torna-se um obstaculo ao progresso. Tornam-se evi-

dentes o aumento do desemprego e o empobrecimento da classe trabalhadora, provocando a

revolta dos trabalhadores. 0 Estado torna-se urn instrumento de forca utilizado pelo sistema

contra os trabalhadores. Mas a classe trabalhadora leva a melhor, derruba o Estado burgues e

estabelece a prOpria ditadura do proletariado. Nesse socialismo, a propriedade privada das mer-

cadorias é permitida, mas o capital e a terra pertencem ao governo central, as autoridades locais

ou a cooperativas promovidas e controladas pelo Estado. A producao é planejada, assim como

a taxa de investimento, tendo a forca motriz do lucro e o mercado livre eliminados como for-

gas orientadoras da economia. 0 processo dialetico continua ate que, finalmente, o Estado se

enfraqueca e o comunismo puro prevaleca.

A "LEI DE MOVIMENTO" DA SOCIEDADE CAPITALISTA

Utilizando essa teoria da historia como cenario, Marx procurou "expor a lei de movimento eco-

nomico da sociedade moderna". Ele nao tracou urn esboco do socialismo; esse nab era o seu

objetivo. Pelo contrario, procurou analisar as forcas variaveis de producao em uma sociedade

capitalista. Em outras palavras, ele quis determinar o processo por meio do qual as forcas de

producao, no capitalismo, produziriam sua antftese e inevitavel queda, assim como aconteceu

corn a escravidao e o feudalismo no passado.

Marx utilizou seis importantes conceitos inter-relacionados para construir a teoria do capi-

talismo: a teoria do valor do trabalho, a teoria da exploracao, o acumulo de capital e a queda da

taxa de lucro, o acUmulo de capital e a crise, a centralizacao de capital e a concentracao de rique-

za e o conflito de classes. Cada um deles requer elaboracao detalhada.



A teoria do valor do trabalho

0 ponto de partida de Marx foi a analise de "mercadorias" na sociedade capitalista. Uma mer-

cadoria, disse Marx, é algo produzido para obtenck) de lucro e capaz de satisfazer às necessida-

des humanas, independentemente de as necessidades "surgirem do est mago ou da fantasia".

Essa mercadoria pode satisfazer essas necessidades diretamente, como meio de subsistencia, ou,

indiretamente, como meio de produc-ao. Os valores de uso constituem a essencia de toda a

riqueza. Marx n-ao tentou medir os valores de uso quantitativamente, nem considerou a dimi-

nuicaTo da utilidade com o aumento da quantidade de uma mercadoria. Assim, ele teria afirma-

do que uma grande colheita de trigo representa maior utilidade e, conseqiientemente, maior

riqueza do que uma pequena colheita de trigo. Isso seria verdadeiro se a demanda fosse inelas-

tica; quanto mais abundante a colheita, menor o valor na troca.

Alem do valor de uso ou utilidade, uma mercadoria possui um valor de troca, normalmen-

te denominado simplesmente "valor". 0 que determina o valor de uma mercadoria? A impor-

tante resposta de Marx: o tempo de trabalho socialmente necessdrio embutido na mercadoria, con-

siderando-se as condiceies normais de produab, a competencia media e a intensidade do

trabalho no tempo. 0 tempo de trabalho socialmente necessario inclui o trabalho direto na pro-

duo da mercadoria, o trabalho embutido no equipamento e na materia-prima utilizados

durante o processo de produc5.0 e o valor transferido à mercadoria durante esse processo.

Suponha que o tempo de trabalho medio contido em um par de sapatos seja de 10 horas.

Esse trabalho socialmente necessario determina o valor dos sapatos. Se um trabalhador for

incompetente e precisar de 20 horas para produzir um par de sapatos, esse valor ainda sera de

10 horas. Imagine que um trabalhador ou um funcionario lidere o campo da tecnologia e efi-

ciencia e produza um par de sapatos em cinco horas de trabalho. Seu valor, no entanto, é 10

horas, o custo medio do trabalho para toda a sociedade — isto é, o tempo de trabalho social-

mente necessario.

0 valor de um produto é medido em unidades simples de trabalho medio. 0 trabalho

especializado e contado como unidades mUltiplas de trabalho n'ao-especializado. Assim, uma

hora do esforco produtivo de um engenheiro pode contribuir tanto para uma mercadoria co-

mo cinco horas de trabalho nao-especializado. 0 mercado de trabalho nivela o tempo de traba-

lho de diferentes capacidades a um denominador comum do trabalho n5lo-especializado.

0 mercado tambem determina os precos que se baseiam no custo do trabalho basico. Uma

mercadoria como o ouro, por exemplo, torna-se o equivalente universal que reflete todos os

valores. Um casaco seria trocado por 50 gramas de ouro, porque ambos exigem a mesma quan-

tidade de tempo de trabalho socialmente necessario na sua produck). Se 50 gramas de ouro

forem cunhados em duas unidades monetarias, ent-ao um casaco sera vendido por duas unida-

des monetarias. As flutuaceies temporarias de oferta e demanda provocariam o desvio dos pre-

cos em relac'ao ao valor real, às vezes elevando o valor, outras vezes reduzindo-o. A oscila'ao con-

tinua dos pre9Ds permite que um compense o outro, reduzindo-os a precos medios que reflitam

os valores das mercadorias.

A teoria do valor do trabalho de Marx difere da teoria de Ricardo em um ponto impor-

tante: para Marx, o tempo de trabalho determina o valor absoluto de produtos e servicos; Ri-

carcin crei1-v o1 nc valnrec rpliitivnc rie rliferenrec merrarinriac eram nrnmarc;nna;c an rena-
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po de trabalho4 embutido em cada uma delas. Marx acreditava que sua teoria do trabalho des-

cartava a ilusao (aqui esta novamente seu materialismo) de que os proprietarios de terras e de

capital contribuiam para o valor de uma mercadoria. Sua teoria abriu as portas para a teoria da

exploracao do trabalho.

A teoria da exploracao

No volume 1 de 0 capital, Marx assumiu que todas as mercadorias sao vendidas a seus respec-

tivos valores. De que forma, entao, o capitalista obtem lucro? De acordo corn Marx, a resposta

comprando aquela mercadoria que possa criar urn valor major do que o seu prOprio valor. Es-

sa mercadoria é a forca de trabalho! Aqui devemos diferenciar cuidadosamente os conceitos mar-

xistas de forca de trabalho e tempo de trabalho.

Forfa de trabalho versus tempo de trabalho. Forca de trabalho refere-se a habilidade de urn

individuo em trabalhar e produzir mercadorias; tempo de trabalho é o processo e a duracao reais

do trabalho. A forca de trabalho é, por si so, uma mercadoria comprada e vendida no mercado;

é o que o capitalista precisa para obter lucro. 0 que determina o valor da forca de trabalho? Se-

gundo Marx, a resposta é o tempo de trabalho socialmente necessario para produzir as necessi-

dades culturais de vida consumidas pelos trabalhadores e sua familia. Se essas necessidades

pudessem ser produzidas em quatro horas por dia, o valor da forca de trabalho da mercadoria

seria quatro horas de trabalho por dia. Se a produtividade do trabalhador dobrasse, esses arti-

gos de subsistencia poderiam ser produzidos em duas horas por dia, e o valor da forca de traba-

lho cairia 50% [(4 — 2)14]. Dois pontos importantes exigem enfase aqui. Primeiro, os empre-

gadores pagam aos trabalhadores salarios equivalentes a forca de trabalho do trabalhador, isto

6, eles pagam o salario de mercado vigente. Segundo, esse salario de mercado, porem, é suficien-

te apenas para comprar a subsistencia cultural' necessaria para a sobrevivencia e perpetuacao da

forca de trabalho. Para Marx, o motivo desse salario de subsistencia nao é o crescimento exces-

sivo da populacao — ele rejeitou enfaticamente a lei da populacao de Malthus. Marx achava

que o capitalismo produz um grande "exercito de desempregados" e que esse excesso de forca

de trabalho impoe, ao longo do tempo, que o salario medio permaneca proximo ao nivel cul-

tural de subsistencia.

Mais-Valia. A exploracao dos trabalhadores — a extracao da mais-valia pelos capitalistas — nao

pode ocorrer quando a produtividade da mao-de-obra é muito pequena a ponto de os trabalha-

dores precisarem consumir produtos de valor equivalente a propria producao para poder sobre-

viver. Se esse fosse o caso, o valor da forca de trabalho de um dia seria o tempo de trabalho de

um dia. De acordo corn Marx, a exploracao da mao-de-obra aumenta somente quando os traba-

lhadores podem produzir mais em urn dia do que eles precisam consumir para sua sobreviven-

cia e a de sua familia. Entao, os empregadores pagam aos trabalhadores o valor de mercado para

sua for-ca de trabalho, mas o pagamento diario equivale apenas a parte do valor que os trabalha-

4. N.R.T. Jornada de trabalho.
5. N.R.T. A subsistencia a que Marx se referia nao era a subsistencia fisiolOgica, mas o fruto de urn "desenvol-
vimento historico", que incorporava os habitos a que o trabalhador estivesse acostumado.



dores criam. Com a propriedade do capital, os empregadores possuem o que os trabalhadores

precisam para obter a subsistencia: trabalhos que pagam saUrios. Assim, os capitalistas tem o
poder de definir a duraco do dia de trabalho e de dizer aos trabalhadores: "Trabalhem o nUme-
ro de horas que definimos ou escolhemos ou ri5lo trabalhem para nOs» . A necessidade forca os

trabalhadores a optar por trabalhar, mas o tempo de trabalho que eles gastam durante o dia de

trabalho cria uma soma de valores maior que o valor da prOpria forca de trabalho, os custos da

subsistencia. Os propriethrios dos meios de produc-ao acumulam mais-valia.
Marx ilustrou essas ideias com um exemplo numerico, que resumimos na Figura 10-1.

Imagine que seis horas de tempo de trabalho socialmente necesthrio estejam embutidas nas mer-

cadorias que os trabalhadores comuns e suas familias precisam consumir diariamente. Dessa for-

ma, metade da mki-de-obra de um dia de trabalho de 12 horas forma o valor da foNa de tra-

balho de um dia. Se metade do tempo de trabalho socialmente necesthlo medio de um dia for

tambem necessth-ia para produzir o ouro contido em tres xelins, ent.o tres xelins representathb

o valor da força de trabalho de um dia. Se esse for o valor do salário, os trabalhadores recebetho

o valor total de uma mercadoria vendida: a fora de trabalho6.

Os capitalistas empregam os trabalhadores, aos quais fornecem o equipamento e a mate-
ria-prima necesthios. Imagine que com um tempo de trabalho de seis horas, cada trabalhador
converta 10 libras de algocb.o em 10 libras de flos. Vamos supor que o algod-a.o consumido em
seis horas de trabalho tenha o valor de 20 horas de trabalho ou 10 xelins. Por fim, imagine que
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Figura I 0-1 Teoria cla Explora0o de Marx
De acordo com Marx, o capitalista paga ao trabalhador o valor de mercado referente à sua forca de trabalho,
que corresponde a tres xelins neste exemplo. Mas sao necessarias somente seis horas para produzir o suficien-
te para pagar essa forca de trabalho. Com  o empregado trabalhando 12 horas, o capitalista garanre uma mais-
valia de tres xelins (a area sombreada). Essa mais-valia surge com a exploracao da mao-de-obra. Aqui, a taxa

de exploracao e um (tres xelins de mais-valia divididos por tres xelins pagos à mao-de-obra) ou 100%.

6. Nessa ilustracao, o valor atribuido a uma mercadoria por uma hora de trabalho pode tambem ser represen-
tado por meio xelim; isto é, uma hora de trabalho produzira uma quantidade de ouro que vale seis xelins em

1 • 1 . 1 11 1 1
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o processo de producao dos fusos some quatro horas de trabalho ou dois xelins durante meio

dia de trabalho 8 . Assim, o total de fios produzidos em meio dia é de 30 horas de tempo de tra-

balho: 6 para a forca de trabalho, 20 para o algoda° e 4 para o valor consumido dos fusos. Ob-

serve que, na barra da esquerda na Figura 10-1, o dinheiro total de produca° é de 15 xelins: 3

para a forga de trabalho, 10 para o algodao e 2 para o valor consumido de fusos. Se tido houver

lucro com a compra barata e a venda cara e se as mercadorias forem vendidas nos respectivos

valores, os fios deverao ser vendidos a 15 xelins.

0 nosso capitalista é surpreendido. 0 valor do produto é exatamente igual ao valor do capi-
tal antecipado [capital constante mais o capital variavel que inclui a mao-de-obra] (...) [Ele]
exclama: "Oh, mas eu adiantei meu dinheiro corn o objetivo definido de ganhar mais dinhei-
ro". 0 inferno está cheio de boas intencoes, e ele tinha intencao de ganhar dinheiro sem pro-
duzir nenhum fio. Ele coloca tudo ern risco. Ele nao sera pego de calcas curtas novamente.
No futuro, comprard a mercadoria no mercado, ern vez de fabrica-la. Mas, se todos os seus
irmaos capitalistas fizessem a mesma coisa, onde ele encontraria suas mercadorias no merca-
do? E ele tido pode corner seu dinheiro. Ele tenta persuadir. "Pense na minha abstinencia; eu
poderia ter gasto os 15 xelins, mas ern vez disso os consumi de forma produtiva e produzin-
do os fios." Muito bem, e como forma de recompensa ele possui agora bons fios, em vez de
um peso na consciencia (...) Nosso amigo, ate entao orgulhoso cam seus investimentos, de
repente assume o comportamento modesto de seu funcionario e afirma: "Eu mesmo nao tra-
balhei? Nao assumi o controle e inspecionei a maquina de Liar? E todo esse trabalho tambem
nao cria valor?" Seu inspetor e seu gerente tentam esconder o sorriso. Ao mesmo tempo, apos
urn amavel sorriso, ele assume sua conduta usual. Embora tenha rezado para nOs todo o cre-
do dos economistas, na realidade ele afirma que isso nao tern o menor significado para ele.
Ele deixa isso e todos esses subterftigios abs professores de economia politica, que sao pagos
para isso. Ele é urn homem pratico e, embora nem sempre considere o que nab se refira a seu
negOcio, sabe bem o que tudo isso significa9.

A resposta ao dilema do capitalism° é aumentar as horas de trabalho para alem das seis ho-

ras, no exemplo. Como visto na Figura 10-1, se o trabalhador precisar trabalhar outras seis horas

todos os dias, sera° produzidas 10 libras a mais de fios, que tambern valerao 15 xelins no mer-

cado, mas que, na verdade, custam aos capitalistas 12 xelins (0 para a mao-de-obra + 10 para o

algocao + 2 para o valor consumido dos fusos). Assim, o capitalista obtem tres xelins de lucro

ou mais-valia. Nao importa que parte do lucro do capitalista volte ao banqueiro em forma de

juros, parte ao senhorio em forma de aluguel e parte ao capitalista negociante em forma de lu-

cros comerciais. Todo o rendimento da propriedade surge da exploracao inconsciente da mao-

de-obra no process° produtivo. No capitalismo, afirmou Marx, a ideia de que todo o trabalho

7. N.R.T. Fuso: especie de carretel em que o fib, fiado e torcido, é enrolado.
8. Para entender essa hipatese, imagine que todos os fusos que urn trabalhador opera serao tecidos apos 10 dias
de trabalho. Suponha tambem que foram necessarias 80 horas para produzir os fusos. Essas 80 horas fazem
parte do tempo de trabalho socialmente necessario para fabricar o fib. A medida que os fusos sao utilizados,
seu valor reaparece no fib. Em meio dia, o trabalhador consome 1/20 do valor dos fusos (5 dias/10 dias) e o
transfere para o fio, o que significa quatro horas de tempo de trabalho (1/20 X 80 horas). No lado moneta-
rio, suponha que os fusos que urn operario utiliza custem 40 xelins cada. Como des durarao 10 dias, dois xelins
serao transferidos para o valor do fib durante cada meio dia de uso (quatro xelins por dia/0,5).
9. Karl Marx. Capital. Chicago: Kerr, 1906-1909. p. 212-215. v. 3.



e remunerado é uma ilusao. Os capitalistas nao sao pessoas mas que roubam os trabalhadores:
um sentimentalismo barato que declara esse metodo de determinar o valor da forca de tra-

balho, um metodo prescrito pela natureza do caso, como um metodo brutal". Em vez disso, eles
pagam aos trabalhadores o salario de mercado, mas nao conseguem entender a verdade crucial
de que a origem de seus lucros é a exploracao da mao-de-obra.

A taxa da mais-valia. Marx considerou a parte do capital investida em equipamento e mate-
ria-prima como capital constante, c. 0 valor desse capital e transferido ao produto final sem
nenhum aumento. 0 capital destinado aos salarios, para a compra da forca de trabalho, e o capi-
tal variavel, v. Ele produz um valor maior que o seu prprio. 0 valor extra que ele produz, que
o capitalista toma sem compensar o trabalhador que o produz, e a mais-valia, s. A taxa da mais-
valia, s', ou a taxa de exploracao, e fornecida na Equacao 10-1.

Observe que a taxa da mais-valia é a razao entre a mais-valia e o capital variavel. Ela tambem
pode ser considerada como a razao entre o tempo de trabalho nao-pago e o tempo de trabalho
pago. No exemplo utilizado para a Figura 10-1, s' = 1 ou 100%, porque s = 3 e v = 3 (3/3 X
100). Ou, utilizando a segunda definicao, e igual a seis horas divididas por seis horas. Se o dia

trabalhado fosse estendido para 15 horas, a taxa da mais-valia seria 150% (9/6 X 100). Se fos-
se reduzido para nove horas, a taxa seria 50% (3/6 X 100).

Qual e a duracao adequada para o dia de trabalho? Marx afirmava:

0 capitalista mantem seus direitos como comprador quando tenta tornar o dia de trabalho
o mais longo possivel e, sempre que possivel, tirar dois dias de trabalho de alguem. Por ou-
tro lado, a natureza peculiar da mercadoria vendida implica ao comprador um limite ao seu
consumo. 0 trabalhador mantem seu direito como vendedor quando deseja reduzir o dia de
trabalho para um que tenha uma dura0.o definida. Portanto, existe aqui uma contradi o re-
al: direito contra direito, ambos sustentando a lei de troca. Entre direitos iguais, a fora. deci-
de. Assim, na histOria da produc . .o capitalista, a determina o do que e um dia de trabalho

resultado de uma luta, a luta entre o capital coletivo, isto é, a classe de capitalistas, e o tra-
balho coletivo, isto a classe trabalhadora".

Mesmo que o dia de trabalho nao fosse estendido, a mais-valia poderia ser aumentada melho-
rando-se a eficiencia da producao e, portanto, reduzindo o valor da forca de trabalho do trabalha-
dor. Se as necessidades do trabalhador pudessem ser produzidas em um espaco de tempo menor,
uma parcela maior do novo valor iria para o capitalista. Imagine que o dia de trabalho fosse redu-
zido de 12 para 10 horas, mas, em vez de ser dividido em 6 horas de trabalho pagas para o traba-
lhador e 6 horas para o capitalista, ele fosse dividido em 4 para o trabalhador e 6 para o capitalis-
ta. A taxa de exploracao aumentaria de 100(Yo (6/6 X 100) para 150(Yo (6/4 X 100).

A taxa de lucro. A taxa de lucro (p') na ffirmula de Marx é a razao entre a mais-valia e o total

de capital investido ou:
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Novamente, utilizando os dados da Figura 10-1, descobrimos que nesse exemplo a taxa de

lucro e 11,1% ($ 3/$ 27 X 100).

0 problema da transfbrmacdo. A Equacao 10-2 ajuda a esclarecer a "grande contradicao" ou

"o problema da transformacao" de Marx". Considere as seguintes afirmacoes:

1. no volume 1 de 0 capital, Marx assumiu que todas as mercadorias sao vendidas a seus res-

pectivos valores;

2. a mao-de-obra, v, na Equacao 10-2, é a Unica fonte de valor;

3. partindo da afirmacao 1, as industrias que utilizam grande quantidade de equipamento e

materia-prima, c, e uma quantidade relativamente pequena de mao-de-obra, v, terao uma

mais-valia, s, e uma taxa de lucro sobre o capital, p', menores do que as industrias que utili-

zam uma pequena quantia de capital constante, c, e uma grande quantidade de mao-de-obra,

v. Isso ocorre porque a mao-de-obra é a Unica mercadoria que pode ser explorada para se

obter o lucro;

4. a afirmacao 3 contradiz o que Marx conhecia corn base em sua prOpria observacao: as indtis-

trias equipadas, que utilizam muito capital e pouca mao-de-obra, tern uma taxa de lucro tao

alta quanto as indlistrias que utilizam pouco capital e muita mao-de-obra. Assim como os

economistas classicos, Marx sabia que as taxas de lucro tendem a ser padronizadas entre as

industrias;

5. se as taxas de lucro sao uniformes e a razdo entre capital e mao-de-obra varia entre as indus-

trias, entao as mercadorias ndo serao vendidas pot seus respectivos valores, conforme assumiu

Marx no volume 1. Essa parece ser uma contradicao significativa na analise de Marx.

Marx reconheceu esse problema antes mesmo antes de escrever o volume 1 e tentou lidar

corn ele no volume 3 de 0 capital. Ele concluiu que os precos de venda de mercadorias produ-

zidas em industrias de custos constantes e capital intenso ficam acima de seus valores, enquan-

to as mercadorias relacionadas a um grande volume de mao-de-obra sera() vendidas a precos

abaixo de seus valores. Assim, de acordo corn Marx, a teoria do valor do trabalho ainda é man-

tida, mas somente para o sistema capitalista. As mercadorias individuais serão vendidas a pre-

cos acima ou abaixo de seus valores para padronizar as taxas de lucro para toda a economia. Exis-

te ainda muita discussao sobre se Marx conseguiu abordar o problema da transformacao corn

sucesso. Existe tambem uma discussao sobre as conseqiiencias de uma teoria de trabalho falha

para toda a sua teoria de desenvolvimento capitalista".

11.Nosso objetivo aqui é resumir a essencia do problema da transformacao. Uma discussao mais detalhada so-
bre esse assunto é oferecida por Ronald L. Meek, no CapItulo 5 de Smith, Marx, and after: ten essays on the his-
tory of economic thought. Londres: Chapman 8c Hall, 1977.
12.Por exemplo, veja Meek. op. cit., Capitulos 5-7. Veja tambem: Paul Samuelson. Understanding the Marx-
ian notion of exploitation: a summary of the so-called transformation problem between Marxian values and
competitive prices. Journal of Economic Literature, n. 9, p. 399-431, junho de 1971. Consulte Joan Robinson,
Martin Bronfenbrenner, William Baumol, Michio Moreshima e Paul Samuelson para obter mais informacoes
sobre esse topico, nas edicoes de dezembro de 1973 e marco de 1974 desse jornal.



0 acmulo de capital e a queda da taxa de lucro

De acordo com Marx, a taxa de lucro — p'na Equao 10-2 — recebida pelos capitalistas ten-
dera a cair com o decorrer do tempo. 0 motivo e a presso em relac ra.o ao aumento da eficien-
cia por meio da mecaniza o e das inven-Oes, que reduzem o uso da m -ao-de-obra. Tal fato pro-
voca o que Marx chama de composi(tio org/inica do capital, indicada na Equaao 10-3 como Q.
Observe que esta e a ratho entre o capital constante, c, e o capital total, c + v.

Q = (10-3)
C + V

Uma equao alternativa para a taxa de lucro, apresentada na Equa o 10-4, pode derivar
das Equa.95es 10-2 e 10-3 (Sweezy, 1942, p. 68).

p' = s'(1 – Q) (10-4)

Observe que essa nova equaao indica que a taxa de lucro, p', varia diretamente com a taxa da
mais-valia, s', e inversamente com a composic5.0 orOnica do capital, Q. Portanto, quando os
capitalistas investem relativamente mais em equipamento e menos na forca de trabalho, Q
aumenta e p' cai. Isso é de grande importancia para Marx. Lembre-se de que o capitalismo
enfrenta contradi es internas que aceleram o seu fim. A presso em torno do uso de mais capi-
tal reduz a taxa de lucro; os trabalhadores s-ao a fonte de todo o valor, incluindo a mais-valia e,
quando menos trabalhadores sk) utilizados, a taxa de lucro cai! Mas, se o valor e o lucro siz) pro-
duzidos apenas pela in - o-de-obra, os capitalistas não ter-aO um incentivo para utilizar mais m'th)-
de-obra e menos capital? Para Marx, a resposta era "1\1o". Ele acreditava que a dirthrnica do
capitalismo leva inevitavelmente a um aumento da composic5.o orOnica do capital. Há dois
motivos. Primeiro, a empresa que se orienta em direco à promo o de uma produco eficien-
te por meio do uso de mais e melhor capital constante recebeth, temporariamente, lucros ex-
tras, diminuindo seus custos de produ o. Eventualmente, os precos dos produtos deverão cair
para refletir os custos menores, e o empregador que não acompanhar a mecanizaco em um
mercado especifico n-ao vai sobreviver. Segundo, quanto maior for a efici'encia da produ0o,
menor seth o valor da fora de trabalho — o nUmero de horas necessrias para produzir a sub-
sist'encia — e maior o lucro total produzido por dia de trabalho.

A substituico do capital pela iffio-de-obra tem um segundo efeito. 0 tamanho da reser-
va industrial de desempregados aumenta. Os trabalhadores s5o demitidos por causa dos equi-
pamentos ou, conforme os termos atuais, tornam-se tecnologicamente desempregados. Alem
disso, os investimentos de maior capital para cada estabelecimento individual levam a uma
concentrao de capital crescente" (acompanhada por um maior nUmero de capitalistas, embo-

ra em uma extenso diferente).
Marx observou certas foras equivalentes em rela o à queda da taxa de lucro. Primeiro, a

intensidade da explorg'ao, s' na Equao 10-4, pode ser aumentada forando-se os trabalhado-
res a aumentar o ritmo de trabalho ou estendendo-se o dia de trabalho. Segundo, os salrios po-
dem ser temporariamente reduzidos abaixo de seu valor. Terceiro, o capital constante pode ser
barateado. A razao entre o capital constante e a m-a.o-de-obra e uma relac) de valor e, à medi-
da q ue os equipamentos e as materias-orimas tornam-se mais baratos, o aumento na comnosi-
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cao organica do capital e a queda na taxa de lucro tornam-se mais lentos. Quarto, o aumento

da populacao em relacao a empregos e o desemprego tecnologico cada vez major contribuem

para definir novos mercados que utilizam mais mao-de-obra e menos capital. As altas taxas de

lucro nesses mercados se enquadram na taxa de lucro media de todo o sistema. Quinto, o comer-

cio exterior aumenta a taxa de lucro barateando os elementos do capital constante e das neces-

sidades da vida. Alem disso, o capital investido em colonias produz taxas de lucro mais altas,

porque a razao entre o capital constante e o variavel é menor e a exploracao dos trabalhadores

da colonia é mais intensa do que a exploracao do assalariado local". Finalmente, a taxa de explo-

racao aumenta com a reducao do valor da forca de trabalho por meio do aumento da eficiencia

da producao.

Observe que varios desses fatores que parcialmente equiparam a queda da taxa de lucro

aumentam a taxa de exploracao e "empobrecem" o proletariado. Assim, a consciencia de classe

intensifica-se, e a probabilidade de revolucao cresce.

0 actimulo de capital e a crise

A queda da taxa de lucro, afirmou Marx, é um dos problemas insoldveis do capitalismo. Ou-

tro problema é a tendencia de crises comerciais cada vez mais serias.

Marx atacou a Lei de Say, afirmando que, na melhor das hipoteses, ela se aplicava somen-

te a producao de mercadorias simples. Pequenos artesaos autonomos, buscando adquirir valo-

res de uso, produzem mercadorias a fim de troca-las por outras que desejam consumir. 0 tece-

lao do linho o vende e usa o dinheiro para comprar alimentos. 0 processo pode ser representado

por C C, em que os Cs representam as mercadorias linho e alimentos, respectivamen-

te. Esses bens possuem valor de troca semelhante e valores de uso diferentes. 0 dinheiro, M,

nada mais é do que o meio de troca.

Mas, mesmo na producao de mercadorias simples, existe a possibilidade de crise:

Nada pode ser mais infantil do que o dogma, pois cada venda é uma compra, e cada compra

é uma venda. Portant°, a circulacdo de mercadorias necessariamente implica urn equilibrio

entre vendas e compras. Se isso significa que o tinnier() de vendas reais e igual ao numero de

compras, isso e mera tautologia 14 (...) Ninguem vende, se nao houver outra pessoa que corn-

pre. Mas ninguem obrigado a comprar imediatamente, porque ele acabou de vender. A cir-

culacdo abre todas as restricoes relacionadas a tempo, lugar e indivicluos, impostas por troca

direta e, corn isso, afeta, separando na antitese de uma venda e uma compra, a identidade

direta que na troca tido existe entre a prOpria alienacdo e a aquisicao do produto de outra pes-

soa. (...) Se o intervalo de tempo entre (...) a venda e a compra se tornar muito grande, a cone-

xdo direta entre elas, sua singularidade manifesta-se produzindo uma crise.

Na producao capitalista de larga escala, o processo de troca torna-se M —n C —n M, em que

as pessoas compram para vender, em vez de vender para comprar. 0 dinheiro é trocado por mer-

13 Mais tarde, Lenin enfatizou esse porno. Os marxistas contemporineos veem o imperialismo como uma con-
sequencia natural do capitalismo.
14.N.R.T. Vicio ou figura retOrica que consiste em repair a mesma ideia por meio de termos diferentes.

15.Marx, 0 capital, v. 1, p. 127-128.



cadorias, como fora de trabalho, materia-prima e equipamentos. Os produtos sao vendidos,
entao, para a obteNao de dinheiro. No entanto, esse processo nao faz sentido, se os dois Ms sao
iguais. Assim, a representacao correta do processo capitalista e M--> C— n M', em que M'e maior
que M pelo total da mais-valia obtida com os trabalhadores produtivos. Esse é o processo de
investimento expandido. "Acumule, acumule! Essa e a lei de Moises e dos profetas!"

0 investimento rapido em capital e mao-de-obra aumenta temporariamente a demanda
e eleva os salarios que os capitalistas devem pagar. Mas esses salarios mais altos reduzem as taxas
de mais-valia e de lucro, encerrando a expansao e enviando a economia para a direcao oposta.
A depressao resultante destrOi o valor monetario do capital fixo, permitindo que os capitalistas
maiores adquiram todas as empresas menores a pre93 de barganha. Alem disso, algumas fabri-
cas fecham, os pre93s das mercadorias caem, os creditos ficam limitados e os salarios sao redu-
zidos. As taxas de mais-valia e de lucro ficam, entao, restauradas, e o investimento aumenta
novamente. "A estagngao atual da producao teria preparado uma posterior expansao da pro-
duao dentro dos limites do capitalismo." Cada um desses ciclos comerciais, de acordo com
Marx, tem maior magnitude do que os anteriores, contribuindo para as condiceies que produ-
zem luta de classes e revolucao social''.

A centralizac .ao de capital e a concentra0o de riqueza

A dinamica do actimulo de capital e a tendencia a recorrentes crises comerciais centralizam a
propriedade do capital e concentram a riqueza nas maos de menos pessoas.

0 capital cresce em um determinado lugar para uma grande massa porque em outro lugar
ele foi perdido por muitos. (...) A batalha da concorrencia é disputada barateando-se as mer-
cadorias. 0 prNo baixo das mercadorias depende, coeteris paribus'', da produtividade da rrthTo-
de-obra, que novamente depende da escala de produc'ao. Portanto, os maiores capitais batem
os menores. Lembremos ainda que, com o desenvolvimento do modo de produc'ao capitalis-
ta, ha um aumento no total minimo de capital individual necessario para que a comerciali-
zac -ao e a negociayTo ocorram em condi cies normais. Os capitalistas menores, portanto, insis-
tem em esferas de produyo que a indUstria moderna dominou apenas esporadicamente ou
de forma incompleta. Essa competiyo torna-se acirrada na proporco direta com o nUmero
e na proporco inversa com a magnitude dos capitalistas antagOnicos. Ela sempre termina
com a decadencia de muitos pequenos capitalistas, cuja parte dos capitais passa para as rrios
de seus conquistadores e parte desaparece. Fora isso, com a produy- o capitalista, uma nova
forca conjunta entra em cena — o sistema de credito.

No inicio, o sistema de credito aparece como um modesto ajudante do acUmulo e retira,
em montantes invisiveis, os recursos monetarios espalhados pela superficie da sociedade nas
m-aos de capitalistas individuais ou reunidos em associa(ies. Mas, logo ele se torna uma no-
va e formidavel arma na luta da concorrencia e, finalmente, se transforma em um imenso
mecanismo social para a centralizayo de capital".

16. A teoria apresentada nesse paragrafo representa apenas uma das diversas teorias do ciclo comercial traca-
das por Marx em varias partes de seus escritos.
17.N.R.T. Express rao latina muito utilizada em economia que quer dizer "tudo o mais constante".
18.Marx, 0 capital, v. 1, p. 686-687.
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0 conflito de classes

A concentracao de riqueza nas maos de cada vez menos capitalistas e o empobrecimento abso-

luto e relativo dos trabalhadores definem o estagio para o conflito de classes. Os crescentes esta-

dos de "miseria, opressao, escravidao, degradacao, exploracao" dos trabalhadores aumentam seu

senso de solidariedade e disposicao para se revoltar. "0 alarme soa na propriedade privada dos

capitalistas. Os expropriadores sac, desapropriados." As relacoes de producao no capitalismo en-

tram em conflito corn as forcas de producao, e as primeiras sao "rapidamente transformadas".

Os trabalhadores derrubam as capitalistas e estabelecem uma ditadura do proletariado. A pro-

priedade estatal dos meios de producao substitui a propriedade particular, a taxa de expansao

de capital fica estabilizada e a exploracao dos trabalhadores é eliminada. Os trabalhadores, de

certo modo, tornam-se proprietarios do capital.

A LEI DE MOVIMENTO DO CAPITALISMO: UM RESUMO

A Figura 10-2 resume a lei de movimento do desenvolvimento capitalista de Marx. Conforme

indicamos, sua teoria do valor do trabalho é o ponto de partida para toda a teoria. Os trabalha-

dotes sao a fonte de todo o valor, mas, coma mostra a seta a, a mao-de-obra nao recebe todo o

valor. Em vez disso, o capitalista paga a mao-de-obra o valor de sua forca de trabalho. Esse total

e menor que o valor da producao e a diferenca representa a mais-valia desapropriada pelo capi-

talista na forma de rendimentos de propriedade. Conforme mostra a seta b, a mais-valia é a on-

gem do acUmulo de capital. As setas c, d e eindicam, respectivamente, que o acUmulo de capital

produz queda da taxa de lucro, agravamento das crises comerciais e desemprego tecnologico. To-

dos as tees sustentam o tamanho da reserva industrial de desemprego e, direta ou indiretamen-

te, contribuem para o empobrecimento do proletariado (setas h, i e j). A queda da taxa de lucro

e o agravamento das crises comerciais tambem causam centralizacao de capital e concentracao de

riqueza (setasfeg). As setas k e l mostram que o resultado do processo é o conflito de classes.

Essa teoria do desenvolvimento capitalista confronta-se corn a teoria apresentada por

Adam Smith. Compare as Figuras 10-2 e 5-1 para confirmar esse fato.

AVALIACAO DA ECONOMIA DE MARX
Marx contribuiu para o desenvolvimento do pensamento economic ° de diversas maneiras. Sua

analise, no entanto, tambem apresentou falhas em relacao a diferentes questoes.

Contribuicoes

Alguns socialistas consideram Marx o escritor mais importante da historia do pensamento eco-

nomic° . A maioria dos economistas, obviamente, nao compartilha desse ponto de vista. Mas

mesmo as economistas que criticam Marx concordam que ele contribuiu para a analise econO-

mica de diversas maneiras. Primeiro, Marx teve uma participacao importante na luta para esta-

belecer uma teoria adequada sobre o valor na economia. Os problemas associados a teoria do

trabalho proporcionaram urn incentivo para as economistas explorarem outros caminhos, a fim

de entender as valores de troca.

Segundo, Marx foi urn dos primeiros economistas a observar que as ciclos comerciais sao

urn fato comum na economia capitalista. Lembre-se de que Malthus havia descrito a possibili-
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Figura 10-2 "Lei de Movimento" do Capitalismo de Marx
De acordo com Marx, como a m5n-de-obra e a origem de todo o valor, a mais-valia e os lucros aumentam
com a explora0b dos trabalhadores (seta a). A concorrencia entre os capitalistas resulta em actimulo de capi-
ral (seta b), que causa queda da taxa de lucro, crises comerciais e desemprego tecnolOgico (setas c, d e e). Tais
conseqaencias produzem centralizaco de capital e concentra'ao de riqueza (setasfe g), assim como aumen-
to no nivel de desemprego e da pobreza (setas h, i e j). A polarizac-ao dos capitalistas e dos trabalhadores leva
ao conflito de classes (setas k e /)e à queda do capitalismo.

dade de fartura geral, mas nao desenvolveu a id6a de ciclos comerciais. Marx, assim como Sis-

mondi anteriormente, tratou dos impulsos e das quedas ciclicas do mercado. Essas flutuac6es

ocasionalmente dificultam as economias capitalistas modernas e mantem o foco da intensa ana-

fise dos economistas em todo o mundo.

Terceiro, Marx previu, com precisao, o crescimento em larga escala da forca das empresas

e dos monopOlios. Quando essas formas de empresa surgiram, os economistas tiveram de desen-

volver novas teorias de comportamento comercial, alocacao de recursos e distribuiao de ren-

da. Os economistas nao podiam mais assumir um mundo das empresas competitivas de Smith

analisando os mercados e as politicas pithlicas do mundo real.

Quarto, Marx destacou o efeito da substituicao quando aplicado ao capital da economia

da man-de-obra. De fato, em algumas circunstancias, o capital novo pode substituir a mao-de-

obra. Ele tamb&n discutiu a ideia da inovacao da economia da mao-de-obra com mais detalhes

do que seus antecessores. Finalmente, Marx contribuiu para a economia ao enfatizar a analise

dinamica em vez da estatica. A abordagem dinamica foi reforcada mais tarde por economistas

institucionais, te6ricos do crescimento e economistas australianos.
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Falhas analiticas

A analise de Marx sobre a "lei do movimento" do capitalismo possui diversas deficiencias. Nos-

sa discussao sobre elas esta organizada em torno das principais ideias sobre a teoria de Marx,

resumidas na Figura 10-2.

Falhas na teoria do valor do trabalho. Existem varios problemas com a teoria do valor do tra-

balho de Marx. Os economistas contemporaneos contestam que os trabalhadores sejam a ori-

gem de todo o valor de troca. A terra e os recursos de capital tambern sao produtivos, indepen-
dentemente e alem do valor da mao-de-obra necessaria, preparando-a para a producao.

Portanto, os proprietarios de terras e de recursos de mao-de-obra merecem urn rendimento que
seja suficiente para manter esses recursos empregados na producao de uma mercadoria especi-

fica. E verdade que o capital é, em parte, produzido por mao-de-obra anterior, mas essa mao-

de-obra é paga de acordo corn sua contribuicao a producao do capital. 0 capital, entao, torna-

se urn recurso independente que pode ser comprado e vendido. Dessa forma, ele pode gerar

valor alem do valor da mao-de-obra utilizada para produzi-lo.
Uma critica mais tecnica é o "problema da transformacao" mencionado anteriormente e

associado a teoria do trabalho de Marx. Outros problemas tecnicos supostamente existem. Por

exemplo, no volume 1 de 0 capital, Marx assumiu uma taxa uniforme de mais-valia para todas

as indtistrias, a fim de sustentar que a mao-de-obra é a origem de todo o valor. Conforme apon-

tado por Edwin West:

Mas se a taxa de exploracao é a mesma em todos os lugares, as horas de trabalho tambem de-
vem ser uniformes. Marx insistia que isso era verdadeiro e citava algumas evidencias como
apoio. Uma verificacao mais detalhada de suas fontes (relatOrios de inspetores de fabrica do
seculo XIX) nao confirma, contudo, esse prognostic°. Ao contrario, os dados cram mais con-
sistentes corn a hipotese neoclassica concorrente, que teve origem corn Jevons, de que as horas
de trabalho variam porque a mao-de-obra do trabalhador e as preferencias de lazer variam19.

Problemas corn a teoria da explore/0o de Marx. De acordo corn Marx, os salarios pagos aos

trabalhadores destinam-se a subsistencia cultural, devido a presenca de uma grande reserva de

desempregados. 0 trabalhador é forcado a trabalhar por um period() que seja suficiente para

criar mais-valia para o capitalista. Mas, nenhuma dessas reservas se desenvolveu. As pessoas
geralmente entram e saem do desemprego; aquelas que se encontram na "rede" de desemprega-
dos estao ali temporariamente. Grandes periodos de desemprego em massa tern sido uma exce-

cao e tido a regra, nas navies capitalistas. Em condicoes de urn indice relativamente alto de
emprego, os empregadores precisam competir entre si para atrair trabalhadores qualificados, da
mesma forma que os trabalhadores competem entre si para obter as melhores posicoes. A corn-

peticao entre empregadores eleva os salarios, forca as empresas a melhorar as condicoes de tra-
balho, faz corn que os patroes diminuam as horas de trabalho ou produzam qualquer combina-
cao desses tres fatos. Historicamente, os salarios reais aumentaram significativamente desde as
publicacoes de Marx, e a parcela de mao-de-obra da renda nacional aumentou ou manteve-se
relativamente constante na maioria dos paises industriais.

19. Edwin G West. Marx's hypotheses on the length of the working day. Journal of Political Economy, n. 91, p.
266, abril de 1983.



Falhas na anaise de Marx sobre o actimulo de capital. Uma rapida analise na Figura 10-2

nos faz lembrar que Marx acreditava que o acUmulo de capital gera a queda da taxa de lucro,

agravando as crises comerciais e o desemprego tecnolOgico. Os economistas modernos dizem

que, embota cada uma dessas conseqiiencias seja possivel na teoria, outros resultados tambem

sao teoricamente possiveis e, na verdade, geralmente ja foram produzidos. É verdade que o for-

talecimento do capital — o crescimento do capital a uma taxa mais rapida que a da mao-de-

obra — reduz o retorno do capital. Porem, outras forcas tambem sao exercidas. Especifica-

mente, novas tecnologias aumentaram a produtividade do capital, reforcando a tendencia da

queda da taxa de lucro. Historicamente, a taxa de retorno de capital e a taxa de lucro tem osci-

lado dentro do ciclo comercial, mas nao apresentam tendencia de queda.

E sobre o acUmulo de capital e o agravamento das crises comerciais? Novamente, é verda-

de que a rapida expansao do capital pode levar à supercapacitacao, seguida por excesso de ino-

vacOes, queda da producao e aumento da taxa de desemprego. Como ja indicamos, as contri-

buicOes de Marx aqui sao importantes. Mas, o crescimento sUbito dos investimentos nao é a

regra. Durante muitos periodos, o investimento cresce a um ritmo consistente com um cresci-

mento econOmico regular, em vez de com crises econOmicas ameacadoras.

0 acUmulo de capital causa desemprego, conforme argumentava Marx? A resposta pode

ser "Sim", se o capital for simplesmente um substituto para a mao-de-obra na producao. Mas,

mesmo onde isso ocorre, os custos menores de producao resultantes podem aumentar suficien-

temente o tamanho de uma indUstria para fazer com que o nivel de emprego total permaneca

constante ou cresca. Alem disso, muitas formas de capital representam complementos à mao-

de-obra na producao. Por exemplo, uma nova fabrica requer novos empregados, isto é, resulta

em um aumento na demanda pela mao-de-obra e no nUmero de vagas disponiveis. A questao e

que o acUmulo de capital constante nao precisa necessariamente causar desemprego. Durante o

seculo apOs a publicacao de 0 capital, o acUmulo de capital foi acompanhado por um rapido

aumento no nivel de emprego total, embora a relacao entre os titulos de capital e o crescimen-

to da taxa de emprego varie consideravelmente na indUstria.

Problemas com a ickia de conflito de classes. 0 prognOstico de Marx sobre a inevitabilidade

do conflito de classes baseia-se em suas teorias sobre a exploracao e o acUmulo de capital, que

causa uma queda na taxa de lucro, agravamento de crises e desemprego tecnolOgico. Afirmamos

que essas teorias possuem falhas graves. A histOria sugere que uma polarizacao dos trabalhado-

res e dos capitalistas em duas classes opostas nao ocorreu. Em vez disso, uma classe media forte

desenvolveu-se na maioria dos paises capitalistas. Os membros dessa classe incluem proprieta-

rios de pequenas empresas, profissionais autOnomos, cientistas, engenheiros, professores, ven-

dedores, publicitarios, administradores e outros assalariados. Marx com certeza teria se sur-

preendido ao verificar que, gracas em parte ao capitalismo, os salarios coletivos dos

trabalhadores sao a principal fonte em que se baseia o crescimento da economia dos paises. Ele

tambem ficaria surpreso ao descobrir que muitos assalariados possuem rendimentos anuais que

os inserem nas "classes" media ou media alta da sociedade.

Marx percebeu que o Estado, atuando como um comite executivo de toda a burguesia,

garantiria essas condicOes que produziriam um proletariado oprimido. Marx nao conseguiu per-

[11 111) HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMICO
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0 COLAPSO DO MARXISMO

Marx previu que o capitalismo entraria em deca-
dencia corn base nas contradicoes internas e seria
substituido pelo socialismo. Ironicamente, no fi-
nal dos anos 80 e no comeco dos anos 90, ocorreu
exatamente o oposto. As dificuldades internas nos
paises da Europa Oriental e na Uniao Sovietica
provocaram a queda do socialismo marxista e ori-
ginaram o capitalismo. Esse colapso do marxismo

urn dos eventos verdadeiramente extraordinarios
do seculo XX.

Por que o socialismo marxista falhou? Em-
bora as razoes sejam muitas e complexas, uma é fun-
damental: os regimes marxistas foram construidos
sobre uma teoria econ6mica falha. Desde o come-
co, os economistas ocidentais descartaram a teoria
do valor de Marx e sua "lei de movimento" do capi-
talismo. Conseqiientemente, ate mesmo os econo-
mistas dos paises comunistas levantaram importan-
tes clUvidas sobre essas teorias. Embora Marx pouco
tenha se pronunciado sobre a maneira como o pro-
letariado organizaria a producao, os seguidores de
Marx insistiam que a economia socialista central-
mente planejada era a sucessora lOgica e necessaria
do capitalismo. Essa premissa nao poderia contra-
ran tal evidencia. Enquanto a Alemanha Ocidental
prosperava, a Alemanha Oriental socialista enfra-
quecia. Enquanto a Coreia do Sul capitalista cres-
cia rapidamente, a Coreia do Norte comunista per-
manecia como urn pals do Terceiro Mundo.
Enquanto a privatizack, os mercados e a reforma
monetaria na China expandiam consideravelmen-
te a producao de alimentos, o sistema de fazendas
coletivas na Uniao Sovietica aumentava sua depen-
dencia em relacao aos alimentos importados.

Ao se deparar corn a realidade da queda da
economia sovietica, o presidente Mikhail Gor-
bachev introduziu a perestroika, em 1986. Essa
"reestruturacdo da economia" envolveu seis ele-
mentos relacionados entre si: (1) a modernizacao
da indUstria; (2) a descentralizacao da tomada de
decisao; (3) a permissao de urn setor empresarial
privado limitado; (4) melhores incentivos aos tra-
balhadores; (5) urn sistema de precos baseado mais

no custo; e (6) um papel mais importante na eco-
nomia internacional.

Junto corn a perestroika, veio a campanha
pela glasnost, uma major abertura para discussao e
debate sobre questoes econ6micas e politicas. Em-
bora a perestroika de Gorbachev nao tenha obtido
muiro exito, a glasnost proporcionou urn canal de
critica sobre o sistema politico e economic° exis-
tente e gerou propostas econamicas ainda mais
audaciosas. Na Europa Oriental e na Unido So-
vietica, a glasnost revelou claramente que a grande
maioria das pessoas se opunha ao sistema comunis-
ta de governo e economia. Isso se tornou evidente
ao mundo ern 1989, quando os alemaes orientais
derrubaram o Muro de Berlim, construido pelos
lideres alemaes em decadas passadas para evitar que
os alemaes orientais fugissem para o Ocidente. A
destruicao do muro e a comemoracao que se
seguiu colocaram urn fim a qualquer fachada res-
tante de que as ideias do marxismo eram compar-
tilhadas pelo povo que vivia sob esse regime.

0 mau pressagio do marxismo sovietico res-
soou em 1991, quando o presidente russo Boris
Yeltsin enviou um tanque as ruas de Moscou ern
oposicao a urn golpe contra Gorbachev. 0 golpe
foi rapidamente dissolvido quando seus lideres nao
conseguiram convencer os militares a agirem a seu
favor. 0 Partido Comunista e a teoria marxista so-
bre os quais o golpe se baseava desintegraram-se
diante dos olhos do mundo. 0 governo de Yeltsin,
entao, comecou a ardua tarefa de desmantelar o
social ismo centralmente planej ado e instalar as ins-
tituicOes capitalistas, como os mercados livres e a
propriedade privada.

A transicao do socialismo marxista para o
capitalismo provou ser muito dificil. Embora as
reformas capitalistas nos antigos paises comunistas
PolOnia, Hungria, Alemanha Oriental e RepUblica
Tcheca tenham obtido exito, a privatizacao da
indUstria russa nao conseguiu gerar aumento de
producao e prosperidade geral. Ainda nao se sabe
de que forma a transicao russa para o capitalism°
vai acabar.
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viu os servi9)s sociais, a regulamentayo de empresas pUblicas, as leis que estabelecem o direito
de organizayO dos sindicatos e de greve, as politicas monetaria e fiscal etc." Ele tambem nao per-
cebeu que os interesses de toda a classe capitalista nao coincidem necessariamente com os inte-
resses de cada individuo pertencente a ela. Por exemplo, um Unico capitalista pode apresentar
grande resistencia quanto à concessao de pensao. Mas quando todos os empregadores precisam
conceder pensao sob termos identicos, a responsabilidade nao é tao grande como quando ape-
nas um individuo precisa sacrificar uma posi ao competitiva assumindo tal custo.

De uma maneira um tanto irOnica, a bem-sucedida revoluao de Marx nao ocorreu em
paises capitalistas desenvolvidos (como Inglaterra, Frany e Alemanha), onde Marx esperava.
Os paises em que ela ocorreu (RUssia, China) tiveram uma angustiante falta de acUmulo de capi-
tal na epoca da revoluyo. Alem disso, o colapso dramatico do marxismo na Europa Oriental e
na Uniao Sovietica evidenciaram uma repulsa ao marxismo, pelo menos na forma como ele se
manifestou historicamente, mesmo entre o chamado proletariado. A evidencia histOrica sim-
plesmente nao sustenta a teoria de conflito de classes desenvolvida por Marx.

Perguntas para estudo e discuss(lo
1. Identifique brevemente e estabeley a importancia de cada um dos seguintes conceitos, pen-

sadores e obras para a histOria do pensamento econOmico: Engels, Manifesto of the Commu-
nist Parol (1848), 0 capital (1867), Darwin, Hegel, Feuerbach, materialismo, forys de pro-
duyo, rela95es de produao, capital constante, capital variavel, tempo de trabalho socialmente
necessario, fory de trabalho, mais-valia, taxa de explorayo, problema de transformayo, com-
posiyo organica do capital, reserva industrial e proletariado.

2. Explique a teoria da histOria de Marx, relacionando-a com as ideias anteriores de Hegel e
Feuerbach.

3. Explique cada uma destas equai5es marxistas, relacionando-as à sua analise sobre a "lei de
movimento" do capitalismo:

a) Valor = c + v + s

b) s' = s/v
c) Q = c/c + v
d) p' = s' (1 — Q)

4. De que forma a teoria da histOria de Marx e sua analise sobre o capitalismo estao relaciona-
das à nNao de evoluao de Darwin?

5. Se os trabalhadores recebem o valor da sua força de trabalho, como defendia Marx, de que
forma eles sao explorados?

6. Imagine que tres horas de tempo de trabalho socialmente necessarios estejam embutidas nas
mercadorias que os trabalhadores comuns e suas familias precisam consumir diariamente.
Suponha tambem que os capitalistas empregam esses trabalhadores por 12 horas ao dia.
Qual e a taxa de mais-valia? E a taxa de lucro?

7. 0 que e o problema de transformaao em relayo a Marx e de que forma Marx tentou
dar com ele?

20. Obviamente, Marx n'a- o foi o Unico a n5.o prever essas mudancas, mas e o alvo da critica, pois sua teoria
falava do avanco inevitdvel do capitalismo para sua queda.
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8. Discuta a falha na argumentacao de Marx de que a introducao de novos equipamentos e

novas tecnicas de producao causaria urn crescimento na reserva de desempregados tecno-

lOgicos.

9. Qual é o papel desempenhado pela crise comercial na teoria geral de Marx sobre o desen-

volvimento capitalista?

10. 0 argumento "queria que fosse assim" ocorre quando alguem espera urn resultado especifico

para influenciar sua analise. Crie urn caso em que Marx se sentiria vitima desse argumento.
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CAPiTULO 11 

A ESCOLA HISToRICA ALEMA

Neste capitulo, tratamos da escola histOrica alema, que surgiu na decada de 1840 corn as publica-
coes de Friedrich List e Wilhelm Roscher e terminou em 1917 corn a morte de Gustav Schmoller'.
Nessa epoca, os economistas em geral haviam absorvido algumas das ideias da escola, e esta nao mais

existia como uma entidade distinta. Assim como os socialistas, os economistas histOricos alemaes
eram normalmente alvo de critica dos economistas classicos. Seguindo uma visao geral da escola,
desenvolvemos as ideias de seus principais pensadores: List, Roscher, Schmoller e Weber.

VISA0 GERAL DA ESCOLA HISTORICA ALEMA
0 cenario historic° da escola

0 tratado de paz que se seguiu as guerras napoleonicas deixou a Alemanha dividida em 39 esta-
dos separados, a maioria deles monarquica, quase todos antidemocraticos. As grandes potencias

1. Este capitulo teve a significativa colaboracao das teses de doutorado nao publicadas de Jack C. Myles na
Universidade de Princeton, German historicism and American economics, 1956.
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europeias vitoriosas manipularam a Alemanha de modo a promover seus objetivos mais profun-
dos. A ikustria queria manter a Alemanha enfraquecida e dividida; a Gth-Bretanha desejava ver
uma PrUssia forte, a fim de impedir um futuro ressurgimento da Frana; a Rússia queria para si

as partes da PolOnia que ainda não haviam sido tomadas pela Alemanha ou pela imstria.
A luta da Alemanha contra Napole.o ressuscitara sentimentos patriotas e nacionalistas.

Muitos alemks exigiam unifica0"o e reformas constitucionais, mas a busca pela unidade nacio-
nal permaneceu frustrada por meio seculo. As aspiracOes relacionadas à democracia rik foram

cumpridas por mais de um seculo e foram obtidas somente por um breve periodo sob as mais
adversas condiOes — sob o estigma da derrota na Primeira Guerra Mundial.

Em 1815, a Santa AliaNa da PrUssia, ikustria e Rssia foi organizada para defender a revo-

luO,o, onde quer que ela pudesse ser ameaada. Alguns poucos revolucionkios rebelaram-se na
Alemanha entre 1830 e 1832 e foram reprimidos, e os grandes levantes de 1848 foram conti-

dos pelas tropas da PrUssia e da iwstria.

A Prússia, o maior, mais rico, mais militarizado e mais poderoso estado da Alemanha,
dominou o territOrio. Paises europeus cortejavam a Pnissia como um poderoso aliado. Con-
servadores locais e estrangeiros viam nela um baluarte contra a democracia e o socialismo. Na-
cionalistas nativos confiavam na Prtissia para forjar uma Alemanha unificada. A PrUssia domi-
nou o governo alernk e armou sua defesa. Uma serie de guerras bem-sucedidas fortaleceu
ainda mais o nacionalismo na hegemonia prussiana. Uma legislação social moderna, represen-
tada por Bismarck, expressava o paternalismo da monarquia e despertava a lealdade e o patrio-

tismo entre os trabalhadores alemks. Bismarck orgulhava-se pelo fato de que, na Alemanha,

os reis faziam as revolucOes.
Como certas institukiies econOmicas importantes da Alemanha do seculo XIX diferencia-

vam-se substancialmente das instituições brithnicas, não e de surpreender que uma ideologia eco-
nOmica diferente tenha surgido. As leis mercantilistas persistiram na Alemanha pelo menos ate
a formaco do imperio, em 1871, muito tempo depois de terem desaparecido do cenkio brith-
nico. A concorre'ncia e a liberdade comercial, admitidas pelos cffisicos em suas anfises econO-

micas, ficaram rigorosamente limitadas na Alemanha. Devido à grande burocracia que contro-

lava e regulava as principais fases da vida econOmica alemã, a ciencia da administra k pUblica

desenvolveu-se consideravelmente. As teorias brithnicas tornaram-se, obviamente,

situa k da Alemanha. A escola histOrica defendia e organizava o estilo de vida alemão, questio-
nando a importhncia histOrica das doutrinas cb.ssicas econOmicas da Gfa'.-Bretanha.

A Alemanha que deu origem à escola histOrica ficou dividida, fraca e basicamente agrico-
la. 0 nacionalismo, o patriotismo, o militarismo, o paternalismo, a devo k às obrigacOes e ao

trabalho pesado e a interveNk em massa do governo, tudo combinou para alterar o padr.o e

promover o crescimento industrial. Como a Alemanha da metade do seculo XIX encontrava-se
numa posik muito inferior à da Inglaterra no desenvolvimento da indústria, seus economis-
tas argumentavam que era necesskia a ajuda do governo para sua supera k.

Principais dogmas da escola hist6rica

Quatro principios foram primordiais no pensamento dos economistas histOricos alem'a".es.

• Abordagem desenvolvimentista para a economia. A escola histOrica aplicou uma perspectiva
r1eenvnlvmenrt r1nnici em ceil ecnicin qohre socieciarle. F1 se concentrou no clesen-
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volvimento e no crescimento cumulativos. Certa analogia foi feita corn o evolucionismo de

Darwin na biologia: o organismo social nasce, desenvolve-se e cresce e, finalmente, enfraque-

ce e morre. A sociedade esti em constante mudanca. Portant°, o que é uma doutrina econO-

mica relevante para urn pals em determinado period° pode ser irrelevante para outro pals ou
em outra epoca. Essa abordagem relativista foi particularmente Util para se atacar a economia
classica como inadequada para a Alemanha.

• Enfase no papel positivo do governo. A escola histOrica era nacionalista, enquanto a econo-
mia classica era individualista e cosmopolita. Se o organismo social é o centro do estudo, se e
a forca para o movimento dinamico, a sociedade e o Estado, e tido o individuo, ocupam o cen-
tro do palco. Na Alemanha, era o Estado quern alimentava a inclUstria, o transporte e o cres-
cimento economic° . No processo de defesa de uma economia unificada, foi facil desenvolver
uma glorificacao nacionalista do Estado. A escola histOrica ressaltou a necessidade da inter-

vencao do Estado em assuntos econOmicos e enfatizou que a comunidade possui interesses
prOprios, bem distintos dos interesses individuais.

• Abordagem indutiva/historica. Os economistas da escola histOrica enfatizaram a importancia
de se estudar historicamente a economia como parte de urn conjunto integrado. Como o feno-

meno economic° e outros fenOmenos sociais sao interdependentes, a economia politica nao
pode ser tratada de forma adequada se nab estiver combinada corn outros ramos da ciencia

social. A escola histOrica criticava as qualidades abstratas, dedutivas, estaticas, irreais e tido his-
tOricas da metodologia classica e marginalista. Esta escola empreendeu consideraveis estudos
indutivos, utilizando material de fontes primarias e estudando as instituicoes sociais em
mudanca. A escola reivindicava que seu metodo historic° permitia-lhe estudar todas as forcas
de urn fenOmeno economic°, todas as facetas do comportamento economic° e nao meramen-
te sua lOgica econornica. Alguns dos economistas histOricos opunham-se a quase todas as for-

mas de teorias. Eles negavam que pudesse haver leis econOmicas validas, coin uma excecao:
acreditavam que padroes de desenvolvimento sao perceptiveis na historia e podem ser gene-

ralizados como "leis de desenvolvimento".

• Defesa da reforma conservadora. A economia politica, diziam os economistas histOricos, nao
deve apenas analisar os motivos que incitam a atividade economica, mas deve pesar e compa-

rar o merit° moral dessas acoes e suas consequencias. Deve determinar urn padrao para a pro-
ducao adequada e a distribuicao de riqueza, a fim de que as exigencias de justica e moral se-
jam satisfeitas. Os economistas histOricos achavam que o estado alemao deveria se encarregar

do processo de melhoria das condicoes do "homem comum". Isso fortaleceria a lealdade para

corn o Estado, enquanto protegia a saUde, o bem-estar e a eficiencia dos operarios de fabrica.
Eles esperavam que as reformas tambem afastassem a classe trabalhadora da ideologia socia-
lista. Defensores de mudancas sociais moderadas foram chamados de "socialistas de cadeira",
uma referencia as posicoes academicas que possuiam.

A quem a escola historica beneficiou ou procurou beneficiar?

Primeiro, os membros da escola histOrica alema beneficiaram a si proprios. Eles desfrutavam de
relacoes intimas e amigaveis corn oficiais do governo e atingiram cargos significativos na vida
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academica. De fato, o governo alemao controlava a maioria das universidades, e Schmoller,
conhecido como o "fabricante de professores", dominava a maioria das reuniOes academicas na
Alemanha por meio de sua influencia no Ministerio da Educacao da PrUssia. Seus estudantes e
seguidores eram colocados em cargos academicos, enquanto os adeptos alemaes da escola mar-
ginalista da A.ustria eram excluidos das posi 95es universitarias. A escola histOrica tambem bene-
ficiou o governo imperial da Alemanha, defendendo seu papel em um estado nacionalista.

Segundo, os economistas histOricos serviram a grupos comerciais, financeiros e de donos

de terras proeminentes promovendo reformas moderadas que frustraram o esfoNo para uma

democratizaao mais radical da sociedade. Em vez de lutarem pobre e modestamente e vence-

rem suas prOprias batalhas por melhorias, eles receberam concessOes do governo paternalista.

Como resultado, a servidao, o nacionalismo e a lealdade ao regime foram mais difundidos na

Alemanha do que em qualquer outro lugar.

Como a escola hist6rica foi vMida, útil ou correta em sua poca?

A abordagem desenvolvimentista da sociedade e do pensamento econOmico proporcionou um

antidoto Util contra o pensamento abstrato das escolas classica e marginalista. Quem mais pode-

ria tentar explicar a adesao da Gra-Bretanha ao laissez-faire no seculo XIX e seu consideravel afas-

tamento no seculo XX? E a escola histOrica foi correta ao prever que os economistas precisavam

familiarizar-se com as mudancas histOricas e ambientais, com a evoluao econOmica e social, a

fim de entender o mundo moderno. Para essa tarefa, foram necessarios estudos indutivos efeti-

vos. Novas teorias e novas ideias tiveram de ser elaboradas para entender novas situa95es, e essas

novas teorias e ideias exigiram provas cuidadosas durante o uso de dados empiricos.

Quais dogmas da escola hist6rica
tornaram-se contribuic6es duradouras?

A tarefa da escola histOrica alema concluiu-se quando economistas de diferentes crencas con-
cordaram que eram necessarios estudos empiricos histOricos para explicar o presente, testar anti-

gas teorias e desenvolver outras novas. Hoje, o metodo indutivo histOrico tornou-se amplamen-

te aceito como complemento ao metodo dedutivo abstrato: periodos de mudanca e

controversias metodolOgicas forcaram ambos a uma uniao desconfortavel, mas toleravelmente

tranqila. Por exemplo, as analises econometricas contempor'aneas normalmente incorporam

tanto a teoria abstrata quanto as provas empiricas. Os dados relacionados a maioria das provas

empiricas sao histOricos e nao resultados diretos de experimentos. No entanto, hoje os econo-

mistas geralmente pesquisam a maioria dos dados histOricos recentes disponiveis para testar suas

teorias, em vez de escrutinar dados coletados de um passado distante. Isso porque, se a socieda-

de esta em constante mudaNa e se novas situa. Oes requerem novas analises, as experiencias do

passado possuem apenas uma limitada relevancia. John Neville Keynes (pai de John Maynard

Keynes) apontou esse fato no inicio de 1890:

Mais iniportante ainda e observar que, exatamente devido à evolu o dos sistemas industriais
e ao cather inconstante das condis6es econOmicas em que a escola histOrica da economia tan-
to insiste, o estudo do passado proporciona a soluco menos dtil para os problemas dos dias

N1, mmirrIc (1PCCPC nrnklemac nnnca cninc'a- n anrecentada nela histnria ecnni-imica
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que se relaciona a urn periodo anterior ao seculo XIX. De que forma as generalizaciies basea-

das em urn conjunto de circunstancias podem, de fato, ser aplicadas corn seguranca a urn ou-

tro conjunto de circunstancias? Os problemas que exigem uma solucao podem ser novos em

suas caracteristicas, mas tambem podem surgir novas classes industriais. Corn quais classes

do seculo XIV, por exemplo, iremos comparar o empregado de fabrica moderno e o capita-

lista moderno? Portanto, devido apenas ao fato de que as instituicoes, os habitos e as condi-

coes mudam, um outro metodo de investigacao diferente do historic° deve ser essencial para

muitos aspectos do nosso trabalho economic°. A economia politica nunca podera se tornar

uma ciencia especificamente histOrica.2.

Outra contribuicao duradoura da escola foi seu ataque ao laissez-faire. Esse tema foi a ten-

dencia do futuro. Os membros da escola histOrica reconheceram que a iniciativa comercial livre

sem limitacoes nao produz necessariamente os melhores resultados possiveis para toda a socie-

dade. E des estavam certos em sua crenca de que a reforma pode substituir os piores levantes

erguidos pelas marcantes diferencas entre as classes.

Ultimo raciocinio: o nacionalismo alemao defendido pelos economistas historicos falhou

ao tentar fazer mais do que o possivel, ao se envolver em urn militarismo frenetico. Durante o

periodo que terminou em 1914, havia uma esperanca cada vez major de que o mundo pudesse

alcancar paz, cooperacao internacional e harmonia universal. Os economistas histOricos alemaes

fizeram soar uma nota de nacionalismo que tornou estridentes esses sentimentos internaciona-

listas de benevolencia. Suas ideias, talvez involuntariamente, contribuiram para o clima na Ale-

manha que levou as duas grandes guerras mundiais. Corn relacao a esse assunto, algumas das

ideias apresentadas pelos economistas histOricos foram prejudiciais ao progresso da sociedade.

FRIEDRICH LIST

Vida e epoca

Friedrich List (1789-1846), o precursor da escola histOrica, rid() tinha inclinacao nem para o

estudo formal na escola nem para a ocupacao de curtidor, como seu pai. Ele se tornou urn fun-

cionario do governo e, por volta de 1816, O. tinha sido promovido ao posto de vice-secretario

ministerial. Urn ano depois, aceitou uma cadeira de administracao e politica na Universidade

de Tubingen, mas suas visoes politicas dissidentes provocaram sua demissao em 1819. Entao,

ele se tornou ativo na promocao de uma uniao politica e comercial forte dos estados alemaes.

Em 1819, List apresentou uma peticao para urn sindicato dos aduaneiros a Assembleia Federal

como representante de uma associacao de comerciantes e fabricantes organizada por ele.

Trinta e oito barreiras alfandegarias enfraquecem o comercio domestic° e tern os mesmos efei-

tos que ataduras, que evitam a livre circulacao do sangue. 0 comercio mercante entre Ham-

burgo e Austria ou Berlim e Suica deve atravessar dez estados, tomar conhecimento de dez

tarifas alfandegarias, pagar dez direitos aduaneiros sucessivos. Qualquer pessoa que more na

fronteira entre tres ou quatro estados perde o dia entre coletores de impostos e oficiais alfan-

degarios hostis; é urn homem sem ',atria'.

2. John Neville Keynes. The scope and method of political economy. 4. ed. Londres: Macmillan, 1917. 
P. 

327.

3. Friedrich List, conforme citacao em Margaret E. Hirst, Lift of Friedrich List and selections from his writings.
Londres: Smith, Elder, 1909. p. 139.



Eleito para governar seu estado em 1820, List defendeu outras reformas administrativas e
financeiras consideradas muito radicais para sua epoca. Ele concedeu beneficios abolindo peda-
gios nas estradas, dizimos, propriedade estatal das indUstrias, impostos das propriedades feudais
e limita95es sobre uso produtivo da terra e impostos sobre consumo. Defendeu o julgamento
por jUri, a reduc -ao no nUmero de funcionarios pUblicos civis e um Unico imposto direto para
cobrir as despesas do governo. 0 governo considerou a express rao dessas ideias como trai ao e
condenou List a passar oito meses na pris5n, apOs os quais foi deportado. De 1825 a 1832, ele
viveu nos Estados Unidos, onde se tornou fazendeiro, jornalista e promotor de vendas, ganhan-
do e perdendo fortunas em minas de carv'a- o. Suas ideias protecionistas ganharam muito mais
popularidade nos Estados Unidos do que na Alemanha.

ApOs sua volta à Alemanha, List tornou-se um ferrenho defensor de uma rede ferroviaria
alema". As linhas da estrada de ferro, construidas mais tarde na Alemanha, serviram para teste-
munhar o que ele havia escrito em um panfleto publicado em 1833. Seus esforos para criar um
sindicato alfandegario alemao foram compensados com o estabelecimento do Zollverein, em
1834. Os planos que ele apresentou para um sistema postal alern'ao e uma lei de patentes nacio-
nal foram concretizados mais de 20 anos apOs sua morte. Doenas, dificuldades financeiras e
desespero diante da demora para a unifica o da Alemanha tornaram seus dias melancOlicos e,
em 1846, ele se suicidou.

Pensamentos sobre desenvolvimento econdmico

Na introdualo de sua obra mais famosa, National system of political economy, List referia-se a si
prOprio na terceira pessoa:

0 autor comecara, uma vez que a teoria nao comeca, questionando a HistOria e deduzindo
dela seus principios fundamentais (...) Para obter maior clareza, oferecemos aqui uma vis-ao
superficial dos principais resultados de suas pesquisas e meditacOes: a associaco de individuos
para a obtenc-ao de objetivo comum e a maneira mais eficiente de garantir a felicidade dos indi-
viduos. Sozinho e separado de seus companheiros, o homem fica fragilizado e desamparado.
Quanto maior o nUmero de pessoas unidas, mais perfeita é a associac'ao, e maior e mais per-
feito o resultado, que e o bem-estar moral e material de individuos. A maior associacao de indi-
viduos hoje e a do Estado, da nacao; a mais imaginavel e a de toda a raca humana (...)

Uma nac'alo pode, por meio da guerra, ser privada de sua independencia, sua riqueza, sua
liberdade, sua constitukao, suas leis, seus prOprios recursos, do grau de bem-estar cultural e
nacional que ela pode ter atingido; pode ser totalmente escravizada. As nacOes s'ao, portanto,
vitimas umas das outras, e a politica egoista esta permanentemente perturbando e retardando
o desenvolvimento econOmico das naccies. Para preservar, desenvolver e melhorar a si mesma,
uma nacao, conseqUentemente, deve ser no momento o principal objetivo dos seus esforcos (...)

No desenvolvimento econOmico das nacOes, e necessario distinguir as seguintes fases: o esta-
do selvagem, o estado pastoral, o estado agricola, o estado agricola e industrial e, finalmente,
o estado agricola, industrial e comercial. (...) Uma nac-ao que valoriza muito sua independen-
cia e sua seguranca deve fazer um vigoroso esforco a fim de passar o mais rapido possivel de
um estado de civilizacao inferior para um estado superior, unindo e aperfeicoando, o mais rapi-
do possivel, suas prOprias atividades agricolas, industriais, comerciais e de navegac5.o. (...) A
elevar5r, rAnirla rle Ti m nnun
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ser alcancada sob a lei de livre-mercado, quando varias nacoes engajadas no momento no mer-
cado industrial estardo no mesmo grau de progress° e  quando nao colocardo ne-
nhum obstaculo no caminho do desenvolvimento economic ° de cada uma delas, sem impe-
dir o respectivo progresso corn a guerra ou corn uma legislacao comercial adversa.

Mas algumas delas, favorecidas pelas circunstancias, tendo deixado para tras outras nacoes
na industria, no comercio e na navegacao e tendo percebido que esse estado avancado era o mais
seguro de se adquirir e mantendo a supremacia politica, adotaram e ainda mantem uma politi-
ca bem adaptada para fornecer-lhes o monopOlio dos fabricantes, da industria e do comercio e
para impedir o progresso das nacaes menos desenvolvidas ou daquelas que se encontram em
urn grau inferior de cultura. (...) 0 progresso anterior de certas nacoes, a legislacao comercial
estrangeira e a guerra obrigaram 'Daises menos desenvolvidos a buscar meios especiais de efetuar
sua transicao da fase agricola para a industrial e, por urn sistema de obrigagoes, a manter seu
comercio corn nacoes mais desenvolvidas, tendo como objetivo o monopolio industrial. (...)

A experiencia nos ensina, é verdade, que o vento leva consigo as sementes de um pals para
outro e que os locais desertos transformaram-se em florestas densas. Mas seria sensato que os
proprietarios de terras improdutivas esperassem que o vento executasse sua tarefa de plantacao
e transformaca° corn o passar dos seculos? Seria tolice que des forcassem a natureza plantan-
do em suas terras nao-cultivadas, sendo que poderiam atingir seu objetivo ern alguns anos?

A doutrina de Adam Smith ern relacao ao comercio exterior nada mais é do que a conti-
nuacao da doutrina dos fisiocratas. Ela desconsidera a nacionalidade, exclui quase toda a poli-
tica e o governo, pressupoe a existencia de paz permanente e associacao universal, desvalori-
za as vantagens da industria manufatureira nacional e tambem os meios de conquista-la: exige
livre-comercio absoluto4.

List defendia o livre-comercio na Alemanha ao mesmo tempo em que advogava em favor

de uma tarifa elevada contra a importacao de bens manufaturados para proteger as indUstrias

domesticas recem-emergentes. Essa posicao é agora comumente chamada de defesa de tarifas

para as "indUstrias em desenvolvimento". Ele se opunha a favorecer a agricultura, pois esse era

urn mercado antigo e completamente desenvolvido e porque a industrializacao exigia alimento

barato para a mao-de-obra e materias-primas baratas. Alem disso, o desenvolvimento das indus-

trias de larga escala decorrente da protecao expandiria o mercado local da agricultura. List cen-

surava gravemente Adam Smith e os economistas classicos por exigirem universalidade para suas

doutrinas, que cram adequadas para a Inglaterra, mas imprOprias para os paises subdesenvolvi-

dos. Foi dada uma forte enfase ao que a histOria nos ensina e a importancia do Estado. List

popularizou a ideia de fases de crescimento economic° e instigou o governo a auxiliar ativamen-

te urn povo que desejava passar de uma fase inferior para uma fase superior, mesmo contra a
concorrencia de nacoes mais desenvolvidas. Somente depois que urn pals atingisse sua maturi-

dade industrial é que ele poderia mudar para o livre-comercio.

List nap reconheceu a nocao de Smith sobre a harmonia entre os interesses do individuo e

da sociedade, argumentando que os interesses particulares imediatos de certos membros da socie-

dade tido levam necessariamente a prosperidade de todos. Urn pals pode sofrer, por exemplo, de

falta de uma indtistria manufatureira, mas algumas pessoas podem prosperar corn a venda de pro-
dutos estrangeiros a consumidores locais. Uma pessoa pode enriquecer corn extrema parcimo-

4. Friedrich List. National system of political economy. Filadelfia: Lippincott, 1856. p. 70-73, 181, 420.
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EEID o Passado como PreMnbulo Min
LIST E A TEORIA DO COME' RCIO ESTRA•ItGICO

Com excecao de Thomas Malthus, os economistas
classicos concordavam que o livre-comercio inter-
nacional poderia ser benefico a um pais. Smith e
Ricardo reforcavam que a especializac'ao e a troca
permitem que um pais reduza seu custo de opor-
tunidade de obter os bens desejados.

Escrevendo em 1841, Friedrich List contes-
tou esse auxilio ao livre-comercio da forma como
ele se relaciona a industrializacao, afirmando:

verdade que, inicialmente, as tarifas pro-
tecionistas aumentam o preco dos bens
manufaturados, mas tambem é verdade (...)
que, com o passar do tempo, estando o pais
preparado para estabelecer uma fory indus-
trial completamente desenvolvida, esses
bens são produzidos a precos mais baixos
localmente do que o preco a que podem ser
importados componentes estrangeiros. Se,
portanto, o sacrificio do valor é resultado de
tarifas protecionistas, isso se torna interes-
sante pela obtenyo de umafmTa de produ-
Oo, que garante ao pais n." :o só uma quanti-
dade infinitamente maior de bens materiais,
mas tambem a independencia industrial em
caso de guerra. Com a independencia
industrial e com a prosperidade interna
resultante, o pais obtem os meios para reali-
zar o comercio exterior com exito e ampliar
sua marinha mercantil; ele aumenta sua

aperfeicoa suas instituicifies
internas e fortalece seu poder externo.'.

List aplicou seu argumento contra o livre-
comercio a naciiies menos desenvolvidas, como a
Alemanha, na decada de 1840, quando ela tinha
apenas pequenas indUstrias. Mas, recentemente,
uma variaca- o desse argumento foi ouvida em
nace.es industriais desenvolvidas. Defensores das
politicas comerciais estrategicas argumentaram
que as tarifas e as cotas de importaco devem ser
utilizadas de forma seletiva para reduzir o risco do
desenvolvimento de produtos originados por
empresas domesticas de alta tecnologia. Essa pro-
tecao comercial no mercado local garantira que es-
sas empresas crescam rapidamente ali. 0 rapido

crescimento de vendas locais e a exportacao a mer-
cados estrangeiros nao-protegidos permitir'ao que
essas empresas domesticas alcancem economias de
escala (custos medios mais baixos). As empresas
domesticas protegidas, portanto, podem conse-
qUentemente recusar os altos custos dos produto-
res estrangeiros e dominar os mercados mundiais.

A dominac-ao dos mercados mundiais vai
permitir, assim, que as empresas locais protegidas
tenham grandes lucros la fora. Supostamente, es-
ses grandes lucros irao mais que compensar qual-
quer sacrificio anterior resultante das tarifas seleti-
vas. Seguindo a terminologia de List, os sacrificios
do valor saTo equilibrados pelos ganhos naforp de
produ(do. Alem disso, a especializacao das indUs-
trias de alta tecnologia provavelmente vai se espa-
lhar a outros mercados internos, aumentando, as-
sim, as forcas de produc'ao em outras areas da
economia nacional.

Alguns observadores acreditam que o Japao
e a Coreia do Sul utilizaram tarifas, cotas de impor-
tac'ao e barreiras comerciais sem tarifas com exito,
como parte das politicas comerciais estrategicas
nas decadas de 80 e 90. Entretanto, as politicas
comerciais estrategicas desse tipo apresentam uma
falha basica. As nace.es que se encontram em posi-
cao de desvantagem em relacao a essas politicas
invariavelmente revidam com suas prnprias tarifas
ou cotas de importacao. Por exemplo, no final da
decada de 80, os Estados Unidos aprovaram uma
lei permitindo tarifas retaliadoras contra os paises
que utilizavam praticas comerciais injustas.

Assim, com o passar do tempo, as politicas
comerciais estrategicas provavelmente terao o efei-
to contrario ao desejado, porque sacrificam a pro-
ducao mundial que poderia ter sido obtida atraves
de especializacao e comercio. A conseqUencia final
dessas politicas pode ser tarifas mundiais ainda
mais altas, reduciSes do comercio mundial e queda
da producao mundial.

a. Friedrich List. National system of political economy.
Nova York: Kelley, 1966. [Originalmente publicado
em 1841.]
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nia, mas se toda a nacao seguir o exemplo dessa pessoa, nao havera consumo nem suporte a indus-

tria. A unidade nacional, que é resultado do desenvolvimento obtido no passado, é necessaria ao

individuo, cujos interesses deveriam estar subordinados a preservacao dessa unidade.
List imaginava que a industrializacao se desenvolveria somente na zona temperada, pois

apenas esse clima promoveria os esforcos intelectual e fisico necessarios. Os tropicos deveriam

permanecer em uma base de livre-comercio e continuar a fornecer produtos tropicais em troca

de produtos manufaturados. Ele via isso como a base real da divisdo internacional da mao-de-

obra e do comercio mundial. Urn pals da zona torrida cometeria urn erro fatal, ele disse, se ten-

tasse se tornar um pals industrializado. A natureza nao o convidava a essa vocacao. Os paises
tropicais, portanto, estariam fadados a dependencia daqueles de zona temperada. Mas a con-

correncia entre as nacoes industrializadas ofereceria bens manufaturados a precos baixos e, tam-

bem, impediria que qualquer outra nacao tirasse vantagem, por meio de sua superioridade, das

nag-6es mais fracas da regido tropical.
A prontidao militar, as guerras e as dividas de guerra, afirmou List, podem, em certos ca-

sos, aumentar infinitamente as forcas produtivas de uma nacao. Ele apontou a Inglaterra como

urn exemplo. A guerra expandiu sua forca produtiva de tal modo que os valores elevados rece-
bidos anualmente — isto e, o aumento na producao — excederam em muito o lucro anual so-
bre suas grandes dividas de guerra. Alem disso, o gasto de dinheiro no abastecimento de suas

tropas significou o envio de bens ao cenario da guerra, que arruinou industrias estrangeiras e

garantiu a supremacia industrial da Inglaterra.

WILHELM ROSCHER

Wilhelm Roscher (1817-1894) foi urn dos fundadores da "antiga escola histOrica". Esse grupo

queria completar a teoria classica, enquanto a escola mais jovem desejava substitui-la pot comple-

to corn estudos histOricos e consideracoes politicas. Roscher tornou-se professor de economia
politica em Gottingen e depois em Leipzig. Sua obra Economic science, em cinco volumes, levou

40 anos para ser concluida (1854-1894) e foi amplamente utilizada nas escolas alemas. 0 primei-

ro volume atingiu 13 edicoes em 1878, quando foi traduzido para o ingles como Principles of po-
litical economy. Embora repudiasse a economia classica que aprendera em sua juventude, Roscher

ainda confiava nessas ideias. Essa foi a base para a condenacao dos amigos precursores pelas "escolas
histOricas mais novas". Schmoller, por exemplo, sustentava que Roscher e seus associados haviam

criticado a economia classica e seus metodos eficazmente, mas quando ocorreu a reconstrucao da
economia, eles passaram para os metodos que haviam condenado anteriormente.

As ideias de Roscher sobre o papel do Estado e o metodo historic° sat) as seguintes:

Pela ciencia da economia politica ou nacional, entendemos a ciencia que esta relacionada as
leis do desenvolvimento da economia de uma nacao ou a sua vida economica. (...) A vida
nacional, como toda a vida, é urn todo, cujos diferentes fenomenos estao intimamente liga-
dos uns aos outros. Assim, para entender cientificamente uma de suas partes, é necessario
conhecer todas as outras. Mas, especialmente, é necessario prestar atencao em uma destas sete
partes: idioma, religiao, arte, ciencia, lei, Estado e economia. (...)

Se, pela economia publica de uma nacao, entendemos a legislacao econornica e as orien-
tacoes ou tendencias governamentais da economia de pessoas fisicas, a ciencia da economia
publica se torna, no que se refere a sua forma, uma ramificacdo da ciencia politica, embora
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seu conteUdo coincida sempre com o da economia politica. (...) Igualmente Obvia é a intima
ligacao entre politica e economia politica, no caso da ciencia financeira ou da ciencia da admi-
nistracao governamental, e nao da administracao dos negOcios pUblicos. (...) Assim como os
fisiologistas nao podem entender a ação de um organismo humano sem conhecer sua cabe-
ca, tambem nao poderiamos compreender o conjunto organico da economia nacional, se dei-
xassemos de lado o Estado, a maior de todas as economias, aquela que age ininterrupta e irre-
sistivelmente sobre todas as outras (...)

A aplicacao completa desse metodo (histOrico) colocara de lado varias controversias acer-
ca de importantes quest6es. Os homens estao longe de ser demOnios, bem como de ser an-
jos. Conhecemos alguns que sao guiados somente por motivacOes idealistas, mas conhece-
mos outros tambem que ouvem atenramente apenas a voz do egoismo e que se interessam
somente por si prOprios. Podemos, entao, assumir que nenhum ponto de vista atual sobre
determinados interesses tangiveis intimamente relacionados ao homem e que tem sido com-
partilhado por grandes partidos e ate mesmo por povos inteiros por gerayies se baseia somen-
te na ignorancia ou na adoracao perversa ao erro. 0 erro consiste mais freqUentemente em
aplicar medidas beneficas e necessarias sob certas circunstancias a circunstancias totalmente
diferentes. E, aqui, um perfeito insight sobre as condicOes da medida e suficiente para com-
por as diferenas entre os dois partidos. Como as leis naturais da economia politica sao sufi-
cientemente conhecidas e reconhecidas, tudo o que se precisa, em qualquer instancia, sao
estatisticas mais exatas e confiaveis sobre o fato envolvido, para reconciliar todas as contro-
versias partidarias sobre quesuies politicas da economia pUblica, ate o momento, pelo menos,
uma vez que essas controversias surgem de uma diferenca entre opini6es. Pode ser que a cien-
cia nunca chegue a esse ponto, em conseqUencia dos novos problemas surgidos e que exigem
uma solucao. Pode ser, tambem, que na maioria das controversias partidarias, os objetivos
opostos dos partidos desempenhem um papel mais importante do que os pontos de vista
adversos. Seja como for, em uma epoca tao agitada quanto a nossa, em que qualquer bom
cidadao esta compelido a filiar-se a um partido, é necessario que todo homem honesto pro-
cure, nesse universo de opiniOes efemeras, uma verdade cientifica, que seja universalmente
reconhecida como verdadeira, assim como o sao os principios da fisica matematica pelos fisi-
cos [naturalistas1 das mais variadas escolas5.

Roscher acrescentou que o conhecimento adquirido pelo uso do metodo histOrico deixa
de lado os sentimentos de auto-suficiencia e que as maiores civiliza9;ies nao olham com despre-
zo as civilizgOes menores. As sociedades evoluem, continuamente, de formas imaturas para

desenvolvidas, que podem ser consideradas as mais perfeitas. As sociedades maduras, no entan-

to, eventualmente entram em decadencia e se enfraquecem.
Roscher mostrou sua afinidade com a teoria econOmica, incluindo em sua obra Principles of

political economy uma versao simplificada da teoria classica inglesa sobre o pre93. Em vez de menos-
prezar a teoria abstrata, ele procurou descobrir sua base hist6rica. Afirmou que o estudo de fatos

e opiniOes contemporaneos e um complemento essencial para o metodo dedutivo classico.

GUSTAV SCHMOLLER

Gustav Schmoller (1838-1917), a figura lider da "escola histOrica mais nova", foi professor de

ciencia politica em Halle, Estrasburgo e Berlim. Ele lecionou a muitas gera9Ses de estudantes e

W;11-,p1,112,-,c,kpr Prin.,;n1pc nfnnlit;e41 pennnrym Nnva Ynrk . T-InIr. 1 R7R. v. 1. n. R7-RR. 91 -92. 112- 113.
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funcionarios administrativos e exerceu grande influencia nos circulos academicos e governamen-

tais. Alem do seu trabalho como professor, Schmoller foi membro ativo da Academia de Cien-

cias e tambem da Camara dos Lordes da Dieta Prussiana. Foi urn dos fundadores e principal lider

da Verein fiir Sozialpolitik (Associacao de Politica Social). Essa organizacao defendeu a legislacao

social e ajudou a promover a ideia de major atividade publica nos assuntos sociais e economicos.

A tarefa de reunir material efetivo historico e descritivo, segundo Schmoller, deve ter prio-

ridade sobre a teoria dedutiva, alem de ser a mais importante. Ele e seus seguidores recrimina-

vam o estudo separado de pequenos segmentos de fenomenos economicos e a suposicao de que

tudo o mais permanecia inalterado. Eles sustentavam que a essencia dos processos economicos

se perde quando fica isolada e fragmentada. Schmoller queria desenvolver a economia exclusi-

vamente sobre as bases das monografias histOricas. De fat ° , Schmoller era tdo adverso aos eco-

nomistas dedutivos que declarou publicamente que os membros da escola "abstrata" tido eram

qualificados para lecionar em uma universidade alema.

0 Methodenstreit

Schmoller envolveu-se em uma famosa controversia corn Carl Menger, fundador da esco-

la marginalista abstrata da Austria, sobre qual analise é mais produtiva: a indutiva ou a deduti-

va. Esse debate foi chamado de Methodenstreit, ou a "Batalha dos Metodos". Em 1883, quan-

do o metodo do historicismo estava em seu auge, Menger publicou urn livro sobre metodologia

que defendia a analise te6rica e classificava a escola de Schmoller como meramente secundaria

em importancia. Schmoller criticou o livro desfavoravelmente em seu Jahrbuch, e Menger res-

pondeu em urn inflamado panfleto intitulado Errors of historicism, em que escreveu:

Os historicistas pisaram no territOrio de nossa ciencia como conquistadores estrangeiros, a

fim de impor seu idioma e seus costumes, sua terminologia e seus metodos e para disputar

de forma intolerante cada parte da investigacao que tido corresponde a seu metodo especial'.

Quando recebeu uma copia do panfleto de Menger para critica em seu Jahrbuch,
Schmoller publicou uma nota de que nao poderia critica-lo porque o tinha devolvido ao autor.

Schmoller tambem imprimiu a carta insultuosa a Menger que ele incluiu no panfleto.

Essa controversia provocou ressentimentos e resultou em muitas publicacoes pot ambos

os lados. Por fim, o Methodenstreit pareceu se resolver na crenca de que tanto o metodo induti-

vo quanto o dedutivo sao importantes e que, em geral, um complementa o outro. Reafirmados,

a coleta de informacoes e o estabelecimento de ferramentas analiticas corn as quais as informa-

coes obtidas devem ser manipuladas sdo partes instrumentais de uma ciencia econornica sOlida.

A enfase de Schmoller na pesquisa histOrica repetiu-se em seu livro, Political economy and
its method, em 1894.

As ciencias histOricas oferecem material e dados empiricos que transformam o estudioso de

urn sujeito simples em urn homem rico, no que se refere a realidade. E é esse material histo-

ric° que, assim como a boa observaedo e a descried°, serve para ilustrar e checar as conclu-

soes teciricas, para demonstrar as limitaeoes da validade de certas verdades e, acima de tudo,

6. Keynes, op. cit., p. 324.



para obter indutivamente novas verdades. Isso se aplica, particularmente, aos campos mais
complexos da economia politica, em que e possivel progredir apenas na base da investigacao
histOrica. Por exemplo, as deducbes puramente abstratas nao tem nenhum valor no que se
refere aos efeitos dos equipamentos sobre os salarios e à influencia da producao de metais pre-
ciosos sobre o valor do dinheiro. Isso se torna ainda mais verdadeiro em relacao à evolucao
das instituicbes e teorias econbmicas e ao problema do progresso econbmico de um modo
geral. (...) A tarefa de consultar a histOria pertence aos metodos mais adequados de Econo-
mia Politica. 0 antagonista mais notavel da escola classica, [Carl] Menger, admite que as ins-
titukbes econbmicas mais importantes, como propriedade, moeda e credito, possuem uma
natureza individual e um lado histbrico para sua existencia; conseqentemente, "aquele que
conhece a essencia desses fenbmenos somente em uma fase de sua existencia nao os conhece
por completo". Se isso verdadeiro em relacao à moeda e ao credito, é ainda mais verdadei-
ro para a economia familiar, para a divisao do trabalho, para a formacao das classes sociais,
para diferentes formas de organizacbes comerciais, para o fenbmeno do mercado e outras ins-
tituicbes comerciais, associacbes, liberdade de comercio local, padrOes de vida rural e, enfim,
para todos os padrbes tipicos e organizacbes especificas conhecidas como instituicbes econb-
micas, que depois de consolidadas pelas leis, tendem a dominar o processo econbmico per-
manentemente ou durante seculos7.

Reforma social

Schmoller acreditava que os julgamentos de valores eticos devem ser encorajados. A justi-

ça no sistema econOmico precisa ser exercida por meio de uma politica paternalista de reforma
social patrocinada pelo Estado e por todos os grupos sociais. 0 principio orientador da refor-

ma social, afirmava, e uma distribuição de renda mais justa. A ciencia social deve ser o guia para

se atingir os objetivos da politica social.

0 que sao as institukbes econbmicas senao um produto dos sentimentos e pensamentos
humanos, das acbes humanas, dos costumes e das leis humanas?

Se, na ordem econbmica, pudemos reconhecer somente as regras de forcas ocultas, de inte-
resses egoistas, das massas naturais e de processos mecanicos, essa seria uma batalha constan-
te, uma caOtica anarquia. (...) Nenhuma harmonia existe por si sO; impulsos egoistas comba-
tem uns aos outros, as massas naturais tendem a destruir umas as outras, a acao mecanica das
forcas naturais interfere de uma forma implacavel ate os dias de hoje; a luta pela existencia
ainda hoje a luta pela competicao (...) Enquanto a luta e a rivalidade nao cessarem, nao
manterao o mesmo carater durante todo o curso da histOria. A luta que terminou em aniqui-
lacao, em subjugacao, torna-se uma disputa pacifica, que decidida por um arbitro. As for-
mas de dependencia tornam-se mais brandas e mais humanas. 0 governo classista torna-se
mais moderado. Todas as lutas violentas, todas as declaracbes desmedidas de forca superior
podem ser punidas pela lei. A demanda e o abastecimento, quando se confrontam em siste-
mas diferentes de costumes e leis, apresentam resultados bem diferentes. (...)

Nao existe pior ilusao do que a dos antigos economistas ingleses de que havia varias insti-
tuicbes econbmicas simples e naturalmente legais que sempre foram do jeito que sao e que

7. Contemporary Civilization Staff of Columbia College. Introduction to contemporaly civilization in the West:
a source book. v. 2. Nova York: Columbia University Press, 1946. p. 520-521. Copyright  1946 Columbia
University Press. Reproduao permitida.
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sempre permanecerao assim, de que todo o progresso da civilizacao e da riqueza meramen-
te urn progresso individual ou tecnico, de que essa é uma simples questa() de aumento de pro-
ducat) ou consumo que sera alcancado corn base nas mesmas instituicoes legais. Essa crenca
na estabilidade das instituicOes econnmicas foi resultado da ingenua e arrogante confianca dos
amigos economistas na onipotencia do individuo e da vida individual. Assim, o socialismo
talvez tenha superestimado a importancia das instituicoes sociais. Os economistas histOricos
e a filosofia moderna da lei concederam-lhes a devida posicao, mostrando-nos que a grande
era do progresso economic° esta ligada principalmente a reforma das instituicOes socials'.

Schmoller acusou a antiga escola histOrica de tentar aplicar as licoes da histOria muito rapi-

damente. Ele exigia muito mais estudo histnrico, a flm de estabelecer uma base empirica para

a teoria econOmica nacional. Apesar dos intimeros estudos profundos sobre a histOria que ele e

seus discipulos publicaram, eles tambem nao conseguiram estabelecer uma teoria econOrnica, e

sua principal contribuicao está na area da economia historica.

Protecionismo

No final de sua vida, Schmoller mudou seu ponto de vista sobre o protecionismo. Durante sua

juventude, ele fora urn ardente defensor do livre-comercio. Por volta de 1901, aprovou uma tan-
fa protecionista para a Alemanha e aclamou Alexander Hamilton e Friedrich List como seus mes-
tres. Negou que a nova era do protecionismo surgira ern virtude de os economistas e estadistas

serem incapazes de entender os belos argumentos a favor do livre-comercio. Justificou tarifas corn

base no argumento de "industrias em desenvolvimento" de List, mas foi mais alem. Acreditava que

as tarifas sao armas internacionais que podem beneficiar urn pals se utilizadas corn habilidade.

MAX WEBER

Max Weber (1864-1920) estabeleceu-se ern profissao legal em Berlim. ApOs publicar diversos tra-

balhos escolares, tornou-se professor de economia politica e sociologia em Freiburg e, posterior-

mente, em Heidelberg e Munique. Ele se considerava urn intelectual descendente de Schmoller.

0 protestantismo e a ascensao do capitalismo

Weber levantou uma intensa controversia, que persistiu por anos, em relacao ao protestantis-

mo e a ascensao do capitalismo. Ele rejeitava a ideia de Marx de que as doutrinas religiosas sao

meras manifestacoes ideolOgicas de condicoes econ6micas materiais particulares. Para Weber, as
ideias eram, no minimo, entidades autonomas corn o poder de influenciar mudancas sociais. 0

capitalismo lhe parecia mais urn resultado do que uma causa da Reforma. Ele acreditava que a

teologia calvinista em particular, corn sua nocao basica de que somente alguns sao "eleitos" para

a salvacao, continha certos elementos excessivamente tendentes a atividade econ6mica indivi-

dualista empreendida pelo lucro. Acerca do protestantismo, Weber escreveu:

A valorizacao religiosa do trabalho sistematico continuo e inquieto em uma vocacao terrena,
como a forma mais elevada de contemplacao e, ao mesmo tempo, a prova mais Obvia e evi-

8. Gustav Schmoller. Idea of justice in political economy. Filadelfia: American Academy of Political and Social
Science. s. d. p. 22, 26-27, 37.



dente do renascimento e da fé genuina, deve ter sido a alavanca mais poderosamente concep-
tivel para a expansao de tal atitude em rela-ao à vida, que chamamos de natureza do capitalis-
mo. Quando a limitao."o do consumo e combinada com essa libergao de atividade ganancio-
sa, o inevitavel resultado pratico é Obvio: acUmulo de capital por meio de compulsao
contemplativa por economizar. As limita 95es impostas ao consumo de bens serviram natural-
mente para seu aumento, possibilitando o investimento produtivo de capita19.

Crfticas à tese de Weber

R. H. Tawney e outros contestaram a analise de Weber 10 . A religiao, obviamente, influenciou a

perspectiva das pessoas sobre a sociedade, mas as mudancas econ micas e sociais tambem atua-

ram de forma poderosa sobre a religiao. Segundo o argumento de alguns criticos, Weber enfa-

tizou o primeiro ponto, mas referiu-se ao segundo apenas de passagem. Talvez a ascensao das
empresas tenha induzido a classe media a deixar de lado o catolicismo, que condenava a usura,
suspeitava dos motivos econOmicos e nao confiava nas riquezas particulares. Alem disso, como
a maior proprietaria de terras feudais, a Igreja CatOlica procurava perpetuar algumas institui-

c&s feudais como o preco justo, a primogenitura, a heranca inalienavel e os bens alienaveis. Co-

mo a Reforma aplicou um duro golpe no autoritarismo, a Igreja CatUlica perdeu a forte influ'en-
cia da tradicao na mente das pessoas. Como questionava ideias que, por muito tempo, foram
dominantes, a Reforma fortaleceu a condicao do racionalismo. Segundo Tawney, e fato que o

calvinismo ofereceu nova santificacao as atividades econ Omicas e ao acUmulo de riqueza, mas
as mudancas econOmicas, tais como as grandes descobertas geograficas e a expansao do comer-
cio foram as principais responsaveis pela transformacao da etica crista a partir do seculo XVI.

Tanto o calvinismo quanto a natureza do capitalismo, afirmava ele, foram produzidos pela pro-

funda mudanca na organizacao ecorthmica e na estrutura social.

Diversos fatos histOricos parecem sustentar a tese de Tawney. Primeiro, em oposicao ao

paradigma de Weber, as doutrinas protestantes de Lutero estavam cercadas por uma aura feu-

dal; observe, por exemplo, a oposicao de Lutero à usura, ao mesmo tempo em que o catolicis-
mo adaptava-se ao novo mundo dos empreendimentos. As primeiras manifestac6es capitalistas
foram notadas nas antigas cidades medievais de paises catOlicos como a Italia e a Franca, antes
da Reforma. A ameaca da Reforma aparentemente acelerou a adaptacao do catolicismo. Se-

gundo, uma motivacao notavelmente poderosa a favor da revolta contra Roma, especialmente

entre pessoas que nao tinham nenhum interesse em negOcios comerciais, era a perspectiva de
despojar as organizac5es da Igreja de sua riqueza. Terceiro, os camponeses com queixas contra

seus senhores feudais foram arrastados para o movimento protestante. E, finalmente, a ascen-

sao do espirito nacionalista em muitos paises entrou em conflito com o internacionalismo catO-

lico centralizado em Roma.
Nas complexas relac6es mUtuas entre o protestantismo e a ascensao do capitalismo,

cil distinguir causa e efeito. 0 protestantismo produziu o capitalismo, como argumentou We-

ber? Ou a ascensao do capitalismo produziu o protestantismo como um credo mais adequado

as suas atividades comerciais, conforme alguns dos oponentes de Weber acreditavam? Ou ha
alguma verdade em ambas as posi 5es? Ou n'ao existe nenhuma verdade nelas?

9. Max Weber. The protestant ethic and the spirit of capitalism. Londres: Allen and Unwin, 1930. p. 172.
1 0 Vpr R 1-1 Txurnp, 17,1;,;.>” 	tho 14co 1\Inv YnrIz• T-In rcn, rr Rrar-P WeIrlri 1 97(..,
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UM PoS-ESCRITO

Embora se possa dizer que a escola histOrica alemd tenha terminado corn a morte de Schmoller,
sua metodologia e suas perspectivas permaneceram para alem desse period°, particularmente por

meio de Werner Sombart (1863-1941). Sombart, urn historiador economic°, questionou a tese

de Weber de que o puritanismo tenha tido uma grande participacao na formacdo da natureza
capitalism dos empresarios. Em vez disso, ele afirmava que "essas partes do dogma puritano, apa-
rentemente de real importancia para a formacao da natureza capitalista, sac) herdadas das ideias

da religido judaica". Sombart afirmou que foi o judeu que deu ao capitalismo suas qualidades

impessoais, racionais e materialistas. Mas o puritanismo ajudou a disciplinar os trabalhadores

para o novo modo de vida. Para superar as grandes dificuldades de adaptar os trabalhadores

exigencias tecnicas e disciplinares do capitalismo, os trabalhadores tiveram de se inspirar no dese-
jo de prosperar no mundo por meio das ideias capitalistas. 0 desejo de ganho, em vez de ser urn
=co inato da natureza humana, teve de ser deliberadamente inculcado para que o capitalismo

pudesse florescer.
Sombart citou a defesa do Estado feita anteriormente por LassaIle:

Ferdinand LassaIle (...) representou a ideia do Estado em eloquentes palavras ao explicar: "0 Es-
tado é essa unidade de indivicluos em urn conjunto moral, uma unidade que aumenta mil vezes
a forca de todos os individuos incluidos nessa associacao. (...) 0 objetivo do Estado é, portan-
to, levar o ser humano a urn desenvolvimento positivo e progressivo; em outras palavras, levar a
determinacao humana, isto e, a cultura da qual a raca humana é capaz, ao ser verdadeiro"".

0 nacionalismo que os primeiros membros da escola historica alemd promoveram atingiu
seu auge corn os escritos de Sombart. Em 1933, Sombart tornara-se um grande defensor da filo-

sofia nazista. Ele acreditava que a Alemanha de Hitler era o novo e dinamico sistema que supe-

raria a decadencia capitalista. Ele exaltou o racismo e o nacionalismo como alternativas bem-

vindas a sociedade debilitada que havia sido derrotada.

Para nos, existe apenas urn objetivo — a Alemanha. Gracas a grandeza, a forca e a gloria da
Alemanha, renunciaremos a cada "teoria" e a cada "principio", quer ele empenhe urn selo libe-
ral ou qualquer outro (...)12.

Perguntas para estudo e discusseio
1. Identifique brevemente e estabeleca a importancia de cada urn dos seguintes pensadores e

conceitos para a histOria do pensamento econOmico: a Santa Alianca de 1815, List, o argu-

mento da "indtistria em desenvolvimento", Roscher, Schmoller, Methodenstreit, Weber, etica

protestante, R. H. Tawney, Sombart e socialistas de cadeira.

2. Consulte a lista dos principais dogmas da escola classica no Capitulo 4 e indique quais des-
ses principios os economistas historicos rejeitariam. Explique por que.

3. Do que tratava a maioria das pesquisas empiricas feitas por economistas "histOricos" contem-

poraneos? E esse o tipo de pesquisa que os economistas historicos mais extremistas tinham

em mente? Explique.

11.Sombart Werner. A new social philosophy. Princeton: Princeton University Press, 1937. p. 160.
12.Idem, ibidem, p. 152.



4. Discuta: "A perda a que uma nao".o esth sujeita (tarifas e cotas de importaco) é apenas de

valores, mas esta nac.'o ganha forps com as quais ela se prepara para continuar a produzir

quantias de valor permanentemente inestimáveis. Essa perda de valor deveria ser considera-

da meramente como o preco pago para a educaco industrial da nack." (Friedrich List,

1841).

5. Contraponha as ideias de David Hume sobre o desenvolvimento econOrnico (Capitulo 4)

com as expressas por List.

6. Em que sentido as ideias das escolas histOricas mais antigas e mais novas diferem entre si em

relac'ab aos economistas cffisicos?

7. Cite as posic6es extremas no Methodenstreit (Batalha dos Metodos). De que forma os econo-

mistas eventualmente resolveram esse problema?

8. De acordo com Weber, qual e a etica do protestantismo e de que forma ela se relaciona com

o crescimento do capitalismo? Avalie criticamente a teoria de Weber.

9. Cite os principais motivos pelos quais a escola histOrica se expandiu principalmente na Ale-

manha, em oposição a outras th-eas da Europa.
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CAPftULO 12 

A ESCOLA MARGINALISTA - PRECURSORES

0 início da escola marginalista data de 1871, o ano em que Jevons e Menger publicaram seus

influentes livros sobre a teoria da utilidade marginal. Varios precursores precederam Jevons e

Menger no uso da analise marginal na economia. Voce deve se lembrar do economista ingles

David Ricardo, que aplicou a abordagem marginal em sua teoria sobre a renda (Capitulo 7). As

contribuiiies subseqUentes que se enquadram nessa analise desenvolveram-se em varios paises

e pelo esforco de inUmeros pensadores trabalhando de forma independente. Entre esses precur-

sores estavam Antoine Cournot e Jules Dupuit, na Franca, e Johann von ThUnen, na Alema-

nha. Neste capitulo, desenvolveremos uma visao geral da escola marginalista e discutiremos as

ideias desses tres precursores. Depois, nos Capitulos 13 e 14, examinaremos os escritos de pen-

sadores que levaram a escola marginalista à proeminencia. Essa escola tornou-se parte da eco-

nomia neoclassica ou da microeconomia contemporanea.
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VISA() GERAL DA ESCOLA MARGINALISTA

0 cenario historico da escola marginalista

Graves problemas econOrnicos e sociais permaneceram sem solucao ate urn seculo apos o inicio

da Revolucao Industrial. A pobreza espalhava-se, embora a produtividade estivesse aumentan-

do drasticamente. A distribuicao extremamente injusta de riqueza e de renda criava muito des-

contentamento, embora o padrao geral de vida estivesse crescendo. As flutuacoes comerciais afe-

tavam muitas pessoas de maneira adversa: os individuos nao podiam mais depender

exclusivamente de suas proprias iniciativas e capacidade de superar condicoes que lhes eram

impostas. Os fazendeiros e os trabalhadores das fazendas tinham suas dificuldades: muitos se

mudavam para a cidade, atraidos pelo incentivo de melhores oportunidades e impulsionados

pela situacao da pobreza rural. Antes da aprovacdo das leis de indenizacao aos trabalhadores, os

acidentes nas fabricas geralmente traziam muita privaedo aos funcionarios e a suas familias. Lon-

gas horas de trabalho, condicoes de trabalho perigosas e insalubres, o preponderante poder eco-

nomic° dos patroes ao negociarem corn os trabalhadores, o aumento das empresas monopolis-

tas e a inseguranca da velhice estavam entre os muitos problemas que faziam corn que as pessoas

procurassem solucOes fora dos estreitos limites do pensamento economic° classic°.

A tendencia do seculo XIX, na Europa, era desenvolver tres metodos de ataque, pressio-

nando os problemas sociais, e todos os tres ignoravam os preceitos da economia classica. Esses

metodos deveriam promover o socialismo: apoiar o sindicalismo ou exigir do governo uma aedo

para melhorar as condicoes controlando a economia, eliminando abusos e redistribuindo ren-

da. Os marginalistas repudiavam todas as tres "solucoes". Eles teorizavam corn uma fenomenal

imparcialidade e concluiram que, embora o valor e a distribuicao das teorias dos economistas

classicos fossem imprecisas, suas visoes politicas eram corretas. Os marginalistas defendiam a

alocacao e a distribuicao de mercado, lamentavam a intervened° do governo, denunciavam o

socialismo e procuravam desencorajar o sindicalismo trabalhista como ineficaz ou nocivo.

Para os primeiros marginalistas, as teorias classicas sobre o valor e a distribuicao erraram

ao concluir que o rendimento de terra é uma renda diferida e que o valor de troca baseia-se no

tempo de trabalho envolvido no processo de producao. A primeira ideia foi aproveitada e expan-

dida pelo economista americano Henry George; a segunda, por Karl Marx. Se os economistas

classicos puderam dizer o que seus criadores nunca pretenderam — ou seja, o rendimento é

imoral e a mao-de-obra cria todo o valor —, entdo ja era tempo de a ciencia economica passar

pot uma revisdo completa.

Principals dogmas da escola marginalista

As ideias basicas da escola marginalista estao listadas a seguir e sera() explicadas corn mais deta-

lhes na discussao dos precursores e dos principais economistas marginalistas.

• Foco na margem. Essa escola direcionou sua atencao ao ponto de mudanca em que as decisoes

sao tomadas; em outras palavras, a margem de lucro. Os marginalistas ampliaram para toda a

teoria econOmica o principio marginal desenvolvido por Ricardo em sua teoria da renda.

• Comportamento economic° racional. Os marginalistas supuseram que as pessoas agem racio-

nalmente ao comparar prazeres e trabalho, ao medir a utilidade marginal de diferentes bens e

Biblioteca Regional

CURIUFNa
El g .



ao equilibrar as necessidades presentes contra as futuras. Eles tambem supuseram que o com-

portamento intencional é normal e fipico e que as anormalidades aleatOrias cancelatho umas
às outras. 0 metodo empregado pelos marginalistas teve suas raizes em Jeremy Bentham, em

que eles assumem que o controle dominante da aco humana e buscar a utilidade e evitar a
desutilidade (utilidade negativa).

• ' ifase na microeconomia. A pessoa fisica e a empresa assumem o centro do palco no drama

marginalista. Em vez de considerar a economia agregada ou a macroeconomia, os marginalis-

tas consideravam o processo de tomada de decisOes individuais, as condiOes de mercado para

um determinado tipo de bem, o resultado de empresas especificas e assim por diante.

• 0 uso do metodo abstrato e dedutivo. Os marginalistas rejeitavam o metodo histOrico (Capi-

tulo 11) em favor do metodo analitico e abstrato desenvolvido por Ricardo e outros cUssicos.

• A enfase na livre-concorrencia. Os marginalistas normalmente baseavam suas anlises na

suposic-a"o da livre-concorrencia'. Esse e um mundo de empreendedores pequenos, individua-

listas e independentes, inUmeros compradores, muitos vendedores, produtos homogeneos,

preos uniformes e nenhuma propaganda. Nenhuma pessoa ou empresa possui forca econO-

mica suficiente para influenciar os precos de mercado de forma perceptivel. Os individuos po-

dem adaptar suas a. "6"es à demanda, abastecimento e prNo praticado no mercado por meio da

intera o de milhares de pessoas. Cada pessoa é um operador t-a'o pequeno em relac.o ao tama-

nho do mercado, que ninguem nota sua prese Na ou ausencia.

• Teoria do preco orientado pela demanda. Para os primeiros marginalistas, a demanda tornou-

se a principal forca na determinaco do preco. 0 economista cUssico enfatizava o custo da

produOlo (suprimentos) como fator determinante e significativo do valor da troca. Os mar-

ginalistas mais antigos passaram para o extremo oposto e enfatizaram a demanda para a vir-

tual rejeic'a'o do abastecimento. Em um capitulo posterior, veremos que Alfred Marshall resu-

miu o abastecimento e a demanda no que podemos chamar de economia neocffisica. Esse tipo
de economia e basicamente marginalista, com um reconhecimento criterioso sobre as contri-

buicOes da escola cMssica.

• Enfase na utilidade subjetiva. De acordo com os marginalistas, a demanda depende da utili-

dade marginal, que e um fenOmeno subjetivo e psicolOgico. Os custos de produco incluem

os sacrificios e os aborrecimentos de trabalhar, gerenciar um negOcio e economizar dinheiro

para formar um fundo de capital.

• Enfoque no equilíbrio. Os marginalistas acreditavam que as forcas econOmicas geralmente

movem-se em direco ao equilibrio — um balanceamento entre foNas opostas. Toda vez que
os distUrbios causam desarticula o, ocorrem novos movimentos em direc-ao ao equilibrio.
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• Fusao de terra e bens de capital. Os marginalistas juntaram a terra e os recursos capitais em

suas analises e referiam-se a juros, rendimento e lucro como sendo o retorno para os recursos

de propriedade. Tudo isso tinha suas vantagens analiticamente e tambem se opunha a conclu-

sao demonstrada por alguns de que o rendimento da terra é uma renda diferida e um paga-

mento desnecessario corn a finalidade de garantir o uso da terra. Os marginalistas uniram o

pagamento ao proprietario de terras a teoria dos juros.

• Minim() envolvimento do governo. Os marginalistas deram continuidade a defesa pelo envol-

vimento minim° do governo na economia, apresentada pela escola classica, como a politica

mais desejada. Em muitos casos, nenhuma interferencia nas leis economicas naturais seria

prescrita se fossem realizados grandes beneficios sociais.

Quem os marginalistas beneficiaram ou procuraram beneficiar?

Os marginalistas procuraram favorecer os interesses de toda a humanidade, promovendo urn

melhor entendimento de como urn sistema de mercado aloca os recursos corn eficiencia e pro-

move a liberdade economica. Em grande escala, os marginalistas atingiram seu objetivo corn

exito. Mostrando que, em circunstancias competitivas, o pagamento recebido pelos trabalhado-

res seria igual a sua contribuicao ao valor da producao, os marginalistas ajudaram a rejeitar a

chamada marxista para a revolucao do proletariado. Mas o marginalismo — a economia do libe-

ralismo ou o conservadorismo politico — tambem beneficiou aqueles cujo interesse era sim-

plesmente a manutencao do status quo: isto é, aqueles que resistiam a mudancas. Esse tipo de

teoria beneficiou os empregadores (embora, na verdade, a maioria deles nao tenha compreen-

dido isso) opondo-se ao sindicalismo e atribuindo o desemprego a salarios artificialmente altos,

inflexiveis por um ou por ambos os lados. 0 marginalismo tambem defendeu os proprietarios

de terras contra ataques, corn base na teoria ricardiana sobre o rendimento. Tambem se pode

dizer que essa escola beneficiou os ricos, que geralmente se opunham a intervencao do gover-

no, que poderia redistribuir a renda.

Como a escola marginalista foi valida, Citil ou correta na sua epoca?

A escola marginalista desenvolveu novas e poderosas ferramentas de analise, especialmente dia-

gramas geometricos e tecnicas matematicas. Gracas a esses pensadores, a economia tornou-se uma

ciencia social mais exata. As condicoes de demanda receberam sua devida importancia como urn

conjunto de determinantes para precos tanto dos produtos finais quanto dos fatores de produ-

can. A escola enfatizou as forcas que determinam as decisoes dos individuos; isso era valid° em

urn mundo em que tais decisoes eram significativas para determinar o curso das atividades eco-

nomicas. Os marginalistas assumiram explicitamente hipoteses fundamentais que priorizavam a

analise economica, em vez de deixa-las em segundo piano, como fizeram muitos dos economis-

tas classicos. As controversias metodologicas levantadas pelos marginalistas resultaram em uma

separacao dos principios objetivos e verificaveis, que se baseiam em suposicoes declaradas desses

principios, que dependem dos julgamentos de valor e do ponto de vista filos6fico.

0 metodo da analise do equilibrio parcial defendido por muitos membros dessa escola foi

ütil para abstrair-se da complexidade do mundo real. Esse metodo — permitindo que uma



variavel por vez mudasse, enquanto se mantinham todas as outras temporariamente constantes
— permitiu que os investigadores examinassem minuciosamente os fenOmenos complexos, um
por vez. Os problemas imensamente complicados da sociedade, com suas incontaveis variaveis,
foram, portanto, simplificados e penetrados de uma maneira metOctica e sistematica. Quando
os marginalistas introduziram sucessivas variaveis, eles conseqentemente abordaram situacOes
mais realistas.

Ha certa virtude em n'ao negligenciar a unidade econOmica individual ou os pequenos
setores da economia: a abordagem microeconOmica do marginalismo complementa a aborda-
gem macroeconOmica, que pode omitir muitos problemas ao ver toda a economia. Como exem-
plos, citamos o seguinte: (1) Certos grupos de pessoas podem se tornar cada vez mais empobre-
cidos, embora a renda per capita real media da nac-ao possa estar aumentando; (2) o ciclo
comercial e de suma import'ancia para a lucratividade de uma grande empresa automobilistica,
mas, para o proprietario de uma loja de conveniencia, o ciclo comercial é relativamente menos
importante do que a abertura de uma loja concorrente na mesma rua; (3) a analise agregada nos
mostra que os investimentos em algumas formas de capital humano (por exemplo, a educaca"o
universitaria) pagam maiores retornos do que alguns investimentos no capital fisico; ainda, um
banqueiro pode ser absolvido por nao emprestar dinheiro para um individuo ir à universidade
se o governo nao garante o emprestimo. 0 metodo microeconOmico do marginalismo possui
claramente um importante lugar na teoria econOrnica.

Quais dogmas da escola marginalista
tornaram-se contribuices duradouras?

Varios dogmas da escola marginalista foram subseqentemente desafiados e alguns foram rejei-
tados. Keynes apontava para o alegado engano da combina'ao associada das teorias do empre-
go marginalista e neoclassica. Se uma empresa precisasse reduzir os salarios, ela poderia expan-
dir seu mercado vendendo mais produtos a precos menores. 0 declinio no poder de compra
entre seus funcionarios nao a afetaria, porque eles comprariam normalmente, mas somente uma
pequena parte de sua produOio. No entanto, se todos os empregadores tivessem de reduzir sala-
rios, eles poderiam encontrar seus mercados reduzidos em vez de expandidos. Alem disso, al-
guns cfiticos argumentavam que a ideia de livre-concorrencia era uma abstracao aceitavel se
olhassemos para antes de 1870, mas era muito restritiva para ser útil quando a concorrencia en-
trou em declinio apOs a decada de 1870. Hoje, a livre-concorrencia pode ser encontrada em
apenas poucos setores da economia. Os economistas institucionalistas defendem que fatores his-
tOricos e institucionais dominaram os calculos individuais racionais ao determinar elementos
como a duraca'o do dia de trabalho, o comportamento do consumidor, as taxas salariais, entre
outros. A visaio marginalista de que o melhor governo e aquele que interfere menos tornou-se
desatualizada quando novos eventos surgiram e novas teorias econOmicas se desenvolveram. A
analise de tais pensadores era, originalmente, estatica, infinita e n'ao confirmava as evidencias
empiricas. Houve algumas tentativas de se verificar indutivamente as teorias; de fato as hipte-
ses eram, em geral, moldadas de tal maneira a impedir os testes. Os ciclos de negOcios eram nor-
malmente ignorados na firme conviccao de que a oferta cria sua prOpria demanda e, portanto,
o emprego e a regra. A escola nao conseguiu explicar o crescimento econOmico, e sua teoria pro-
vou-se inadequada para os paises de desenvolvimento tardio.
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Mas, apesar dessas e de outras criticas, muitas das teorias marginalistas permaneceram rela-

tivamente ilesas, como pode comprovar o fato de elas serem encontradas em livros contempo-

raneos sobre os principios da economia e da microeconomia. A escola, finalmente, foi absorvi-

da pela grande escola neoclassica que, junto corn as variacoes da macroeconomia keynesiana,

domina a analise econOmica nos 'Daises ocidentais e divide o cenario internacional corn o socia-

lismo. Veremos, na discussao a seguir e nos prOximos dois capitulos, que esses economistas e

seus precursores desenvolveram contribuicoes duradouras como o tratamento matematico da

economia, o modelo de monopolio basico, uma teoria de duopOlio, a teoria da utilidade mar-

ginal decrescente, a teoria das preferencias racionais do consumidor, a lei da demanda, a lei de

rendimentos marginais decrescentes da forma como se aplicam as industrias, o conceito de ren-

dimentos para a analise das preferencias, a teoria de produtividade marginal de rendimentos

dos fatores e assim por diante. Nas duas Ultimas decadas, esse metodo "teorico sobre preferen-

cias" introduzido pelos marginalistas experimentou urn ressurgimento entre os economistas.

ANTOINE AUGUSTIN COURNOT

Antoine Augustin Cournot (1801-1877) foi urn matematico frances que publicou tratados so-

bre matematica, filosofia e economia. Ele foi o primeiro economista a aplicar a matematica a

analise econOmica, mas seu primeiro trabalho foi esquecido ate depois de sua morte, quando

Jevons, Marshall e Fischer continuaram sua obra. Ele foi o primeiro economista a desenvolver

modelos matematicos concisos sobre monopOlio, duopolio e livre-concorrencia. Ao analisar a

demanda por cobre e zinco, ambos utilizados para produzir o bronze, Cournot tambem desen-

volveu o primeiro modelo completo daquilo que hoje conhecemos como a demanda derivada

por recursos.

Cournot é considerado o precursor da escola marginalista, porque muitas das suas anali-

ses enfatizaram as taxas de variacao do custo total e das fungi:5es da receita. Essas taxas de varia-

cab — as derivadas matematicas — representam aquilo que os economistas chamam hoje de

custo marginal e receita marginal. Diferentemente da tendencia atual em comecar a analise das

estruturas do mercado corn a livre-concorrencia e so entao introduzir as imperfeicoes do mer-

cado, Cournot comecou sua analise corn o monopolio 2 e depois analisou as circunstancias do

mercado em que os concorrentes existiam. Entre suas diversas contribuicoes a analise econOmi-

ca, duas em particular merecem elaboracao: sua teoria do monopOlio e sua teoria do duopOlio.

A teoria do monopolio de Cournot

Cournot é reconhecido como o primeiro economista a descrever o agora familiar argumento de

que uma empresa pode maximizar seus lucros definindo um prey) em que a receita marginal

seja equivalente ao custo marginal. Em 1838, ele afirmou:

Imagine que urn homem seja proprietario de uma nascente de agua mineral que somente ago-

ra descobriu-se que possui propriedades saudiveis, que nao existem em nenhuma outra. Ele

poderia, sem dtivida, fixar o preco de urn litro dessa agua em 100 francos, mas logo percebe-

2. N.R.T. 0 autor refere-se (no original) a "monopolio puro" e/ou a "monopolio livre".



ria, pela escassa demanda (quantidade demandada), que essa n rao seria a forma de aproveitar
ao maximo a sua propriedade. Portanto, ele reduzira o prey) do litro ate o ponto em que obte-
nha o maximo de lucro possivel, isto é, se F(p) representa a lei da demanda [quantidade
demandadal, ele acabara, apOs varias tentativas, adotando o valor dep [prew] que Ihe pague
o maximo dopF(p) [rendimento total] do produto (...)'.

Aqui Cournot está assumindo que o custo total e, portanto, o custo marginal, para se obter
a 4ua mineral é zero. Como esse e o caso, os lucros totais serão maximizados na quantidade de
produo em que a receita total (preo X quantidade) é a maior. Utilizando ciculos, Cournot indi-
cou que essa quantidade e onde a derivativa da funO.o da receita total (receita marginal) e zero.

A Figura 12-1 mostra graficamente a teoria de Cournot. Observe no primeiro gthfico que

o proprietkio da 4ua mineral se depara com uma curva de demanda inclinada para baixo, D.

A curva da receita marginal, MR, fica abaixo da curva de demanda porque os prNos mais bai-
xos aplicam-se a todos os litros de 4ua mineral, não apenas ao litro extra vendido. Isto é, cada
unidade adicional vendida acrescentath seu prprio prNo à receita total, mas se essa unidade
extra n"o for colocada à venda, o pr No recebido sobre outros litros teth de ser maior. A perda
dessa receita potencial deve ser subtraida do lucro na receita recebido com a venda do litro ex-
tra. Assim, vemos que a receita marginal e menor que o pre93 total, com exce-a. o da primeira
unidade da produo, e que a curva da receita marginal cai mais rapidamente do que a curva

da demanda. Observe mais uma vez que os pontos na curva de receita marginal no gthfico (a)
representam as taxas de varia'ao da receita total mostrada pela curva TR no gthfico (b); a recei-
ta marginal e a derivativa do produto P X Q.

Vemos na Figura 12-1 que o proprietkio da nascente poderia cobrar 100 francos por litro,

conforme observado por Cournot. A esse prew elevado, no entanto, ele venderia apenas 65 litros

de 4ua mineral. Descendo uma linha vertical dos 65 litros para o gthfico (b), observamos que a
receita total do proprietkio seria de 6.500 francos. Como o custo é zero, o lucro total tambem

seria 6.500 francos. Mas, observe no gthfico (a) que a receita marginal e 80, ao prNo de 100 fran-

cos. Obviamente, a receita marginal (80) excede o custo marginal (0). Isso é verdadeiro para to-
das as unidades de 4ua mineral ate o 200°. litro. Em vez de cobrar 100 francos por litro, o mono-
polista utilizath tentativa e erro ate que o prNo se fixe em 60 francos. A 60 francos, os

compradores irão adquirir 200 litros e, como mostrado no gthfico (b), a receita total aumentath
para 12.000 francos. Essa é a receita total riaxima do monopolista. Como os custos totais
presumidos como zero, 12.000 francos s5 ..o tambem o lucro niximo. Observe que a receita mar-
ginal no gthfico (a) e zero ao prNo e producaTo mcimos de 60 francos e 200 litros, respectiva-
mente. Como o custo marginal e tambem zero, a receita marginal MR é igual ao custo marginal
MC; isto e, a condi o de lucro máximo e satisfeita. Vemos no gthfico (b) que qualquer preo aci-

ma ou abaixo de 60 francos reduzith a receita total e, no caso de custo zero, o lucro total.

Cournot estendeu sua teoria a circunstkicias em que os custos marginais so positivos. 0

monopolista que se depara com custos positivos, afirmou Cournot, tambem maximizath os lu-

cros — receita total menos custo total — ao nivel de produ rae em que MR = MC Essa regra
tambem se aplica a situa95es em que existem vkios concorrentes.
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Quantidade (Litros)

(a) Curvas de Demanda e Receita Marginal
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Figura 12-1 Representacao grafica da teoria do monopOlio de Coumot

No grafico (a), a analise da agua mineral de Cournot assume que os custos sejam zero. 0 vendedor do mono-

polio maximiza a receita total e, consequentemente, o lucro total, selecionando uma combinacao preco-pro-

ducao em que a receita marginal seja igual a zero. Aqui, essa combinacao preco-producao e de 60 francos e

200 litros de agua. No grafico (b), a receita total (lucro total) é maximizada onde a inclinacao da curva TR

(receita marginal) é zero. A precos acima de 60 francos, os consumidores compram menos de 200 litros de

agua; a precos abaixo de 60 francos, os consumidores compram mais de 200 litros de agua. Em ambos os ca-

sos, a receita total (lucro total) é menor que 12.000 francos



Teoria do duopOlio de Cournot

A teoria do duopOlio de Cournot, um mercado em que duas empresas sk) concorrentes, foi a
primeira tentativa formal de um economista analisar a conduta e o desempenho de vendedores
em uma estrutura de mercado oligopolistica.

Para tornar compreensivel a ideia abstrata, imaginamos uma nascente e um proprietario. Va-
mos agora imaginar dois proprietarios e duas nascentes de qualidades identicas e que, por
causa de suas posi es semelhantes, abasteam o mesmo mercado em concorrencia. Nesse ca-
so, o prNo e necessariamente o mesmo para cada proprietario. Se p e esse pre93, D = F(p) o
total das vendas, D, as vendas obtidas com a nascente (1) e D, as vendas da nascente (2), en-
t-ao D, + D, D. Sendo assim, para comNar, omitindo o custo de produao, os rendimen-
tos dos proprietarios serao pD, e pD,, respectivamente, e cada um deles, de forma independen-
te, procurara aumentar esse rendimento ao maximo possivel.

Dizemos cada um deles, de forma independente e essa restric-ao e muito importante, como
logo poderemos observar, pois se chegarem a um acordo em rela o a ambos obterem o maior
lucro possivel, os resultados seriam totalmente diferentes e n'ao iriam variar, no que se refere
aos consumidores, em relaao aos obtidos em um monopOlio4.

Na formulac'ao de sua teoria do duopOlio, Cournot assumiu que os compradores especi-
ficam o preco e que os dois vendedores ajustam suas vendas a esses precos. Cada duopolista esti-
ma a demanda total para o produto e define o prOprio volume de produc'ao e de vendas presu-
mindo que o resultado do seu concorrente permaneca fixo. Um equilibrio esthel é obtido com
uma adaptac-ao passo a passo dos resultados por produtor, com os duopolistas vendendo basi-
camente as mesmas quantidades de produtos a um preco que esteja acima do preco concorren-
te e abaixo do preco do monopOlio.

Cournot elaborou seu caso de duopOlio por meio da matematica e da representa o geo-
metrica mostrada na Figura 12-2. 0 eixo horizontal representa as vendas (/),) do proprietario
1, e o eixo vertical, as vendas (D,) do proprietario 2. As curvas m i n, e m2 n2 representam as cur-
vas de lucro maximo dos proprietarios 1 e 2, respectivamente. Cournot deduz essas curvas de
suas equaciies matematicas. A curva m 2 n2 mostra os niveis especificos do resultado do proprie-
t rio 2 que vai maximizar o lucro 2, dados os varios niveis de resultado oferecidos pelo proprie-
tario 1. 0 ponto a, na curva m2 n2 e instrutivo. Ele nos diz que se o proprietario 1 vende x, uni-
dades de agua mineral, entho o proprietario 2 descobrith que pode maximizar seus lucros
vendendo y, unidades do produto. Por outro lado, a curva m i n, mostra os niveis de lucro maxi-
mo dos resultados do proprietario 1 para os v.rios niveis de resultados oferecidos pelo proprie-
tario 2. Por exemplo, o ponto b dessa curva indica que, se o proprietrio 2 oferece y, unidades
para venda, enth:o o proprietario I optara por oferecer o nivel de resultado x2 para maximizar
seus lucros. Como essas curvas estabelecem a maneira como cada proprietrio vai reagir no ou-
tro nivel de resultado, elas s rao chamadas de curvas de reauTh.

simples demonstrar que os niveis de resultado estabelecidos pelos pontos a na curva de
reack, do proprietario 2 e o ponto b na curva do proprietario I n'ao s'ao sustentaveis. Se o pro-
prietario I vende x 1 unidades, o proprietrio 2 venderay l . De que forma o proprietario I vai rea-
gir? Ele reagira vendendo x, litros de agua mineral (ponto b), porque isso lhe da o lucro maximo
quando o resultado do propriethrio 2 e y i . Quando o proprieth-io I oferece x2 unidades, o pro-

4. Idem, ibidem, p. 79-80.
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Figura 12-2 0 modelo do duopolio de Coumot
As funcoes de reacao de Cournot mostram os niveis de resultados que cada urn dos proprietarios vai selecio-

nar para maximizar o lucro, pressupondo-se que o resultado (vendas) do outro proprietario permanecera cons-

tante. Niveis desiguais de resultados, como aqueles demonstrados pelos pontos a, b e c, nao sao sustentaveis.

Por exemplo, no ponto a, o proprietario 2 produzira o resultado y i , mas o proprietario I reagira aumentando

o resultado de x, para x2 (ponto b). 0 proprietario 2 reagira, entdo, contra o resultado de x 2 do proprietario I

reduzindo o resultado de y, para y, (ponto c). Tais reacOes vao gerar variacoes sucessivas nos niveis de venda

are que a posicao de equilibrio e seja alcancada. Nesse ponto, os dois duopolistas possuem resultados iguais

(x = y) e nao ocorrera nenhum outro ajuste de resultados.

prietario 2 reage oferecendoy, unidades (ponto c em m 2 n2). Esse processo de tentativa e erro con-

tinuara ate que urn equilibrio seja estabelecido no ponto e. Observe que nessa intersecao das duas

curvas de reacao cada um dos duopolistas vende a mesma quantidade do produto (x =  e rece-

be lucros maximos, a partir dos resultados do outro. Essa posicao, afirmava Cournot, "d estavel,

isto e, se cada um dos produtores, iludido por seu verdadeiro interesse, a deixa temporariamen-

te, ele voltard a ela por uma serie de reacoes, decaindo constantemente em amplitude".

Teorias de Cournot em retrospect°

0 modelo de monopolio de Cournot é aquele que aparece nos livros contemporaneos sobre

os principios da economia. Obviamente, os economistas perceberam pequenas falhas nesse

modelo. A Unica coisa que vale a pena notar d que Cournot nao reconheceu a possibilidade de

diferenciacao de precos — a cobranca de precos diferentes para diferentes clientes corn base

em diferentes elasticidades de demanda. Isso pode ocorrer em circunstancias em que o merca-

do pode ser separado e em que os compradores nao podem revender o produto. Por exemplo,

se o proprietario da nascente exigisse que os compradores consumissem a agua mineral no lo-

cal, o vendedor poderia cobrar dos compradores isolados precos que eles estivessem dispostos

a pagar, em vez de desistir de consumir. Nesse esquema de precos, a receita marginal seria equi-



valente ao preco para cada comprador, e o proprietario poderia obter ainda mais rendimentos

e lucros do que os mostrados na Figura 12-1. Veremos posteriormente que seu contempora-

neo frances Jules Dupuit entendeu essa ideia.

A teoria do duopOlio de Cournot, por outro lado, foi criticada por criar suposiOes irreais

e por omitir muitas solucOes alternativas para o caso do duopOlio. Em 1897, por exemplo, Fran-

cis Y. Edgeworth, em seu estudo Pure theory ofmonopoly (publicado originalmente em italiano),

indicou que um duopolista nao pode ter certeza sobre a maneira como seu concorrente vai rea-

gir. Essa incerteza de regOes mUtuas torna a solucao do duopOlio indeterminada. Os avancos

de Edgeworth nessa area serao discutidos no Capitulo 14.

Na decada de 20, os economistas comearam a divulgar os possiveis padrOes de reacOes dos

duopolistas e dos oligopolistas para incluir a concorrencia de vendas, custos, qualidade de pro-

duto e servios. 0 argumento de Cournot de que as empresas definem o prOprio nivel de resul-

tado ao supor que os resultados do concorrente permanecerao constantes foi descartado. Quan-

do admitimos que cada empresa considera a possIvel reacao de seu adversario de acordo com suas

prOprias politicas, temos uma gama completa de possiveis resultados, dependendo do que assu-

mimos sobre seus comportamentos. Cournot foi notavel como teOrico precursor do duopOlio e

do oligopólio, mas a teoria moderna, naturalmente, ficou alem de seus esforcos iniciais.

JULES DUPUIT

0 engenheiro Arsene-Jules-Emile Dupuit (1804-1866) e o segundo importante precursor fran-

ces do marginalismo. Dupuit nasceu em Fossano, Piedmont, Italia, que em 1804 era parte do
imperio frances. Ele voltou a Paris com seus pais em 1814 e estudou em Versailles, Louis-le-Grand

e Saint Louis. Dupuit graduou-se engenheiro na prestigiosa Lole des Ponts et Chausees. Seus

estudos e projetos sobre estradas, navegacao maritima e sistemas de agua municipais concederam-

lhe grande aclamacao na profissan de engenheiro. Em 1843, recebeu o conceituado premio French

Legion of Honor por seu trabalho. Em 1850, Dupuit tornou-se engenheiro-chefe em Paris e, em

1855, foi promovido ao cargo de inspetor-geral da Corporacao Francesa de Engenheiros Civis.

Enquanto deixava sua marca como engenheiro, Dupuit desenvolveu um ardente interes-

se pela economia teOrica e aplicada. Entre 1844 e 1853, ele publicou significativos artigos em

revistas especializadas sobre a utilidade marginal decrescente, o excedente dos consumidores e

a diferenciacao de prNos s . 0 principio basico desses conceitos era o processo de tomada de deci-

sao na margem. Embora Cournot tambem utilizasse esse metodo, nao ha indicacan de que

Dupuit e Cournot conhecessem o trabalho um do outro.

Utilidade marginal e demanda

Dupuit afirmava que o valor fixado para um bem (a agua do sistema municipal de agua) varia

de individuo para individuo. Alem disso, o nivel de satisfacao ou a utilidade que um individuo

obtem de uma unidade especifica de agua depende de como essa unidade em particular é usa-

da. Primeiro, uma pessoa utiliza a agua para uso altamente importante e, em seguida, à medi-
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Curva de consumo
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da que o estoque de agua cresce, para usos menos valiosos. A agua usada para se beber tern prio-

ridade em relacao a agua usada para a plantacao. Por sua vez, a agua usada para a plantacao tern

prioridade sobre a agua utilizada para lavagem e assim por diante, culminando corn seu uso para

fins decorativos, como as fontes de agua.

Sabemos que as ideias de utilidade marginal subjetiva e utilidade marginal decrescente nao

eram novas; lembre-se de que Bentham as discutira 60 anos antes. Mas Dupuit superou Ben-

tham ao ligar diretamente a utilidade marginal decrescente as "curvas de consumo" individual

e do mercado. Ele observou que, se o preco de um bem cai, as pessoas compram mais desse bem

para satisfazer as necessidades de utilidade menos marginal e menos urgente.

Dupuit construiu urn diagrama semelhante a Figura 12-3. Se o preco da agua é dez fran-

cos, disse Dupuit, e se os consumidores comprarem dez unidades de agua, deverao obter urn

bem de, no minim°, dez francos para cada uma das dez unidades. Quando o preco da agua cair

para cinco francos, os consumidores aumentardo o consumo de agua para 18 unidades. Esse

consumo extra acabard quando a utilidade marginal da agua tambem cair para cinco francos. A

unidade de agua simplesmente nao gera utilidade marginal suficiente para justificar o prey)

de cinco francos.

10 18 34

Quantidade (Unidades de Agua)

Figura 12-3 Curva de Consumo de Dupuit (Curva da Utilidade Marginal e Curva de Demanda)

A curva de consumo de Dupuit ilustra que a utilidade marginal cai a medida que o consumo aumenta e que

existe uma relacao inversa entre o preco do produto e a quantidade demandada. Se o custo medio pot unida-

de de agua fosse cinco francos, o vendedor do governo poderia cobrar cinco francos e atingir o equilibrio. Mas

o vendedor poderia aumentar a utilidade total corn a diferenciacao de precos. Especificamente, poderia co-

brar dez francos daqueles que estivessem dispostos a pagar essa quantia e obter 50 francos extras da receita to-

tal (5 francos X 10 unidades de venda). Essa receita extra lhe permitiria, entao, cobrar menos de cinco fran-

cos daquelas pessoas que nao estivessem dispostas ou nao pudessem pagar cinco francos. A utilidade total

aumentaria para urn total major que o mostrado pelas areas a+b+c+d+ e, porque as compras aumenta-

riam acima de 18 unidades de agua.



Resumindo, Dupuit estabeleceu o conceito de curva de demanda: uma relak inversa ou
negativa entre o pre93 de um produto e o valor que as pessoas desejam pagar por ele. Na formu-
lack de Dupuit, uma curva de demanda nada mais e que uma curva de utilidade marginal. 0
consumo de unidades sucessivas de um bem especifico gera satisfack extra cada vez menor. As-
sim, os consumidores rik comprark unidades extras do bem, a menos que o preco caia.

Economistas que vieram depois de Dupuit, como Walras (Capitulo 18), criticaram-no por
rik conseguir diferenciar as curvas de utilidade marginal e as curvas de demanda. Todavia,
Dupuit e reconhecido como um dos primeiros economistas a esbocar um diagrama que mos-
tra uma relgão inversa entre o preco e a quantidade demandada. Tambem foi um dos primei-
ros a salientar as bases da demanda sobre a utilidade marginal.

Excedente dos consumidores

A curva de consumo de Dupuit o levou a uma importante observack, reforcada mais tarde por
Alfred Marshall (Capitulo 15). Imagine que o pr No cobrado pelas autoridades seja dez francos,
como mostra a Figura 12-3. Isso implica que os consumidores estariam dispostos a pagar mais
de dez francos para todas as unidades de 4ua, exceto pela 10 a: a utilidade marginal sobre todas
as unidades anteriores excede dez francos. 0 preo será igual à utilidade marginal somente na
Ultima unidade (a 10 a). Em uma base por unidade, a diferenca entre a unidade marginal de ca-
da unidade e seu preco é utilité relative, ou utilidade excedente. A soma de todas essas diferen-
d.s entre a utilidade marginal e o preco e o excedente total dos consumidores. Ao prNo de dez
francos, na Figura 12-3, o excedente dos consumidores e o trikgulo c. Se o prNo fosse cinco
francos, o excedente dos consumidores seria a soma das áreas b, c e e.

Diferencia0o de precos no monop6lio

Muitas das estradas, pontes e sistemas de 4ua projetados por Dupuit eram monopOlios do
governo. Dupuit quis entk saber que preço, se aplicável, o governo deveria cobrar por esses
bens ou servi9ps monopolizados. Se o objetivo fosse maximizar a utilidade total, afirmava
Dupuit, entk o preo deveria ser zero. Na Figura 12-3, a th .ea em qualquer ponto da curva de
utilidade marginal e a utilidade total associada a esse resultado. A utilidade total é, obviamen-
te, maior em um prey) igual a zero (a soma das th.eas a, b, c, d, e ef).

A um prNo acima de zero, duas coisas acontecem. Primeiro, alguma utilidade e transferida
do consumidor para o vendedor. A utilidade liquida, no entanto, não cai como resultado dessa
transferencia. Segundo, alguma utilidade é perdida; na terminologia de hoje 1-1á uma perda do pe-
so morto. Por exemplo, se o preo for dez francos, em vez de zero, a quantidade seth dez, rik 34
unidades. Comparando os precos de dez francos e zero franco, vemos que a soma das áreas a e b
representa uma transferencia de utilidade dos consumidores para o vendedor. Ao mesmo tempo,
a soma das th .eas e, d e f delineia uma perda total de utilidade.

Dupuit reconheceu o Obvio: um prNo zero não permitith que o fornecedor cubra os custos
de fornecer o bem ou o servico. Portanto, Dupuit sugeriu que o vendedor do governo deve defi-
nir um preco em que os custos do servico sejam recuperados e a perda da utilidade total seja mini-
mizada. Uma maneira de cobrir os custos do fornecimento do bem ou do servio e definir um
Unico prNo que gere uma receita total (P X Q) igual ao custo total. Por exemplo, se o custo por
unidade de 4ua fosse cinco francos, entk o preo poderia ser definido em cinco francos tam-
bem. Dezoito unidades de 4ua serk consumidas, e a receita total seth de 90 francos (5 X 18),
c/Ifirientp cnkrir rie 9û rnnt-ne A V;011,-3 1 g_A
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Mas Dupuit queria saber se poderia haver urn esquema de precos ainda melhor para co-

brir o custo do abastecimento. Ele concluiu que urn esquema de precos duplos ou multiplos

reduziria a perda da utilidade total para menos que a area f: Dos consumidores cuja utilidade

marginal fosse major que cinco francos, poderiam ser cobrados mais do que os cinco francos

pot custo de unidade. Corn efeito, parte do excedente dos consumidores desses compradores

poderia ser estocada para a obtencao de receita extra por parte do vendedor. Esse preco acima

do custo para esses compradores nao resultaria em perda da utilidade total; simplesmente trans-

feriria parte do excedente dos consumidores para o vendedor. E, mais importante, essa receita

extra permitiria que o vendedor cobrasse menos daqueles indivicluos cuja utilidade marginal

estivesse abaixo dos cinco francos. Na Figura 12-3, um preco abaixo de cinco francos para es-

ses consumidores aumentaria o consumo para mais de 18 unidades. Quando o resultado au-

menta acima de 18 unidades, a perda de utilidade relativa ao preco zero fica reduzida a algo

menor que a areal: 0 esquema de precos duplos ou nualtiplos aumenta, portanto, a utilidade

total relativa ao preco Unico de cinco francos, embora continue a atender a exigencia de que a

receita total corresponda ao custo total.

Hoje, utilizamos o termo diferenciacao de preps para descrever o esquema de precos du-

plos ou mUltiplos de Dupuit. Essa ideia foi mais tarde desenvolvida e formal izada por A. C.

Pigou (CapItulo 20) e Joan Robinson (Capitulo 17). A diferenciacao de precos so pode ocorrer

quando possivel dividir os compradores em grupos identificaveis e quando a revenda do pro-

duto pelos consumidores é impossivel ou proibitivamente cara. Ela transforma o excedente dos

consumidores em maiores receitas e, no caso das empresas corn fins lucrativos, maiores lucros.

Contudo, conforme demonstrado por Dupuit, a diferenciacao de precos pode tambem aumen-

tar o resultado total e a utilidade total. Ela é amplamente praticada por empresas estatais e ser-

vicos de utilidade pUblica, exatamente nas formas de monopOlios que Dupuit tinha em mente.

JOHANN HEINRICH VON THONEN

Johann Heinrich von Thiinen (1783-1850), o terceiro precursor do marginalismo, nasceu em

Oldenburg, Alemanha. Estudou pot pouco tempo na Universidade de Gottingen e, depois,

comprou uma fazenda em Mecklenburg. La, cultivou a fazenda e escreveu sua principal obra,

The isolated state. No volume 1 de seu trabalho, publicado em 1826, ele desenvolveu uma teo-

ria que considerava a localizacao de varias formas de producao agricola em relacao ao mercado

em que o produto é vendido. No volume 2 de The isolated state, publicado em 1850, ele expan-

diu sua analise e, no processo, estabeleceu o rascunho de uma teoria de produtividade marginal

sobre salario e capital. Von Thunen foi urn precursor do marginalista John Bates Clark (Cal:4-

tulo 14), em particular.

Teoria da localizacao de von Thiinen

Ao desenvolver sua teoria da localizacao, von Thi_inen fez suas primeiras conjeturas:

Imagine uma cidade muito grande, no centro de uma planicie fertil, que nao seja cortada por

nenhum rio ou canal navegavel. Em toda a planIcie, o solo pode ser cultivado e tern a mes-

ma fertilidade. Distante da cidade, a planicie se transforma em uma regido despovoada e nao-

cultivada, que dificulta qualquer comunicacio entre o Estado e o mundo externo.
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GOSSEN: UTILIDADE E FAMA TARDIA

As obras de outro precursor do marginalismo,
Herman Heindrich Gossen (1810-1858), ii".o
foram verdadeiramente apreciadas ate ap6s a sua
morte. Contudo, seu pensamento era th:o avana-
do que merece ser mencionado.

Gossen deixou seu emprego como funcion.-
rio pUblico da Alemanha para passar quatro anos
recluso escrevendo um livro, publicado em 1854.
Poucas cOpias de Law of human relations and rules
of human action derived therefrom foram vendidas,
talvez porque seu tratamento fosse altamente
matemico. Muito desapontado, ele recolheu as
cOpias impressas restantes e mandou destrui-las.

Depois que William S. Jevons (Capitulo 13)
publicou a primeira edi o de sua aclamada obra
The theory ofpolitical economy, em 1871, ele desco-
briu uma cOpia do livro de Gossen e ficou espan-
tado ao saber que suas teorias sobre utilidade mar-
ginal tinham sido completamente antecipadas por
outro. Jevons deu todo o credito a Gossen nas edi-
9:5es seguintes, e a fama chegou postumamente a
esse teOrico pioneiro, cujo livro foi reimpresso na
Alemanha em 1889.

Duas leis estabelecidas por Gossen, em par-
ticular, prenunciaram as contribui es de Jevons e
outros marginalistas. A primeira lei de Gossen era
sobre rendimentos decrescentes: a utilidade adicio-
nal de um bem diminui quanto mais ele e consu-
mido. Entre outras coisas, essa lei explica de que
forma a troca voluntth-ia produz ganhos mUtuos
em utilidade. 0 fazendeiro que cria animais tem
mais animais para abate do que ele pessoalmente

deseja consumir: independentemente do dinheiro
que pode receber por eles, a utilidade marginal
baixa ou negativa. Da mesma forma, o padeiro tem
tanto p5.o que, alem do que foi consumido, a uti-
lidade marginal de cada 13) é baixa ou ate mesmo
negativa. A troca de pão por carne permite que am-
bas as partes obtenham mercadorias, fornecendo
mais utilidade marginal do que o estoque original.

A segunda lei de Gossen refere-se ao equili-
brio das utilidades marginais por meio do consu-
mo racional para garantir a .trixima satisfa o. A
pessoa racional, afirmava Gossen, deverá alocar o
seu dinheiro ou o rendimento deste de modo que
a Ultima unidade de dinheiro gasto em cada pro-
duto comprado gere a mesma quantidade de utili-
dade extra (marginal). A utilidade marginal por
unidade de dinheiro gasto em um produto é utili-
dade marginal (MU) dividida pelo pre9:) do pro-
duto (P). Portanto, simbolicamente, a condi o de
Gossen para a utilidade maximizada

MU, MUy 

P, Py • •

em que MU, e MUy s5.0 as utilidades marginais res-
pectivas de dois bens independentes, X e Y, e P, e
Py são seus respectivos prews.

Exploraremos a formulao de Jevons e Carl
Menger sobre essa ideia com mais profundidade
no pr6ximo capitulo. Veremos que essa lei de com-
portamento racional do consumidor foi a base da
anise de demanda considerada th.o importante
para a teoria do valor marginalista.

(12-1)

N5.o existe nenhuma outra cidade na planicie. A cidade central deve, portanto, abastecer
as th-eas rurais com todos os produtos industrializados e, em retorno, obteth todas as provi-
s5es da zona rural adjacente.

As minas que abastecem o Estado com sal e metais ficam prOximas à cidade central, que,
por ser a Unica, chamaremos simplesmente de "a Cidade"6.

6. Von Thnen, Johann H. The isolated state. Traduob de Carla M. Wartenberg e edio de Peter Hall. v. 1.
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Johann von Thtinen tratou, entao, dessa questao central:

0 problema que queremos resolver é o seguinte: Que padrao de cultivo vai se formar nessas

condicOes? E como o sistema agricola de diferentes areas sera afetado corn essa distancia em rela-

cao a Cidade? Assumimos que a agricultura seja realizada de forma absolutamente racional.

E Obvio que, proximo a Cidade, serao cultivados produtos pesados ou volumosos em rela-

cao ao seu valor e, portant° , caros para transportar, que os distritos mais distantes sao incapa-

zes de fornecer. Aqui tambem encontraremos os produtos altamente pereciveis, que devem ser

utilizados muito rapidamente. Corn o distanciamento em relacao a Cidade, a terra sera desti-

nada cada vez mais a produtos baratos de serem transportados em relacao ao valor.

Por esse motivo, vao se formar cinturoes concentricos razoavelmente diferenciados ao re-

dor da Cidade, cada urn com seu proprio produto basic°.

Ern cada cinturao, o produto basic°, e corn ele todo o sistema agricola, vai mudar; e nos

varios cinturoes encontraremos sistemas agricolas completamente diferentes'.

A Figura 12-4 representa uma versa° urn pouco modificada da representacao de von

Thtinen para sua teoria. 0 circulo mais interno (I), chamado de "Mercado de Jardinagem e

Horticultura", circunda imediatamente a cidade. Aqui, serao cultivados produtos frageis co-

mo morango, alface, couve-flor. Alan disso, os fazendeiros criarao vacas alimentadas em celei-

ros para a producao de leite, porque seu transporte "rid° é apenas dificil e caro, mas o leite tor-

na-se, principalmente na epoca de temperaturas elevadas, desagradavel ao paladar depois de

algumas horas".

0 segundo cinturao (II) indica a regiao em que ocorre intenso cultivo de florestas como

uma forma de abastecer a cidade corn combustivel e materiais de construcao. Esses itens preci-

sam ser cultivados proximo a cidade porque sao pesados em relacao ao valor do mercado e caros

para serem transportados. Os fazendeiros plantarao graos proximo a esses tres aneis, que juntos

constituem a zona III, chamada de "Plantio de Cereais". No cinturao mais interno dessa zona,

os proprietarios de terras ou seus arrendatarios plantarao grabs corn intensidade e revezarao a

colheita para obter o maximo de rendimento do solo possivel. Na zona central do cinturao III,

afirmou von Thtinen, partes da terra serao plantadas e outras serao usadas como pastagem. 0

cinturao mais extern() da zona III sera caracterizado por alguns campos ern que sao plantados

graos e outros em que a terra é temporariamente deixada sem cultivo.

No quarto cinturao (IV) da Figura 12-4, os fazendeiros criardo gado e porcos. Embora es-

ses animais sejam pesados, presumivelmente eles podem ser enviados a cidade para abate a urn

custo de transporte relativamente baixo. Finalmente, toda a terra localizada abaixo do cinturao

IV sera utilizada apenas para cap.. Os custos do transporte de qualquer tipo de produto da

fazenda ate a cidade serao muito grandes em relacao ao valor das mercadorias.

Johann von Thtinen explicou que, a medida que a intensificacao da producao agrIcola nos

cinturoes aumenta, os rendimentos decrescentes fazem corn que aquilo que chamamos de cus-

tos marginais aumente. Isso leva a urn aumento nos precos do mercado, que, por sua vez, tor-

na lucrativo o cultivo de novas areas mais distantes do mercado. Novamente, a intensificacao

da agricultura estende os quatro principais cinturoes da Figura 12-4.

7. Idem, ibidem, p. 8.



[;21 HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMICO

Rotacao
,de Colheitas,

Terra
Plantada/Pastagem

Terra PlantadafTerra
Na.o-Cultivada

Mercado de Jard'inage
e Horticultu

Caca

Figura 12-4 Teoria da localizacio agricola de Johann von ThUnen
No "estado isolado" de von Thiinen, NTrios cintures concentricos, cada um dedicado a um tipo especifico de
uso agricola, desenvolvem-se ao redor da cidade central. Quanto mais distante o cintutho estiver da cidade,
menos intensa será a produ o, menos perecivel seth o produto e maior será a possibilidade de a mercadoria
suportar os custos com transporte.

A produtividade marginal segundo Johann von Thnen
0 cuidadoso pensamento de Johann von Thnen sobre a localizacao de varios tipos de agricul-
tura o levou a desenvolver uma teoria de produtividade marginal sobre o emprego. Ele baseou
essa teoria no principio de que unidades extras da mao-de-obra levam a aumentos sucessiva-
mente menores no produto agricola total. Lembremo-nos de que Ricardo tambem utilizara a
mesma nocao — a lei de rendimentos marginais decrescentes — em sua analise sobre renda.
Johann von Thnen mais tarde estendeu a aplicabilidade dessa lei. Ele afirmou que, dado esse
principio, o fazendeiro deve tomar cuidado para n5.0 contratar m'ao-de-obra alem desse ponto,
em que o custo da última adiao de mao-de-obra corresponde ao valor do produto agricola adi-
cionado. Em termos contempora.neos, Von Thnen estava sugerindo que o empregador deve-
ria adicionar unidades de mao-de-obra ate que o produto de mao-de-obra da receita marginal
— a receita extra proveniente da maior produ0b — seja igual à despesa com salarios do traba-
lhador contratado. Alem disso, Von Thnen entendeu que é o produto marginal do último tra-
balhador empregado que estabelece o "salario natural" recebido pelos trabalhadores. Esse e o
sofisticado raciocinio econOmico que prenuncia as futuras contribuicOes de John Bates Clark e
Alfred Marshall. Aguardaremos uma discussao sobre esses economistas para examinar essa teo-
ria com orofundidade.
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Perguntas para estudo e discusser°

1. Identifique brevemente e estabeleca a importancia de cada um dos seguintes pensadores e

conceitos para a histOria do pensamento econornico: Cournot, receita total e marginal, duo-

polio, funcao de reacao, Dupuit, utilidade marginal decrescente, curva de consumo, exceden-

te dos consumidores, diferenciacao de precos, von Thiinen, produtividade marginal, Gossen.

2. Reveja a lista dos principais dogmas do marginalismo discutidos neste capitulo e determi-

ne quais deles se aplicam aos escritos de Cournot.

3. Recorde, dos topicos anteriores, as questoes relativas a receita total ou do teste de recebi-

mento total para elasticidade de demanda. Consultando os dois graficos da Figura 12-1,

determine se a demanda é elastica ou inelastica nas seguintes faixas de produto: (a) variacao

de 0 a 200; (b) variacao de 200 a 400. Explique suas respostas.

4. Tomando como referencia o modelo de monopolio de Cournot (Figura 12-1), explique por

que cada uma das seguintes declaracoes e erronea: (a) "0 monopolista cobra o preco mais

alto por unidade que pode obter". (b) "0 monopolista produz esse nivel de produto, que

maximiza seu lucro por unidade." (c) "Sem considerar seus custos de producao, um mono-

polista obtem lucro econOmico."

5. Desenhe uma linha pontilhada na Figura 12-2 (modelo do duopOlio de Cournot) que este-

j a um pouco acima do eixo horizontal e se estenda para a direita em direcao a funcao de rea-

cao m 2 n2 . Qual sera o nivel inicial de venda do proprietario 2? Justifique. De que forma o

proprietario I reagird? Quais serao os niveis de producao resultantes, dados os pressupostos

desse modelo? Explique.

6. Utilize a analise de utilidade de Dupuit para explicar pot que o total de produto demanda-

do cai a medida que seu preco aumenta, e outros itens ficam iguais.

7. Cite varios produtos que voce compra que Ihe fornecem a utilite relative de Dupuit.

8. Consultando a Figura 12-1(a) (modelo do monopcilio de Cournot), identifique a area de

excedente dos consumidores quando o preco é 60 francos. Explique de que forma a dife-

renciacao de precos (Dupuit) poderia aumentar a receita total do monopolista acima de

12.000 francos. Explique de que forma os precos mdltiplos, em vez do preco unico de 60

francos do monopOlio, poderiam melhorar a utilidade marginal (suponha, como Dupuit,

que a curva de demanda seja a curva de utilidade marginal).

9. Utilize os principios da teoria de localizacao de Von Thiinen para explicar por que as fabri-

cas de concreto geralmente estao localizadas proximas ou perto de cidades em que o produ-

to é vendido, enquanto as editoras de livros geralmente estao localizadas longe de onde os

livros sao vendidos.

10. De acordo com Von Thiinen, de que forma um proprietario de terras determinard o nume-

ro adequado de trabalhadores a serem contratados?

11. Utilize exemplos separados prOprios para explicar cada uma das duas leis de Gossen.
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CAPiTULO 13 

A ESCOLA MARGINALISTA — JEVONS,
MENGER, VON WIESER E VON 13611M—BAWERK

Embora Cournot, Dupuit, von Thiinen e Gossen tenham proporcionado uma analise margi-

nal pioneira, o marginalismo como uma escola mais claramente definida do pensamento eco-

nomic° originou-se corn W. Stanley Jevons, na Inglaterra, Carl Menger, na Austria, e Leon Wal-

ras, em Lausanne, na Suica. Esse é outro caso interessante de novas ideias surgidas quase

simultaneamente em diferentes lugares e de diferentes pessoas, mas que se originam de uma insa-

tisfacao comum corn as antigas teorias. Aqui, examinaremos as contribuicoes de Jevons, Menger

e de dois austriacos que seguiram as pegadas de Menger. Adiamos a discussao sobre Walras para

o Capitulo 18, que enfatiza os colaboradores da economia matematica.

WILLIAM STANLEY JEVONS

William Stanley Jevons (1835-1882) nasceu em Liverpool, na Inglaterra. Passou cinco anos na

Australia como avaliador na Casa da Moeda, onde ganhou o suficiente para voltar a Inglaterra

e prosseguir seus estudos. Ficou desapontado e triste quando nao ganhou urn premio de eco-

nomia politica na University College, em Londres, e atribuiu sua derrota ao preconceito de seus
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professores em relg5.o às novas ideias que estava desenvolvendo. Jevons publicou vios livros
sobre lOgica e tornou-se professor de lOgica, economia politica e filosofia, primeiro em Man-
chester e depois na University College, em Londres. Ele inventou uma m4uina lOgica, exibi-
da para a Sociedade Real, em 1870, capaz de produzir mecanicamente uma concluso a partir
de qualquer conjunto definido de premissas. Jevons tambem ficou famoso como historiador de
ciencia e contribuiu bastante para o desenvolvimento dos nnmeros-indices. Jevons era extrema-
mente introvertido e não teve muita influencia sobre seus colegas ou estudantes mais imedia-
tos. Aos 47 anos, morreu afogado enquanto nadava.

Teoria do valor de Jevons

Jevons chamava Ricardo de "aquele homem capaz, mas de pensamentos errados" que conduziu
o carro da ciencia econOmica na dire o errada. Mill, ele acreditava, levou o carro em direc5.o
confusTo. A arthlise econOmica apresentada por Senior estava muito mais ao gosto de Jevons.

Na primeira página de The theory of pofitical economy, publicado pela primeira vez em
1871, Jevons afirmou:

A reflex5o e o questionamento continuos levaram-me à opinião, de certa forma nova, de que
o valor depende totalmente da utilidade. As opini es correntes consideram o trabalho l , em vez
da utilidade, a origem do valor. Por outro lado, existem tamb6m aqueles que afirmam que a
m5.o-de-obra é a causa do valor. Diferentemente, eu mostro que temos somente de escrever
cuidadosamente as leis naturais da varia o da utilidade, como dependendo das quantidades
de nossas posses, para chegar a uma teoria de troca satisfatOria, das quais as leis comuns de ofer-
ta e demanda sejam conseqencias necessrias. Essa teoria esth em harmonia com os fatos e,
sempre que houver qualquer motivo aparente para se acreditar que a tri"o-de-obra seja a causa
do valor, obteremos uma explica o sobre a ra.o. Normalmente, considera-se que o trabalho

que determina o valor, mas somente de forma indireta, variando o grau de utilidade da mer-
cadoria por meio de um aumento ou uma limitação da oferta (...)=.

Diferentemente de Ricardo, que talvez dissesse que as perolas tem valor porque as pessoas
precisam mergulhar para obte-las, Jevons diz que as perolas tem valor porque os compradores
obtem utilidade com elas e que as pessoas mergulham para apanhar perolas, porque elas pos-
suem tal valor. 0 nivel especifico de utilidade associada às perolas depende do nUmero de pero-
las que as pessoas possuem no momento.

Para explicar a teoria do valor de Jevons, precisamos, portanto, comNar com sua teoria da
lei de utilidade marginal decrescente. Enth.o, voltaremos nossa aten o para essas nNOes de com-
portamento racional do consumidor, troca individual e comercial e total otimizado do trabalho.

Teoria da utilidade marginal decrescente. A teoria da utilidade marginal decrescente e seme-
lhante às ideias anteriores de Gossen ("0 Passado como Pre mbulo" 12-1) e de Dupuit. Jevons
afirmava que essa utilidade não pode ser medida diretamente, pelo menos com as ferramentas
disponiveis. Esse prazer ou satisfa o subjetiva pode ser estimado apenas observando-se o com-

1.N.R.T. M5n-de-obra.
2. William Stanley Jevons. The theory of political economy. 3. ed. Londres: Macmillan, 1888.
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portamento humano e notando-se as preferencias humanas. Ele tambem rejeitava qualquer ten-

tativa de se comparar a intensidade dos prazeres e dos esforcos entre pessoas diferentes 3 . Mas

urn imico indivicluo pode comparar utilidades de sucessivas unidades de urn link° bem, dizia

Jevons, epode comparar as utilidades marginais de varios bens. Em relacao ao primeiro, Jevons

utilizou analise grafica para ilustrar sua "lei de variacao do grau final da utilidade de uma mer-

cadoria". Uma versa() contemporanea de sua representacao é mostrada na Figura 13-1.

0 grafico superior da Figura 13-1 mede a utilidade total no eixo vertical e a quantidade

de uma mercadoria em particular, por exemplo, o bem X, no eixo horizontal. A utilidade total,

TU, aumenta a medida que mais bens X sap consumidos. Observe, porem, que a medida que

mais X sao consumidos, a utilidade total diminui a uma taxa decrescente. Cada unidade suces-

siva de X adiciona menos a utilidade total do que adicionava a unidade anterior.

No grafico inferior da figura, o eixo vertical mede a variaccio na utilidade total, ou utilida-

de marginal, MU. A utilidade marginal, ou segundo Jevons,

o grau final de utilidade (...) varia de acordo corn a quantidade da mercadoria e, conseqiien-
temente, diminui a medida que a quantidade aumenta. Nao ha mais nenhuma medida que

continuamos a desejar corn a mesma forca, seja qual for a quantidade já em uso ou possuida.

Se a pessoa que possui a utilidade marginal da curva da Figura 13-1 decide comprar X,
unidades da mercadoria, disse Jevons, entao a utilidade total seria TU,, e o grau final de utili-

dade (utilidade marginal) seria MU,. A utilidade marginal no grafico inferior é encontrada mar-

cando-se o declinio de TU (grafico superior) em cada um de seus pontos.

Raramente precisaremos considerar o grau de utilidade, exceto em relacio a Ultima adicao

que foi consumida ou, o que nos leva ao mesmo resultado, a prOxima adicao que esta prestes

a set consumida. Assim, normalmente utilizarei a expressao grau final de utilidade, significan-

do o grau de utilidade da infirrna adicao ou da prOxima adicao possivel de uma quantidade

muito pequena ou infinitamente pequena do estoque existente.

A lei da utilidade marginal decrescente de Jevons resolveu o paradoxo da agua e do dia-

mante que confundia alguns dos economistas classicos. Adam Smith acreditava que a utilidade

nao tern nada a ver corn a grandeza do valor de troca, porque a agua é mais ütil que o diaman-

te, embora os diamantes sejam mais valiosos do que a agua. 0 principio da utilidade marginal

decrescente revela que, embora a utilidade total da agua seja maior que a utilidade total dos dia-

mantes, o "grau final de utilidade" ou a utilidade marginal do diamante é bem maior que a uti-

lidade marginal da agua. Deverfamos preferir ter toda a agua do mundo e nenhum diamante,

em vez do contrario; contudo, preferimos ter urn diamante extra a uma unidade extra de agua,

uma vez que temos urn grande estoque dela.

3. Jevons, no entanto, foi inconsistente nesse ponto. Mais tarde, em seu livro, ele comparou utilidades entre
diferentes pessoas. Mais especificamente, ele estendeu o principio da utilidade marginal decrescente ao dinhei-
ro e deu uma justificativa te6rica para o argumento de que a redistribuicao da renda do rico para o pobre
aumenta a felicidade geral.
4. Jevons, op. cit., p. 51.
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Figura 13-1 Lei da Utilidade Marginal Decrescente de Jevons
A utilidade total que um consumidor recebe de cada quantidade de mercadoria Xe mostrada por TUno gra-
fico superior. 0 grafico inferior mostra a utilidade marginal (MU) ou a variacao na utilidade total a medida
que cada unidade de mercadoria e adicionada. A utilidade marginal, que e aproximadamenre semelhante ao
grau final de utilidade de Jevons, cai a medida que mais mercadorias X sao consumidas. A utilidade total da
quantidade X1 e TU,; a utilidade marginal da unidade X, e MU,.

Escolha racional: a regra equimarginal. jevons aplicou sua no o de utilidade final (utilida-

de marginal) para formalizar uma teoria geral da escolha racional.

Suponhamos que s seja o estoque total de alguma mercadoria, que pode ter dois usos distin-
tos cevada pode ser usada tanto para fabricar cerveja, bebida alcoOlica, p'ao ou para alimen-
tar o gado"1. Assim, podemos representar as duas quantidades adequadas a esses usos por x, e
y, ,tendo como condic§To que x, + = s. A pessoa pode imaginar estar gastando pequenas quan-
tidades da mercadoria, mas a tendencia inevi thel da natureza humana e escolher aquilo que
aparentemente oferea a maior vantagem no momento. Assim, quando a pessoa permanece
satisfeita com a distribuico feita, o que acontece (...) nue um aumento da mercadoria pro-
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duziria a mesma quantidade de utilidade tanto em urn uso quanta no outro (...) Em outras

palavras, devemos ter osgraus finais de utilidade (utilidades marginais) em dois usos iguais5.

Observe que, nesse caso, o preco de duas mercadorias é o mesmo, independentemente do

uso. Assim, o exemplo de Jevons é simplesmente urn caso especial da segunda lei de Gossen: o

consumidor que deseja maximizar a utilidade alocara o dinheiro de tal forma que a utilidade

marginal do Ultimo dOlar gasto em todas as mercadorias seja igual. Simbolicamente, isso seria

demonstrado coma: MU. I P. = MU, I = MU, I 13„. 0 papel da utilidade marginal decres-

cente é importante aqui. Se a razdo entre a utilidade marginal de X e seu preco for maior que a

de outras mercadorias, entao o consumidor racional comprard mais de X e menos dos outros

bens. Quando mais X forem obtidos, sua utilidade marginal caira.; quando menos unidades de

bens como Ye Z forem consumidas, suas utilidades marginais aumentarao. Conseqiientemente,

as razoes entre as utilidades marginais e as respectivos precos dos bens ficam equiparadas e a uti-

lidade total do consumidor é maximizada.

Teoria da troca. Jevons tambem utilizou seu principio de maximizacao da utilidade para

explicar as ganhos obtidos corn as trocas. Imagine, dizia Jevons, que uma parte ("parte comer-

cial") possua apenas milho e a outra possua apenas carne bovina. De que forma essa troca

beneficiara cada uma das partes e em que ponto a troca sera interrompida? Novamente, a re-

gra equimarginal entra em cena. Como o lado A possui apenas carne bovina, a razao entre a

utilidade marginal da carne e seu preco sera baixa, enquanto a razao entre a utilidade margi-

nal do milho e seu preco sera alta. A regra equimarginal sugere, acertadamente, que o lado A

vai se beneficiar obtendo milho e entregando carne bovina. Uma situacao semelhante existe

para o lado B. A utilidade perdida corn a oferta do milho sera menor do que o ganho em uti-

lidade corn a carne bovina recebida.

Em que ponto a troca sera interrompida? A resposta, dizia Jevons, é o ponto em que nac)

ha mais possibilidades de ganhos de utilidade corn as trocas. Mais especificamente, a troca sera

interrompida quando, na margem, uma libra de carne bovina tiver a mesma utilidade de, diga-

mos, dez libras de milho e for trocada par dez libras de milho no mercado. Isto é, se o preco de

uma libra de carne for dez vezes major que o preco de uma libra de milho (par exemplo, $ 10

versus $ 1), cada pessoa consumird os dois bens ate o ponto em que a came tiver dez vezes a uti-

lidade marginal da libra de milho (por exemplo, 100 versus 10 unidades de utilidade marginal).

Ou, algebricamente falando, a troca vai acabar quando a razdo entre as utilidades marginais dos

dois bens, coma vista par cada lado comercial, corresponder a razdo entre os precos (par exem-

pla 100/10 = $ 101$ 1).

0 trabalho segundo Jevons. Lembre-se de que Jevons defendia a utilidade como sendo o deter-

minante do valor de troca. Em uma parte de seus Principles, ele formulou sua ideia desta maneira:

0 custo de producao determina a oferta.

A oferta determina o grau final de utilidade.
0 grau final de utilidade determina o valor'.

5. Idem, ibidem, p. 59-60.
6. Idem, ibidem, p. 166.



Por que, ent'ao, o custo de produ rao n5o determina o valor? Ao refutar a teoria do valor
do trabalho, Jevons argumentava que a mk.-de-obra n-aO pode ser o regulador do valor porque
ela prOpria possui valores distintos. Ela difere infinitamente em qualidade e em eficiencia. "Eu
defendo a m'ao-de-obra como sendo essencialmente varthvel, de modo que seu valor deve ser deter-
minado pelo valor do produto, e nito o valor do produto determinado pelo valor da mdo-de-obra."

A m-a"o-de-obra é um custo psicolOgico subjetivo, um "esfory2. doloroso". 0 problema da
economia é "satisfazer nossas necessidades com o minimo possivel de m5.o-de-obra". Para fazer
isso, o trabalhador precisa comparar o esfor92, do trabalho com o prazer dos ganhos.

Jevons apresentou graficamente sua teoria da quantidade ideal de trabalho, como mostra
a Figura 13-2. A linha OX representa a quantidade de produto em potencial que o trabalhador
pode ganhar em um dia de trabalho, dada uma determinada taxa salarial por hora. A altura dos
pontos acima da linha OX mede o prazer (utilidade); os pontos abaixo dela medem o esfoNo
(desutilidade). No início do dia, o trabalho e geralmente mais cansativo do que mais tarde,
quando o trabalhador se ajusta a ele. Assim, ffio há prazer nem esfoNo nos pontos b e c na cur-
va chamada MDU„ (desutilidade marginal do trabalho) e 11á prazer real do trabalho — inde-
pendentemente dos ganhos — entre esses dois pontos. Acima de c, no entanto, o esforo (desu-
tilidade marginal) do trabalho adicional aumenta.

A utilidade marginal do produto, ou melhor dizendo, a utilidade marginal dos ganhos,
e mostrada por MU, (utilidade marginal dos ganhos). Sua inclina rao para baixo reflete a lei de
utilidade marginal decrescente. Em m, onde qm e igual a dm, o prazer obtido com os ganhos
associados à ultima unidade de trabalho e exatamente igual ao esfo No de trabalho suportado
(MU = MDU,) . 0 trabalhador optath por trabalhar e ganhar uma quantia representada pelo pon-
to m, pois, como visto pelas duas curvas, as horas de trabalho alem de m resultatho em maior desu-
tilidade do trabalho do que o lucro obtido na utilidade dos ganhos extras. Voce podeth confirmar

Dia de Trabalho

Figura 13-2 Equilibrio de Jevons entre o esforco do trabalho e o prazer dos ganhos
Jevons teorizou que o trabalhador compara a utilidade marginal dos ganhos do trabalho (MU,) com a desuti-
lidade marginal do trabalho (MD(4). 0 total otimizado do trabalho é mostrado por m, em que a utilidade
marginal dos ganhos, qm, é igual à desutilidade marginal do trabalho, dm.

r
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que m é o total de trabalho ideal da pessoa verificando os pontos diferentes de in ao longo de OX

Isso deve indicar que Jevons nao acrescentou realismo a sua discussdo apontando que "nem sem-

pre é possivel estabelecer a duracao do dia de trabalho de acordo corn o gosto do trabalhador".

Uma recapitulacao do pensamento de Jevons é necessaria. Ele acreditava que a utilidade

marginal é o determinante do valor de troca. Uma variacao no valor de troca pode ser resultan-

te de fatores como, por exemplo, a mudanca nas preferencias relativas das pessoas por certas

mercadorias. Quando o valor de troca varia, o valor da mao-de-obra utilizada para produzir a

mercadoria tambem varia. Por sua vez, as variac6es no valor da nado-de-obra (taxas salariais)

provocam variacoes no total de trabalho ideal, como visto por trabalhadores em diferentes mer-

cados. Portanto, perguntava Jevons, como é que se pode dizer que o tempo de trabalho é a causa,

ou ate mesmo a medida, do valor de troca? Em vez disso, o valor de uma hora de trabalho é

determinado pelo grau final de utilidade do produto.

Outros topicos tratados por Jevons

Jevons abordou varios outros topicos que merecem discussao. Primeiro, embora nao tenha

desenvolvido uma teoria geral sobre a distribuicao corn base na produtividade marginal, nem

tenha explicado adequadamente a lei de rendimentos decrescentes sobre a qual essa teoria de

distribuicdo foi construida, ele entendeu os fundamentos dessas duas ideias. As sucessivas uni-

dades de investimento de capital, dizia ele, sao menos produtivas que as anteriores. Dado um

numero fixo de trabalhadores em uma indUstria, o total de capital empregado determinaria o

resultado por unidade de capital. Esse resultado por unidade de capital, afirmava Jevons, deter-

minaria o pagamento de juros para o capital. 0 juro, segundo ele, é um dos tees componentes

do lucro: os outros dois sao os salarios da direcao e o seguro contra riscos.

Segundo, Jevons contribuiu para a teoria de seguro e de jogos de azar. Conforme detalha-

do em "0 Passado como Preambulo 13-1", ele utilizou sua teoria de utilidade marginal decres-

cente da moeda para mostrar que apostar em um jogo justo nao compensa.

Terceiro, os ciclos comerciais atrairam a atencao de Jevons. Ele teorizou que o ciclo de

manchas solares influencia o clima, que afeta o tamanho das colheitas. Grandes colheitas ocor-

rem quando as manchas solares estao em urn nivel minim°, e os precos baixos resultantes de

produtos agricolas estimulam a economia. Os efeitos podem se manifestar internacionalmente;

uma grande colheita e comida barata na India trardo aos assalariados uma receita excedente, que

podera set gasta corn vestuario, promovendo, assim, a prosperidade para as fabricas de algoddo

de Manchester. Essa teoria da mancha solar para o ciclo de negOcios, obviamente, nao susten-

ta a ideia dos testes empiricos que se seguiram e, geralmente, é citada como urn born exemplo

do erro de raciocinio post hoc, ergo proptor hoc ("depois disso, portanto por causa disso").

Quarto, como mencionado anteriormente, Jevons contribuiu muito para o desenvolvi-

mento dos numeros-indices. Particularmente, ele foi o primeiro a aplicar urn metodo para cons-

truir urn indice geral de precos que forneceria informacoes sobre a inflacao ou a deflacao de urn

periodo para o proximo. Entao, ele utilizou seu metodo para construir urn indice geral de pre-

cos, bem como indices de precos para categorias individuais de mercadorias.
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CUP 0 Passado como Preambulo 

JEVONS: 0 JOGO É RACIONAL?

0 jogo tem fascinado as pessoas desde a AntigQi-
dade. Hoje, milhOes de jogadores lotam os cassinos
todos os anos em Las Vegas, Reno, Atlantic City e
outros paraisos de jogos. Ate mesmo o governo
envolveu-se com o jogo: as pessoas gastam mais de
$ 40 bilhOes por ano em bilhetes de loterias fede-
rais nos Estados Unidos.

Em 1871, William S. Jevons utilizou sua
teoria de utilidade marginal decrescente para pro-
var que o jogo numa partida justa ffio é econOmi-
co. Uma partida justa e aquela com um valor espe-
rado liquido de zero. Um exemplo e uma partida
em que uma aposta de $ 1 fornece uma chance de
0,00001 c

Yo de ganhar $ 100.000. 0 valor esperado
do premio de $ 100.000 e $ 1, encontrado ao se
multiplicar o total do premio pela probabilidade
de ganh.-lo. Isto é, $ 1 = 0,00001 ($ 100.000).
Esse mais $ 1 do valor esperado do premio equiva-
le a menos $ 1 da aposta, tornando o valor espera-
do liquido da partida igual a zero.

Para fins de anise, Jevons assumiu que as
pessoas n' To atribuem prazer ao jogo, exceto para
ganhar, e que o dinheiro esth sujeito à lei de utili-
dade marginal decrescente. Segundo essas suposi-
95es, o premio potencial de uma partida justa tem
um valor de utilidade esperado menor que o total
de dinheiro apostado. No nosso exemplo anterior,
a utilidade marginal do 99.999 Q, 99.998" (e assim
por diante) dOlar ganho é menor que a utilidade do
primeiro ch5lar apostado. Embora essa seja uma
partida monetdria justa, riTo e uma partida
ria justa. 0 valor da utilidade esperado do premio
e um valor menor que o apostado.

Se apostar em uma partida justa e irracional,
jogar roleta, vinte-e-um ou cga-niqueis, comprar
bilhetes de loteria e apostar em cavalos seriam en-
t5D menos racionais. Nenhum desses jogos apresen-
ta possibilidades de vencer que os tornem justos,
ainda que as pessoas continuem a pagar por eles.

Duas explicaeies adicionais mantem a pers-
pectiva do economista de que a maioria dos jogos

e um comportamento racional. Primeiro, muitas
pessoas obtem utilidade com o jogo, independen-
temente de qualquer ganho esperado. Jevons reco-
nhecia que, de fato, diferentemente da teoria, uma
partida de jogo proporciona utilidade, assim como
assistir a um evento esportivo, um concerto ou um
filme. Para essas pessoas, a utilidade de fazer parte
da a0.o aumenta a utilidade marginal positiva, mas
decrescente, do dinheiro baseado em ganhos
potenciais. Esses jogadores realmente agem racio-
nalmente: seus ganhos esperados em utilidade
(jogar mais ganhos em potencial) ultrapassam a
utilidade negativa dos apostadores.

Em um importante artigo de 1948, Milton
Friedman (Capitulo 24) e L. J. Savage ofereceram
uma segunda explica o para o motivo pelo qual as
pessoas jogam". Esses economistas desaflaram a
afirma o de Jevons de que a utilidade marginal do
dinheiro decresce sobre todas as faixas menores de
renda, aumenta sobre as mais elevadas e, depois,
conseqQentemente cai. Para muitas pessoas, o
aumento da faixa de utilidade marginal de renda
significa que os dOlares resultantes dos "grandes
ganhos" (que aumentam muito o padro de vida)
possuem mais utilidade marginal do que os dOla-
res apostados. Onde as possibilidades de ganhar
s . ."o pequenas, uma pequena aposta proporciona a
oportunidade de uma grande vitOria. As pessoas
que experimentam o aumento da utilidade margi-
nal do dinheiro participath'o racionalmente de par-
tidas justas. Elas podem tambem jogar menos em
jogos justos, como loterias, se a utilidade marginal
do dinheiro estiver crescendo suficientemente
thpido para compensar esses jogos mais pobres.

a. Milton Friedmann e L. J. Savage. The utility analy-
sis of choices involving risk. Journal of Political Econ-
omy, n. 41, p. 279-304, agosto de 1948.



A Escola Marginalista — Jevons, Menger, Von Wieser e Von Bohm-Bawerk 1239

A politica publica segundo Jevons

Jevons era a favor da gratuidade de museus, concertos, bibliotecas e educacao. Ele acreditava

que o trabalho infantil deveria ser restringido por lei e que as condicoes de sal:1de e de seguran-

ca. nas fabricas deveriam ser regularizadas. Aprovava os sindicatos operarios como sociedades

beneficas e amigiveis, uma vez que as funcoes de seguranca reduzem a necessidade de assisten-

cia do governo. Mas os sindicatos deixam a taxa salarial por conta das leis naturais. Se eles obtem

aumentos salariais, é a custa de outros trabalhadores ou da populacao em geral por meio de pre-

cos mais elevados. "0 suposto conflito entre a mao-de-obra e o capital é uma ilusao. 0 confli-

to real é entre produtores e consumidores." A divisao de lucros é preferivel aos esforcos dos sin-

dicatos para aumentar salarios, e os trabalhadores devem economizar para melhorar sua parte.

Jevons opunha-se a regulamentacao das horas de trabalho para os homens adultos. Ele

defendia a exclusao de maes coin filhos abaixo da idade escolar das fabricas e das oficinas, em

beneficio das criancas. Mas, ele se lamentava pelos hospitais e pelas instituicoes medicos gratuitas

de todos os tipos, porque eles "alimentam as classes mais pobres corn urn senso contido de depen-

dencia das classes mais ricas em relacao as necessidades comuns de vida que lhes deveriam ser for-

necidas". Ele se opunha a medidas de seguranca governamentais para verificar o desperdicio de

carvao, porque esses modos de interferencia "rompem os principios de liberdade industrial, cujo

reconhecimento, desde a epoca de Adam Smith, atribuimos muito de nosso sucesso".

Jevons defendia uma extensdo cuidadosa da legislacdo para melhorar o saneamento pdbli-

co, mas nao tinha certeza se a prisdo por motivo de divida deveria ser abolida. A regulamenta-

cdo moderada das rodovias polo governo obteve sua aprovacao. Na sua opiniao, as taxas de con-

sumo, como a taxa de jogo, sdo mais desejaveis porque na p afetam a inddstria de forma negativa.

Alem disso, todas as pessoas acima do grupo dos realmente pobres devem contribuir corn o Es-

tado na proporcao de suas rendas. Acreditando que as pessoas sao essencialmente idoneas,

Jevons defendia o principio da felicidade geral de Bentham. Nenhuma lei, nenhuma circuns-

tancia, nenhum direito de propriedade, segundo ele, sao tan sagrados que precisem ser manti-

dos, se for possivel comprovar que interferem na felicidade geral. Mas, ele perguntava, como

podemos provar que uma determinada mudanca aumentard a felicidade? Sem uma evidencia

conclusiva, "as organizacoes sociais atuais tern a seu favor a suposicao de que podem, pelo

menos, existir e ser toleradas".

CARL MENGER

Carl Menger (1840-1921), nascido na Galicia e filho de um advogado, estudou nas Universi-

dades de Viena e Praga e recebeu seu doutorado na Universidade da Cracovia. Como professor

na Universidade de Viena, Menger publicou sua primeira obra, Principles of economics. Esse livro

apareceu em 1871, o mesmo ano em que foi publicada a principal obra de Jevons. 0 objetivo

mais amplo de Menger era produzir urn trabalho sistemico sobre economia e urn tratado abran-

gente sobre o carater e os metodos das ciencias sociais em geral. Seus interesses e o escopo de

seus projetos continuaram a se expandir e, em 1903, ele pediu demissao do seu cargo de pro-

fessor a fim de se dedicar exclusivamente a sua obra. Durante as tres ultimas decadas de sua lon-

ga vida, ele publicou muito pouco, porque estava insatisfeito corn seus escritos. Ao morrer, dei-

xou valiosos manuscritos fragmentados e desordenados.



0 impacto imediato e duradouro de Menger sobre a economia foi substancial. Muitos eco-

nomistas posteriores, conhecidos coletivamente como a escola austriaca, defenderam e expan-

diram seus principios. Friedrich von Wieser e Eugen von Bhm-Bawerk, dois dos mais proe-

minentes membros dessa escola, serao discutidos mais adiante neste capitulo. Outros membros

desse grupo incluem economistas notaveis como Ludwig von Mises, Joseph Schumpeter e

Friedrich von Hayek. Duas das mais significativas contribuiciks de Menger foram suas teorias
sobre o valor e sobre a imputacao.

A teoria do valor de Menger

Assim como Jevons, Menger baseou sua teoria do valor no conceito de utilidade. No entanto,

diferentemente de Jevons, ele deliberadamente nao fez uso da matematica ao formular sua teo-
ria e evitou construi-la sobre a base de Bentham. Sua exposiao sobre a utilidade marginal

decrescente e o equilibrio das utilidades marginais incluiu um exemplo reproduzido aqui na

Tabela 13-1. A tabela mostra os valores hipoteticos da utilidade marginal para varios mimeros
de unidades de dez mercadorias ou classes de mercadorias (/at X). Os nnmeros seqentes abai-

xo de cada coluna representam sucessivas adiy5es à satisfacao total resultante do aumento de

consumo da mercadoria especificada. Por exemplo, observe que o item de consumo mais impor-

tante e alimento, e assume-se que a primeira unidade de alimento consumida tenha uma utili-

dade igual a 10, como mostrado na coluna I. Se uma segunda unidade de alimento fosse con-

sumida no mesmo dia, sua utilidade seria 9. Observe na coluna / que uma 1 l a unidade de

alimento nao adicionaria nada a utilidade total dessa pessoa.

0 tabaco, uma necessidade menos urgente, é mostrado na coluna V. A primeira unidade

consumida da uma satisfacao de apenas 6. Abaixo de seis unidades, os niveis mais elevados de

consumo nao aumentam a utilidade. Se um individuo obtivesse quatro unidades de alimento,

a utilidade da pessoa por unidade cairia de 10 para 7. Essa pessoa, entao, descobriria que uma

quinta unidade de alimento provocaria a mesma satisfacao (6) que a primeira unidade de taba-

Tabela 13-1
0 conceito de Menger sobre a Utilidade Marginal Decrescente

GRAU DE SATISFA O MARGINAL

Unidade
Consumida

(Alimento)
/ // /// /V

(Tabaco)
V V/ V// V/// /X X

1 Q

2Q

3Q

4
5Q

6°
72

8'
9Q

10Q

11

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
7
6

5
4
3
2
1
0

7
6
5
4
3
2
1
0

6
5
4
3
2
1
0

5
4
3
2
1
0

4
3
2
1
0

3
2
1
0

2
1
0

1
0
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co (tambem 6). Suponha que essa pessoa desejasse gastar $ 10 e que todas as unidades de todas

as mercadorias custassem $ 1 por unidade. Como seriam aplicados os $ 10? Volte a nossa dis-

cussao anterior sobre a regra de equimarginalidade para confirmar que a resposta e quatro uni-

dades de I, tres unidades de II, duas unidades de III e uma unidade de /17. Nessa combinacao,

o total de $ 10 sera gasto e as razoes utilidade marginal/preco de cada item serao 71$ 1.

Uma suposicao implicita da tabela de Menger é que cada unidade de cada mercadoria

representa o mesmo gasto de dinheiro ou de esforco ou sacrificio ($ 1 em nosso exemplo). Por

outro lado, se uma unidade de tabaco pudesse ser obtida com $ 0,10 ou cinco minutos de tra-

balho, enquanto uma unidade de alimento precisasse de $ 1 ou 50 minutos de trabalho, a pri-

meira unidade de tabaco seria mais desejavel (61$ 0,10) do que a primeira unidade de alimen-

to (101$ 1).

Outra suposicao implIcita da tabela de Menger que a economia individual é capaz de clas-

sificar as satisfacoes tanto ordinal quanto cardinalmente. A classificacao ordinal permite que uma

pessoa diga que o primeiro Mar gasto corn alimento em um dia oferecera mais satisfacao do que

o segundo dolar gasto corn aliment° ou o primeiro gasto corn qualquer outro item representado

na tabela. Essa é uma afirmacao relativa, que indica que um item e classificado acima ou abaixo

de outros itens em relacao ao seu valor. Corn valores cardinais, pode-se afirmar que o primeiro

&lax gasto corn alimento (Id exatamente o dobro de utilidade que o sexto &Aar gasto corn ali-

mento ou o segundo dOlar gasto corn tabaco. A validade dessas comparacoes precisas é, obvia-

mente, questionavel. Veremos que os economistas que se seguiram substituiram a utilidade mar-

ginal pela utilidade cardinal ao desenvolver suas teorias sobre a escolha racional do consumidor.

Menger chegou a uma conclusao interessante corn base na sua tabela. Imagine que um

individuo pudesse suportar apenas sete unidades de alimento. Esse individuo satisfaria somen-

te essas necessidades alimentares, que variam de importancia entre 10 e 4 unidades de utilida-

de marginal. As outras necessidades alimenticias, variando entre 3 e 1, ainda nao seriam satis-

feitas. Qual seria a utilidade das sete unidades de alimento para essa pessoa? Jevons adicionaria

as utilidades marginais de cada unidade, da primeira ate a setima, para obter uma resposta de

49 (10 + 9 + 8 + 7 + 6 + 5 + 4). A resposta de Menger, no entanto, seria 28 (4 X 7), a utilida-

de marginal da Ultima unidade vezes o numero de unidades. Por que? Menger respondeu que

todas as unidades sao semelhantes; assim, cada uma possui a mesma utilidade que a unidade

marginal. Se uma pessoa tivesse somente uma unidade de alimento por dia, seu estado de quase

fome atribuiria um alto nivel de utilidade a essa unidade. Mas, se a pessoa tivesse sete unidades,

nenhuma unidade de alimento lhe daria mais satisfacao do que a unidade marginal.

Nisso, Menger comparou o valor da troca corn a utilidade total, diferentemente de Jevons,

que comparou o valor da troca corn a utilidade marginal. Jevons teria dito que, na coluna I da

Tabela 13-1, 10 unidades de alimento tern major utilidade total que 5 unidades, mas a 10' uni-

dade possui uma utilidade marginal menor que a 5" unidade. Da mesma forma, uma grande

colheita de trig° oferece mais utilidade total do que uma pequena colheita de trigo, mesmo que

a maior delas seja vendida por urn valor major. De acordo corn Menger, por outro lado, 5 uni-

dades de alimento oferecem maior satisfacao para o individuo (6 X 5 = 30) do que 10 unida-

des (1 X 10 = 10). Assim, Menger diria que uma pequena colheita de milho pode ser mais saris-

fatOria para os consumidores do que uma grande colheita. Seria o caso em que uma colheita

menor produz mais dinheiro do que a maior, porque a utilidade marginal da major colheita



muito baixa. Das duas formulaci5es, os economistas contempothieos geralmente aceitam a pers-
pectiva de Jevons sobre esse assunto.

Jevons afirmava que a medida do valor e inteiramente subjetiva. Portanto, uma mercado-

ria pode ter maior valor para um individuo, menor valor para outro e nenhum valor para um
terceiro, dependendo das diferencas entre as preferencias dos tres individuos e o total de recei-

ta disponivel para cada um deles. Assim, n5.0 apenas a natureza do valor é subjetiva, mas tam-

bem a medida do valor. 0 valor ri- ,o tem nada a ver com o custo da produck):

0 valor que um individuo poupador atribui a um bem e igual à importancia da satisfacao espe-
cifica que depende de seu poder sobre o bem. Nao ha nenhuma ligação necessaria e direta en-
tre o valor de um bem e se, ou em que quantidade, a mao-de-obra e outros bens de ordem mais
elevada sao aplicados na sua produao. Um bem nao-econOmico (a quantidade de madeira de
lei em uma floresta virgem, por exemplo) nao atinge um valor para os homens se grandes quan-
tidades de rn-ao-de-obra ou outros bens econOmicos foram aplicados na sua prodt.i& -ao. 0 fato
de um diamante ter sido encontrado acidentalmente ou obtido em uma mina de diamantes
empregando-se milhares de dias de trabalho é completamente irrelevante para seu valor. Em
geral, nenhuma pessoa na vida pratica pergunta a origem de um bem ao estimar seu valor, mas
considera apenas os serviws que o bem pode lhe prestar e aos quais ela teria de renunciar se nao
o tivesse em seu poder. Os bens que necessitaram de muita mab-de-obra geralmente nao tem
nenhum valor, enquanto outros, em que pouca ou nenhuma mao-de-obra foi empregada, pos-
suem um valor muito alto. As quanridades de mao-de-obra ou de outros meios de producao
aplicadas à sua produao n5.0 podem, portanto, ser o fator determinante no valor de um bem'.

A base do valor da troca, dizia Menger, é a diferenca na valorizack) subjetiva relativa dos

mesmos bens por diferentes individuos. Ele discordava da opini-ab de Smith de que o valor da
troca se deve à tendencia em transportar, negociar ou trocar uma coisa por outra, de que o

comercio e um fim em si mesmo porque e prazeroso. Ao contthrio, Menger argumentava que

o comercio dedica-se a aumentar a satisfaco compartilhada pelas partes da troca. 0 comercio

aumenta a utilidade total de ambos os lados. "O principio que leva os homens à permuta é o

mesmo que os orienta em suas atividades econOmicas como um todo; é o esforco de garantir a

mais completa satisfack) possivel de suas necessidades."

A teoria da imputa0o8

Menger deu origem à ideia de imputack) nos fatores de preco da produck). Os marginalistas

enfatizaram a importhricia da demanda do consumidor, especialmente em seus aspectos psicol -

gicos subjetivos, na determinacki de precos. Os conceitos de utilidade marginal e total referem-

se às carencias do consumidor; portanto, aplicam-se somente a bens e servicos do consumidor.

0 que determina os precos de bens de "ordens superiores" na produo".o, como equipamentos,

materia-prima, terra e assim por diante? Menger, em sua teoria da imputac-ab, sustentava a ideia

de que tais bens tambem produziam satisfaco aos consumidores, embora apenas indiretamen-

te, ajudando a produzir itens que realmente satisfacam às necessidades do consumidor de forma
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direta. A utilidade marginal do consumidor para urn pedaco de ferro é determinada pela utilida-

de marginal do produto final que e feito a partir desse ferro — por exemplo, urn dedal; o ferro

possui utilidade imp utada a ele pela utilidade do dedal. 0 principio da utilidade marginal e, por

isso, estendido a toda a area de producao e distribuicao. 0 aluguel recebido pelos proprietarios

de terras é determinado pela utilidade dos produtos cultivados nessa terra. Os fatores, ou agen-

tes, de producao recebem valores de uso que determinam seu valor de troca. 0 valor atual dos

meios de produedo é igual ao valor esperado (corn base na utilidade marginal) dos bens de con-

sumo que sera° produzidos, corn duas retencoes: a margem subtraida "para o valor dos servieos

de capital" (juros) e uma recompensa para a atividade de empreendedorismo (lucro).

A doutrina da imputacao foi um ataque contra as teorias de mao-de-obra e de custo real

do valor. Menger dizia que é urn erro muito basic() argumentar que os bens atingem o valorpor

nos porque os bens que possuem valor para nOs foram aplicados em sua producao. Essa falsa

doutrina, dizia ele, nao pode explicar o valor dos servieos da terra, o valor dos servicos de mao-

de-obra ou o valor dos servicos de capital. Ao contrario, o valor dos bens utilizados na produ-

ea° deve, sem exceed°, ser determinado pelo valor esperado dos bens de consumo que eles aju-

darn a produzir. Menger negava que o preco da mao-de-obra comum fosse determinado pelo

custo da subsistencia comum para o trabalhador e sua familia. Os precos dos servicos de mao-

de-obra, assim como os precos de todos os outros bens, sao determinados por seu valor. E seus

valores sao determinados "pela importancia da satisfacao que permaneceria insatisfeita se nao

fossemos capazes de controlar os servicos de mao-de-obra".

Conclusoes

As contribuieoes de Menger a teoria da microeconomia sao expressivas. Seus escritos estao reple-

tos de diversas contribuieoes, alem daquelas que discutimos aqui. Urn exemplo é sua discussao

sobre monopolio, que caracteristicamente sugeria indmeros conceitos importantes, desenvolvi-

dos mais tarde de forma mais completa:

0 monopolista nao é completamente irrestrito quanto a influencia do curso dos eventos eco-

nomicos. Como vimos, se o monopolista deseja vender uma quantidade especifica do bem

monopolizado, ele nao pode fixar o preco de acordo corn sua vontade. E, se de fixar o prey:),

nao podera determinar, ao mesmo tempo, a quantidade que sera vendida ao prey) que ele

definiu. (...) Mas, o que lhe dá uma posicao excepcional na vida economica é o fato de que

possui, em uma determinada instancia, a opcao de determinar a quantidade de urn bem

monopolizado a ser comercializada ou seu preco. Ele faz sua escolha sozinho, sem considerar

outros indivicluos, levando em conta somente sua vantagem econornica. (...)

Seria totalmente errado assumir que o preco de urn bem monopolizado sempre, ou quase

sempre, aumenta ou cai em uma proporcao exatamente inversa as quantidades comercializa-

das pelo monopolista ou que exista uma proporcao semelhante entre os precos definidos pe-

lo monopolista e a quantidade do bem monopolizado que pode ser vendida. Se, por exem-

plo, o monopolista trouxer 2.000 em vez de 1.000 unidades de bem monopolizado ao

mercado, o preco de uma unidade nao caird necessariamente, por exemplo, de seis para tres

florins. Pelo contrario, dependendo da situacao economica, de pode cair apenas para cinco

florins, mas, em outra situacao, cair para dois florins'.

9. Menger, op. cit., p. 211-213.



Essa citaao indica que Menger tinha um bom entendimento sobre as ideias de curvas de
demanda de mercado decrescentes e elasticidades de demanda diferentes.

Nosso elogio a Menger n-ao pretende sugerir que sua an.1ise econOmica esteja livre de gra-
ves omissOes ou inverdades. Por exemplo, ele nan considerou de forma correta o papel dos cus-
tos marginais crescentes de produao ao ajudar a estabelecer os valores relativos da mercadoria.
Assim como Jevons, ele estava tan concentrado em contestar a teoria da nfao-de-obra que errou
de uma maneira muito semelhante à daqueles que criticava. No entanto, nan ha chlvida de que
a anfise econOmica suficientemente desenvolvida garante seu lugar de honra duradoura na his-
tOria do pensamento econOmico.

FRIEDRICH VON WIESER
Friedrich von Wieser (1851-1926), o segundo membro do chamado "trio austriaco", nasceu
em Viena em uma distinta familia aristocrata, cujos filhos, em geral, entraram para o servi o
pnblico. Ele estudou direito na Universidade de Viena e, apOs a gradua o, leu o livro de Menger
sobre economia. As ideias contidas ali o cativaram e o inspiraram a estudar economia em uni-
versidades alernas. Depois, ele foi indicado, com a ajuda de Menger, para a cadeira de professor
de economia na Universidade Alema de Praga. Mais tarde, lecionou na Universidade de Viena
e tambem assumiu altos postos no governo da A- ustria, tendo sido uma vez ministro do Comer-
cio. Foi ele tambem que introduziu o termo utilidade marginal à terminologia econOmica,
embora Dupuit, Jevons e Menger tenham desenvolvido o conceito antes dele.

Valor de troca versus valor natural
Fiel à doutrina marginalista, Friedrich von Wieser dizia que n'ao existe nenhum valor de troca
"objetivo", porque "suas raizes estao fixadas nas estimativas subjetivas de individuos, agrupadas
para determinar o resultado". Poderiamos perguntar se a oferta de preos na margem realmen-
te reflete a utilidade marginal de um bem: um milionario que se alimenta muito bem oferece
$ 20 por um jantar à base de carnes, pelo qual um pedinte faminto nao pagará mais de $ 1. Mas,
qual das duas pessoas associa a utilidade marginal ao jantar? Friedrich von Wieser era muito
consciente desse tipo de problema.

Entretanto, para apreciar adequadamente o serviya do valor de troca na vida econOmica,
devemos nos lembrar de que ele nrao contem exatamente os mesmos elementos que o valor
de uso na economia reservada. Este simplesmente depende da utilidade; o primeiro, alem dis-
so, depende do poder de compra. (...) 0 valor de uso mede a utilidade; o valor de troca mede
uma combinaao de utilidade e poder de compraul.

Portanto, dizia von Wieser, os diamantes e o ouro tem pre 9ps excepcionalmente altos por-
que s'ao artigos de luxo, valiosos e pagos de acordo com o poder de compra das classes mais ri-
cas. Generos alimenticios mais comuns e o ferro tem preos baixos porque so bens comuns,
cujos preos dependem principalmente do poder de compra e da valoriza o do pobre.

A produo é determinada ffio apenas de acordo com a carencia simples, mas tambem de
acordo com a riqueza. Em vez de itens que teriam a maior utilidade, essas coisas s5.o produ-
zidas para se obter o maximo do que se pode pagar. Quanto maiores forem as diferenas na

Fri pririch unn NY/ipopr T onu
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riqueza, mais marcantes sera() as diferencas na producao. Ela proporcionard luxo para o arro-

jado e glurao, embora seja insensivel as carencias do miseravel e do pobre. Portanto, é a dis-

tribuicao da riqueza que decide de que forma a producao deve funcionar e induz o consumo

do tipo mais esbanjador".

Depois, von Wieser apresentou o conceito de valor natural como a soma das utilidades mar-

ginais de todos os bens obtidos.

No valor natural, os bens sdo estimados, simplesmente, de acordo corn sua utilidade margi-

nal; no valor de troca, de acordo corn uma combinacao de utilidade marginal e poder de corn-

pra. No primeiro, os luxos sao estimados a precos muito baixos e os itens necessarios, corn-

parativamente, a precos mais altos. 0 valor de troca, mesmo quando considerado perfeito, é,

se assim podemos chama-lo, uma caricatura do valor natural; ele perturba sua simetria eco-

nOmica, aumentando o pequeno e reduzindo o grandeu.

Corn base nessa distincao entre valor natural e valor de troca, Von Wieser delineou uma

conclusao que foi mais tipicamente alema do que marginalista: ha espaco para intervencao limi-

tada do governo na economia sempre que os dois tipos de valor divergem significativamente.

As pessoas procuram algo melhor do governo. No entanto, isso nao significa que a forma de

se obter o lucro seja totalmente rejeitada. Ela pode set mantida, mas, corn o empenho de se

obter o maior retorno comercial, deve estar ligada, de uma forma ou de outra, ao esforco de

servir aos interesses ptiblicos. Particularmente, no que se refere a qualquer carencia conside-

ravel enquanto o poder de pagar é insuficiente, o servico deve ser garantido a precos limita-

dos — o que equivale dizer que a valorizacao relativa ao valor de troca deve ser substituida

pela valorizacao relativa ao valor natural. Assim surge a "empresa pdblica"3.

Friedrich von Wieser sustentou que a utilidade de cada unidade do mesmo tipo de bem

equivale a utilidade marginal da Ultima unidade, porque qualquer unidade pode ser considera-

da unidade marginal. Em situagOes em que a carencia permanece a mesma e a oferta aumenta, a

utilidade marginal deve cair. Essa é a lei da oferta de von Wieser. Sua lei da demanda é mostra-

da quando a carencia aumenta e a oferta permanece a mesma, aumentando assim a utilidade mar-

ginal. Friedrich von Wieser concordava corn os marginalistas que o valor total de urn bem é sua

utilidade marginal vezes o ntimero de unidades disponiveis. Isso produz o "paradox° do valor".

Cada quantidade adicional de bem traz consigo uma diminuicao do aumento do valor. 0 valor,

e portanto a utilidade, é zero quando não temos nenhum bem ou quando os bens se tornam

superabundantes. Em algum ponto a utilidade marginal vezes as unidades de bens resulta em um

valor total decrescente. Embora von Wieser nao tenha afirmado tal coisa, isso ocorre quando a

demanda se torna inelastica. Encontramos, portanto, uma major oferta de bens menos rateis do

que uma menor oferta em que a demanda é inelastica, porque ele sera vend ido por uma quantia

menor de dinheiro? Devemos converter a superfluidade em carencia e a carencia em major caren-

cia, a fim de criar e aumentar o valor? "Nao", respondeu von Wieser. 0 maior principio de toda

a economia é a utilidade total (valor natural). Quando o valor total entra em conflito corn a uti-

11.Idem, ibidem, p. 58.
12. Idem, ibidem, p. 62.
13.Idem, ibidem, p. 225.



lidade total, a utilidade deve vencer. No entanto, ele confiava que as economias humanas movem-
se totalmente na dire o em que o aumento da oferta de bens aumenta tanto o valor total quan-
to a utilidade total, isto é, as demandas s5.o elsticas. "Na maioria das coisas, estamos t5O longe

de ter uma superfluidade que quase toda multiplicação de bens mostra um aumento correspon-
dente no valor total" e "o valor é a forma em que a utilidade é calculada". A livre-concorrencia
evita que os empreendedores restrinjam a produc-ao ao aumento de pre 9os de forma significati-
va. Se os monopOlios restringem a produ o a fim de aumentar o preo, o governo deve interfe-
rir. "E a ordem econOmica da sociedade livre precisa apenas ser complementada pela interferen-
cia adequada do governo." Ele continuou com o seguinte:

As suposiceies da economia simples esrao estruturadas de forma a exigir o dominio do interesse
geral. Um paradoxo que surge na oposicao entre o poder pessoal e o interesse social é, portan-
to, excluido. Mesmo na economia simples, ainda existem casos desse tipo em que a sernelhanca
do paradoxo esta apta a surgir. Esse misterio é mais facilmente resolvido quando pressupomos
o caso extremo em que um metodo de producaio possibilita um aumento no estoque ao ponto
de superabun&ncia. Vamos assumir, por exemplo, que a perfuracao de um poco artesiano ou
de uma grande nascente possibilite abastecer uma cidade com agua pura em quantidades supe-
rabundantes. Se o principio de utilidade marginal fosse rigidamente seguido, esse empreendi-
mento nunca seria iniciado; um estoque superabundante de bens livres tem uma utilidade mar-
ginal de zero. Mas, tal consideracao impedira o pnblico de incorrer em despesas para tal
empreendimento? Obviamente, fiao. 0 empreendimento garante o maximo possivel de bene-
ficio. 0 ptiblico percebera esse beneficio sem considerar o fato de que a utilidade resultante nao
pode ser calculada. Podera perceber tambem que o calculo de acordo com a utilidade marginal
n'ao simplifica o problema nesse caso, como geralmente ocorre em outros. Pelo contrario, ele tira
uma pessoa do seu rumo. Assim, recorremos ao calculo mais complicado do beneficio total.

Esse e precisamente o estado de negOcio em que examinamos todos os casos de aparente
paradoxo. Sempre que o aumento na oferta, calculado de acordo com a utilidade marginal,
leva a uma expressao numerica menor (do valor total), a estimativa pela utilidade marginal
nao cessa de simplificar, e o plano de producao deve ser refeito com base na utilidade total.

A utilidade marginal deve ser utilizada como base para os calculos em que estoques maio-
res ainda oferecem maior resultado. Nao se aplica quando o resultado é menor. Casos do pri-
meiro tipo sao todos muito genericos, os Oltimos sao excepcionais".

Isto é, a empresa privada serve a sociedade somente quando a demanda por cada um de
seus produtos é eUstica. E a demanda sempre seth elstica em condiOes competitivas.

Custos de oportunidade

Von Wieser e famoso pela doutrina que veio a ser chamada de princz'pio dos custos de oportuni-
dade ou conceito dos custos alternativos. Essa ideia transformou o custo de produ o em um cus-
to psicoleigico subjetivo. 0 empreendedor que produz algo para um mercado abre m-ao da opor-
tunidade de produzir e vender mercadorias alternativas:

Sempre que o homem de negOcios fala de incidencia de custos, ele tem em mente a quanti-
dade de meios produtivos necessarios para se atingir um determinado fim, mas aparece, tam-
bem, a ideia associada de um sacrificio que seus esforcos exigem. Em que consiste esse sacri-
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ficio? Qual é, por exemplo, o custo para o produtor de dedicar certas quantidades de ferro do

seu abastecimento a fabricacao de urn produto especifico? 0 sacrificio consiste na exclusao

ou na limitacao de possibilidades pelas quais outro produto poderia ter sido produzido, caso

o material nao tivesse sido destinado a urn produto especifico. Nossa definicao em uma asso-

ciacao anterior deixou claro que os meios de producao de custos sao agentes produtivos

amplamente espalhados e que tem diversos usos. Como tais, eles prometem uma producao

lucrativa em muitas direcoes. Mas a realizacao de um deles envolve necessariamente a perda

de todos os outros. E esse sacrificio que ê tratado no conceito de custos: os custos de produ-

cao ou as quantidades de meio de producao de custos necessarios para urn determinado pro-

duto retirados de outros. (...) 0 homem de negOcios, comparando os lucros de um produto

corn seu custo, compara duas grandezas de utilidade's.

Os economistas concordam que o principio de custos de oportunidade possui ampla apli-

cabilidade nos assuntos economicos. A producao de mais autornOveis pode significar menos casas.

A construcao de uma escola pode significar abrir mao de urn hospital ou de certos bens de con-

sumo ou de investimento. A compra de urn computador pessoal pode significar sacrificar as ferias

da familia. Mais horas de lazer podem significar menos ganhos corn o trabalho. Os custos de opor-

tunidade sao envolvidos quando urn empreendedor considera seu salario implicito, seus interes-

ses e seus custos de arredamento, porque esses fatores poderiam ser obtidos em outro emprego.

Esse principio, portanto, ajuda a eliminar os problemas economicos basicos que os individuos, as

empresas e os paises enfrentam. No entanto, nao esta bem claro que essa ideia explica qualquer

Andamento sobre o valor de troca. Ela sugere que o valor de uma mercadoria é o valor das mer-

cadorias que foram deixadas de lado. Mas o que determina o valor desses bens alternativos?

EUGEN VON BoHM-BAWERK

Eugen von Bohm-Bawerk (1851-1914) foi o terceiro membro do trio austriaco (junto corn

Menger e Von Wieser). Foi professor de economia politica na Universidade de Viena e serviu o

governo austriaco como ministro das Financas. Foi casado corn a irma de Von Wieser.

Entre as contribuiclies de Von Bohm-Bawerk para a analise econOrnica, uma delas se desta-

ca: sua analise do elemento de tempo — nal° o tempo em relacao as alteracoes sistematicas na eco-

nomia ou em relacao ao crescimento econornico, mas o tempo como urn elemento significativo

no curso normal dos assuntos econornicos, influenciando todos os valores, os precos e os lucros.

Teoria dos juros

A incorporacao do tempo por Eugen von Bohm-Bawerk na analise economica pode set clara-

mente observada em sua famosa e premiada teoria dos juros. 0 juro surge por tres motivos,

sendo os dois primeiros subjetivos:

• Orientacap atual. Os bens sao mais apreciados no presente do que no futuro. "Sistematica-

mente menosprezamos as necessidades futuras e os bens que devem satisfaze-las." Essa é uma

falha de perspectiva, a Unica irracionalidade que von Bohm-Bawerk introduziu em seu

"homem economico". As pessoas subestimam as necessidades futuras porque tern imaginacao

15. Von Wieser, Economics, op. cit., p. 99-100.



falha, porque tem forca de vontade limitada e nao resistem à extravag'ancia futura mesmo
quando tem consci'encia das necessidades futuras e porque sabem que a vida e curta e incerta
e, portanto, preferem aproveita-la hoje do que se sacrificar para o futuro.

• Expectativa do aumento da riqueza. A segunda base para os juros, tambem subjetiva, surge da
ideia de que somos preparados para nos interessar pelo consumo presente em vez do consu-
mo futuro, porque esperamos ser mais ricos no futuro. Observe que essa base para os juros,
assim como a primeira, concentra-se no consumo.

• Producao indireta. A terceira base para os juros envolve a producao. 0 processo de producao
estendido, ou torna-se mais indireto, quando mais e mais bens de capital sao produzidos e usa-
dos para a fabricacao de produtos finais. Por exemplo, para obter uma pesca melhor, uma pes-
soa constrUi um barco; isso aumenta o processo de producao, e o produto fisico final — o nUme-
ro de peixes pegos — e maior do que se todo o tempo fosse gasto pescando em vez de construindo
o barco. Ate von Bhm-Bawerk, a duracao do periodo de producao era considerada um dado
tecnolOgico e, portanto, constante. Eugen von Bhm-Bawerk o transformou em variavel.

Com base nesses tres conceitos, seguiu-se a explicacao do juro. Ele é um agio ou um pre-
mio, aplicado sobre o valor e o preco de bens de consumo atuais. Os trabalhadores e os proprie-
tarios de terras recebem o valor atual de seus servicos produtivos. Os aumentos no valor, decor-
rentes dos metodos mais produtivos que se tornam possiveis com o decorrer do tempo,
permanecem nas maos dos empreendedores. Os juros passam do empreendedor para o capita-
lista (financiador), que disponibiliza fundos para a producao indireta ou que utiliza capital. Por-
tanto, os trabalhadores e os proprietarios de terras recebem o valor do produto de seus servicos,
mas o valor é descontado no presente.

Para resumir: os jurospodem ser pagos pelo empreendedor, uma vez que, quanto mais indi-
reto for o processo de producao, mais produtivo e eficiente ele se torna. Os juros precisam ser
pagos, porque as pessoas preferem o consumo atual ao futuro.

Outros pontos de vista

Eugen von Bhm-Bawerk concordava com os outros dois lideres da escola marginalista austriaca
que a utilidade total de um bem é sua utilidade marginal vezes o nUmero de unidades. Concor-
dava tambem com eles que o valor do meio de producao depende do valor do bem final produzi-
do, que, por sua vez, depende da utilidade marginal dos bens finais. 0 valor do produto final e
maior que o valor dos servicos que o produzem, pelo total de juros durante o tempo transcorrido.

Assim como os marginalistas em geral, von Bhm-Bawerk aceitava a analise de Say de que
a economia normalmente tende em direcao ao pleno emprego. Ele rebateu as criticas sobre sua
crenca de que, se todos os membros de uma comunidade economizassem, simultaneamente,
um quarto de seus rendimentos, a producao permaneceria inalterada:

N'ao e dificil observar a falha de raciocinio [da minha  Ela esta relacionada a uma das
premissas; aquela que afirma que a reduQb do "consumo pelo prazer imediato" deve envolver
tambem a reduc-ao na produc'ao esta errada. A verdade é oue a reduc rao do consumo envolveno
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uma reducao generica da producao, mas somente, atraves da acao da lei da oferta e da deman-

da, a reducao em certas ramificacoes. (...) Porem, nao havera uma producao menor de bens de

uma forma geral, porque a producao reduzida de bens prontos para consumo direto pode ser e

sera desviada pot urn aumento na producao de bens "intermediarios" ou bens de capital'.

Entao, Eugen von Bohm-Bawerk dirigiu sua critica dizendo que a producao de bens de

capital é solicitada depois e guiada somente pela demanda por bens de consumo; se a demanda

por bens de consumo for reduzida em um quarto, por que existirdo mais bens de capital em vez

do formalmente demandado e produzido? Esta foi a resposta de von Bohm-Bawerk:

0 homem que poupa diminui sua procura por bens de consumo atuais, mas de forma algu-

ma reduz seu desejo por bens que proporcionam prazer. Essa é uma afirmacao que, sob urn

titulo urn pouco diferente, ja foi feita e, acredito, decisivamente discutida em nossa ciencia,

tanto pelos escritores mais antigos quanto pela literatura contemporanea. Os economistas de

hoje concordam plenamente que a "abstinencia" associada a economia nao representa absti-

nencia verdadeira, isto 6, nao significa a renUncia de bens que proporcionam prazer, mas (...)

uma mera "vontade". A pessoa que poupa nao esta disposta a se desfazer de suas economias

sem retorno, mas exige que elas possam ser devolvidas, no futuro, corn juros, tanto a si pro-

pria como a seus herdeiros. Por meio da economia, nem uma pequena parcela da demanda

por bens é extinta por completo, mas, como mostrou J. B. Say de maneira magistral, ha mais

de cem anos (...), a demanda por bens, o desejo por meios de prazer é, em qualquer circuns-

tancia em que se encontram os homens, insaciavel. Uma pessoa pode ter o suficiente e ate

mesmo o bastante de urn tipo especifico de bem ern urn determinado period°, mas nao ter

de bens em geral nem todo o tempo. Essa doutrina aplica-se, particularmente, a economia de

moeda. Pois o principal motivo dessas pessoas que economizam é garantir seu proprio futu-

ro ou o futuro de seus herdeiros. Isso significa apenas que elas desejam se garantir e certificar

de seu controle sobre os meios para a satisfacao de suas necessidades futuras, isto é, sobre o

consumo de bens no futuro. Ern outras palavras, aqueles que economizam reduzem seu inte-

resse por bens de consumo no momento simplesmente para aumentar proporcionalmente a

demanda por bens de consumo no future'''.

A enfase de Eugen von Bohm-Bawerk na produtividade do capital, sua defesa dos juros e

seu apoio a Lei dos Mercados de Say foram, em parte, uma reacao a crescente influencia do mar-

xismo na sua epoca. Em 1896, ele produziu uma famosa critica de Marx, que foi traduzida para

o ingles como Karl Marx and the close of his system.

Perguntas para estudo e discusser°

1. Identifique brevemente e estabeleca a importancia de cada urn dos seguintes pensadores e

conceitos para a historia do pensamento econOmico: Jevons, grau final de utilidade, regra

equimarginal, teoria da mancha solar do ciclo comercial, rulmeros-indices, Menger, escola

austriaca, imputacao, von Wieser, principio dos custos de oportunidade, von Bohm-Bawerk

e producao indireta.

16.Eugen Von Bohm-Bawerk. The function of saving. Annals of the American Academy of political and Social

Science, n. 304, p. 62, maio de 1901.
17. Idem, ibidem, p. 62-64.
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2. Responda as perguntas de (a) ate (d) utilizando os dados fornecidos na tabela a seguir. Supo-
nha que o consumidor tenha $ 65 para gastar.

Unidades
do produto MUx MUX/Px MUy MUy/Py

1 2
50 120

22
45 110

32 40 100
42 35 90
5 2 30 80

a) Assumindo que Xe Ysejam bens independentes, determine a quantidade corresponden-
te de cada urn deles que a pessoa representada por esses dados ird comprar para maximi-
zar a utilidade. (Dica: pode ser ütil preencher as colunas intituladas MUx1P„ e MU/P.)

b) Qual seria a utilidade total dessa pessoa, de acordo corn Jevons? E de acordo corn Menger?
Explique a diferenca.

c) Suponha que o preco de X aumente para $ 10. De que forma esse consumidor reagira?
d) Estabeleca a diferenca entre a utilidade cardinal e a utilidade ordinal. Qual das duas

considerada nessa tabela?
3. Discuta a afirmacao: Jevons e Menger resolveram o paradoxo da agua-diamante de Smith

em um sentido, mas pode-se dizer que eles nao o resolveram por completo, devido a aten-
cab inadequada dada a nocao da oferta.

4. Quais dos principais dogmas da escola marginalista (listados no Capitulo 12) se aplicam a
Jevons? E. a Menger?

5. Qual era a visa() de Jevons em relacao a jogos de azar? Relate a hipotese de Friedman-
Savage (0 passado como Preambulo 13-1) para a analise de Jevons. Friedman e Savage tarn-
bem utilizaram suas analises para explicar por que as pessoas corn renda ou prOximas ao
ponto em que a utilidade marginal decrescente da moeda comeca a aumentar optam por
jogar e pagar seguros contra grandes perdas de renda. Explique o aparente paradoxo entre jo-
gar e pagar seguro ao mesmo tempo.

6. Explique de que forma a teoria de Menger sobre a imputacao de fatores é consistente corn
a visao austriaca de que a utilidade, e nao o custo da imputacao, é a origem do valor.

7. De acordo corn Frank Knight, escrevendo em 1921, urn aumento do pagamento por horas
diminuira a utilidade marginal da renda de uma pessoa ern relacao a qualquer total de pro-
ducao (ou total de trabalho). Mostre esse efeito na Figura 13-2. De que forma isso afetard
o valor ideal de trabalho? Voce consegue imaginar as ra gies pelas quais urn aumento nos
salarios teria urn efeito contrario a este ern relacao ao total ideal de trabalho de uma pessoa?
(Dica: reveja 0 Passado como Preambulo 2-1.)

8. 0 que von Wieser queria dizer quando afirmou que "o valor de troca mede uma combina-
(do de utilidade e poder de compra"? De que maneira o valor natural difere do valor de tro-
ca? A sociedade deveria estar interessada em maximizar o valor de troca ou a utilidade total?
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9. Qual das principais contribuic6es de Von Wieser seria discutida na primeira semana de um

curso sobre principios da economia? De que forma essa ideia esta relacionada à definicao da

prOpria economia?

10. Em qual das tres bases von Bhm-Bawerk construiu sua teoria dos juros? De que maneira

sua teoria justifica o juro como um retorno "ganho" ao emprestador?
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CAP1. TULO 14 

A ESCOLA MARGINALISTA -
EDGEWORTH E CLARK

Varios marginalistas da "segunda geracao" desenvolveram ideias que se expandiram e promove-

ram as teorias microeconOmicas discutidas nos dois capitulos anteriores. Neste capitulo, volta-

remos nossa ateNao para dois desses pensadores: Francis Edgeworth e John Bates Clark.

FRANCIS Y. EDGEWORTH

Francis Y. Edgeworth (1845-1926) nasceu na Irlanda, estudou no Trinity College em Dublin

e na Universidade de Oxford. Posteriormente, tornou-se o professor titular de politica econO-

mica em Oxford, onde fez sua carreira. Ele foi um dos fundadores da Royal Economic Society,

foi editor do Economic Journal durante 35 anos, serviu um mandato como presidente da Sta-

tistical Society e foi membro da British Academy. Suas contribuicOes para a economia sao

encontradas em Mathematical psychics, escrito em 1881, e em uma colet'anea de artigos, de

1925, sob o titulo de Papers relating to political economy.
Edgeworth aceitava a nocao de Bentham de que cada pessoa e uma "maquina de prazer".

Os consumidores, ele afirmava, procuram maximizar a utilidade que podem obter com sua ren-

253
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da limitada, os trabalhadores procuram maximizar seu ganho liquid ° corn seu trabalho e os
empresarios procuram maximizar seus lucros combinando recursos, de modo que minimizardo

os custos de qualquer nivel especifico de producao. De acordo corn Edgeworth, a ferramenta
mais frutifera para analisar esse comportamento economic° o calculo diferencial. Ao apoiar a

metodologia matematica, Edgeworth contrastou a precisdo da economia matematica corn as

"curvas em ziguezague do caminho florido da literatura".

Em geral, portanto, uma das contribuicoes de Edgeworth para a economia moderna foi

a popularizacao do uso da maternatica dentro da disciplina. Os criticos dessa metodologia —

por exemplo, os austrfacos e os institucionalistas — contra-argumentavam que "urn caminho

em zigzag" que leva a novos conhecimentos sobre fenOmenos econOmicos ou problemas econO-
micos é claramente preferivel a urn "caminho preciso" que leva somente a urn refinamento infi-
nito do que ja é conhecido. Mas, deixando de lado esse debate metodolOgico, a importancia da

matematica na formulacao e nos testes de teorias na economia contemporanea praticamente

ndo pode ser questionada, e Edgeworth se une a Cournot como urn dos primeiros pioneiros

nessa area.

Das varias contribuicoes de Edgeworth para o contetido do pensamento economico, tres
se destacam especialmente. Primeiro, ele originou a ideia de uma curva de indiferenca, a impor-

tancia que se tornard cada vez mais evidente para o leitor a medida que avancamos na historia

do pensamento economic° . Segundo, ele foi urn dos primeiros economistas a mostrar a impre-

cisdo que hoje geralmente associamos ao comportamento de preco dos oligopolistas. Final-

mente, elucidou a diferenca entre o produto medio e o produto marginal, auxiliando, assim, no

desenvolvimento da funcao de producdo moderna de curto prazo e suas varias aplicacoes.

Curvas de indiferenca e troca

Em Mathematical psychics, Edgeworth introduziu a nocao de "curvas de indiferenca", que ele

disse mostrar as varias combinacoes de dois itens que resultardo em urn nivel igual de utilidade

para urn individuo. Mas, diferentemente da representacdo moderna que discutiremos em capi-

tulos posteriores, Edgeworth desenhou suas curvas de indiferenca essencialmente conforme

mostrado na Figura 14-1. Ele utilizou esse grafico para analisar uma troca isolada entre dois pos-

suidores isolados de produtos, nesse caso Robinson Crusoe e seu braco direito Sexta-feira'. Sex-

ta-feira tern trabalho, x2 , enquanto Crusoe tern dinheiro, x 1 . Sexta-feira, claro, deseja urn pouco

do dinheiro de Crusoe, enquanto Crusoe deseja utilizar urn pouco do trabalho de Sexta-feira.
Para entender essa representack urn tanto quanto incomum de curvas de indiferenca, pri-

meiramente sera ütil examinar cada conj unto de curvas de indiferenca separadamente. As cur-

vas de indiferenca I, 2 e 3 no grafico sac) linhas que mostram niveis iguais de utilidadepara Sex-

tafeira, de maneira muito semelhante a que urn mapa mostra linhas de igual elevacao. Pot

exemplo, todas as combinacoes de trabalho e dinheiro associadas aos pontos ao longo da curva

/ resultam em niveis identicos de utilidade para Sexta-feira. A curva 2, no entanto, resulta em

utilidade total maior para Sexta-feira do que a curva 1, e a curva 3 mais que a 2. Isso poderia

ser demonstrado desenhando-se uma seta horizontal nas curvas e observando que sua intersec-

cdo corn cada curva sucessiva denota urn montante maior do dinheiro de Crusoe para urn mon-
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Dinheiro de Crusoe (ri)

Figura 14-1 Curva de contrato de Edgeworth

Edgeworth sobrepOs o mapa de indiferena de Crusoe (/, // e ///) sobre o mapa de Sexta-feira (I, 2 e 3) e

observou os pontos de tanOncia. As condiyies finais de negUcio entre os dois ficar5b em algum lugar na cur-

va de contrato ABC, que traa os locais desses pontos de tangOncia. Em todos os pontos fora da curva de con-

trato (por exemplo, D), um dos negociantes pode se mover para uma curva de indifereNa mais alta sem

empurrar o outro para uma curva mais baixa.

tante especifico de trabalho de Sexta-feira. Se pensarmos em termos de um mapa, podemos dizer

que Sexta-feira preferira estar nas curvas de indiferena mais para ieste. Embora o grafico mos-

tre somente tres das curvas de indiferena de Sexta-feira, outras dessas curvas poderiam ser dese-

nhadas na superficie de indiferena.

As curvas I, IIe Illrepresentam o mapa de indiferenca de Crusoe. Se desenhassemos uma

seta vertical nessas curvas, descobririamos que aquelas ao norte resultam em niveis maiores de

utilidade total para Crusoe. Cada curva sucessiva nessa direca:o implica que Crusoe pode obter

um montante maior do trabalho de Sexta-feira com um montante especifico do seu dinheiro.

Ao sobrepor o mapa de indiferenca de Crusoe sobre o mapa de Sexta-feira, Edgeworth

obteve uma curva de contrato, que e o local de pontos de tangencia dos dois conjuntos de cur-

vas de indiferenca 2 . Ele concluiu que o prew do trabalho de Sexta-feira, em termos do dinhei-

ro de Crusoe, e indeterminado, que ele esta sujeito à barganha, mas ficara em algum lugar ao

longo da linha ABC3 . Por que isso ocorre? A resposta de Edgeworth e que, em todos os pontos

diferentes daqueles na linha ABC, tanto Sexta-feira quanto Crusoe podem fazer adiceies à sua

utilidade sem reduzir o ganho da outra parte. Isso pode ser visto observando-se o ponto D na cur-

va de indiferenca de Crusoe I e a curva de indiferenca de Sexta-feira 1. Crusoe pode obter a

curva 111 em vez da I, em A, enquanto ainda deixa Sexta-feira em sua curva de indiferenca 1.

Ou, se olharmos do ponto de vista de Sexta-feira, ele pode atingir a maior utilidade associada

2. Edgeworth desenhou apenas uma Unica curva de indifereNa para cada individuo, mas afirmava que existe

uma serie completa dessas curvas.

3. Jevons tinha argumentado, erroneamente, que existe uma solu ea. o determinada.
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corn sua curva de indiferenca 3 em C sem reduzir a utilidade de Crusoe — Crusoe permanece
na curva I. Assim, o interesse proprio dos dois negociantes ira empurra-los para a curva de con-
trato. Sexta-feira, claro, preferiria C nessa curva, pois isso o colocaria na curva de indiferenca 3,
mas Crusoe preferiria A, pois isso lhe forneceria mais utilidade do que em qualquer dos pontos
B ou C (curva de indiferenca III, como oposta a II ou I). Para repetir: o contrato final entre os
dois negociantes nesse caso é indeterminado; qualquer ponto na curva de contrato é urn possi-
vel ponto de equilibria e o resultado final ocorrera por meio de barganha.

Essa mesma imprecisdo ocorre sob condicoes de concorrencia perfeita? Edgeworth obser-
vou corretamente que esse nao é o caso. Sob essas condicoes, todas as partes no negOcio devem
aceitar os precos dos bens e da mao-de-obra determinados no mercado. Mas, na situacao de
monopolio bilateral, uma circunstancia em que ha vendedores Unicos em cada lado de uma
transacao, o preco é indererminado.

0 economista italiano Vilfredo Pareto (1848-1923), que sera discutido no Capitulo 20,
reconstruiu as curvas de indiferenca de Edgeworth, posicionando-as em sua forma moderna4.
Ele tambem procurou obte-las sem recorrer a suposicao implicita de Edgeworth de utilidade
mensuravel. Pareto supOs que cada urn dos dois monopolistas bilaterais ganhava utilidade corn
os dois bens sendo transacionados — par exemplo, trigo e linho cujas quantidades cram
mostradas nos dois eixos. Em essencia, ele construiu dois graficos separados, urn para cada par-
ceiro comercial, em que as curvas de indiferenca para os dois bens cram convexas na origem.
Em seguida, ele reposicionou urn dos diagramas para sobrepO-lo sobre o outro para formar uma
caixa (uma origem agora em direcao ao nordeste). Esse diagrama normalmente pode set encon-
trado em livros didaticos de microeconomia e, de maneira muito adequada, é denominado
caixa de Edgeworth. E simplesmente mais sofisticado do que a versa() de Edgeworth na Figura
14-1. Como na representacao de Edgeworth, a caixa de Edgeworth representa os ganhos de uti-
lidade cam a troca e a curva de contrato para dois Unicos negociantes de dois bens.

Descobriremos, no Capitulo 18, na nossa discussao de John Hicks, que a analise da cur-
va de indiferenca forma a base para teorias sofisticadas da escolha do consumidor e da deman-
da do produto. Assim, a contribuicao aparentemente menos importante de Edgeworth a esse
respeito assumiu uma major significacao a medida que a histOria do pensamento economic° se
desenrolava.

Teoria do duopolio

A ideia de Edgeworth de imprecisdo tambem esta presente em sua teoria do duopOlio. Lembre-
se, conforme nossa discussao anterior, de que Cournot teorizava que, dadas certas suposicoes
restritivas, os duopolistas cobrariam, cada um, na venda de uma agua mineral, o mesmo preco
e obteriam, cada urn, metade das vendas totais. Na teoria de Cournot, o lucro maxim ° ou as
curvas de reacao as duas partes produziriam um preco de equilibrio determinado (veja a Figu-
ra 12-2). Edgeworth alterou as suposicoes de Cournot de duas maneiras. Primeiro, ele supos
que os vendedores de agua mineral tem, cada um, uma capacidade limitada para atender
demanda do consumidor. Dito de maneira diferente, a urn preco de zero, a quantidade da

4. Uma olhada a frente, na Figura 18-3, pode ser Util neste momento, se voce näo estiver familiarizado corn a
representacao contem poranea de curvas de indiferenca.
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demanda e maior do que o montante que cada um dos vendedores pode produzir isoladamen-

te. Segundo, Edgeworth supOs que, a curto prazo, os dois vendedores podem cobrar preos dife-

rentes pela agua mineral.

A Figura 14-2 mostra a essencia da teoria de Edgeworth 5 . 0 pre93 por unidade de agua

mineral e medido no eixo vertical que e comum aos dois vendedores. A produao do duopolis-

ta I é medida de 0 para a direita no eixo horizontal, enquanto a produaTo do duopolista 2

medida de 0 para a esquerda. As curvas D, e D, sao as curvas de demanda que os duopolistas 1

e 2 enfrentam, respectivamente. A suposiao subjacente a essas curvas é a de que, a longo pra-

zo, as duas empresas tetho participa s iguais no mercado. As curvas de receita marginal mos-

tradas como MR, e MR, estao posicionadas de acordo com a relaao entre pre90 e receita mar-

ginal definidos por Cournot em seu modelo de monopedio (Figura 12-1). Essas curvas sao

relevantes somente se cada empresa se considerar um monopolista. Descobriremos que depois

que o corte de prNos comear, essas empresas virao a tornar-se concorrentes que veem sua recei-

ta marginal igualando-se ao pre93 do seu produto. Como no modelo de Cournot, sup6e-se que

os custos marginais da Figura 14-2 sejam zero. Eles correspondem ao eixo horizontal.

Edgeworth afirma que cada um desses dois vendedores procura maximizar seus lucros

variando seu preo (prodNao) enquanto supOe que o pr No da outra parte (produao) perma-

necera em seu nivel atual.

Duopolista 2 j Duopolista 1

Qm2 Q2

Quantidade do
duopolista 2 (C22)

Qi Qmi

Quantidade do
duopolista 1 (C21)

Figura 14-2 Modelo de duop1io de Edgeworth
Na teoria do duoptilio de Edgeworth, o preco do produto é indeterminado. Ele poderia ficar em qualquer lu-

gar entre P„, o preco que os duopolistas cobrariam se fossem monopolistas separados, e Py , o preco que Ihes

permitiria produzir em niveis maximos de produco (supondo-se que sejam Q„, eQ„,). Akm disso, o preco

provavelmente giraria entre esses dois precos.

5. Essa discuss5.o e baseada em Francis Y. Edgeworth. Papers relating to political economy, v. 1. Londres: Macmil-
lan, 1925, p. 111-142.



Suponha, inicialmente, que o duopolista I entre no mercado como urn monopolista e, por-
tanto, defina seu preco como P. Observe, na interseccao da curva de receita marginal MR1 e do
eixo horizontal, que nessa combinacao de prey) e producao (Q) a condicao para maximizacao do
lucro é atingida: a receita marginal é igual ao custo marginal (0 = 0). Agora, suponha que o duo-
polista 2 entre no mercado. Como ele respondera? Ele poderia simplesmente igualar seu prey) ao
do duopolista 1 e experienciar vendas iguais de Q. Mas, ao ver que o duopolista 1 esta cobrando

e supondo que ele mantera esse preco, o duopolista 2 tern urn incentivo para cobrar urn preco
levemente abaixo de Po tirando, portanto, o duopolista I do negocio. Dito de maneira tecnica, o
duopolista 2 ye que a receita marginal de suas unidades extras de producao nao é mais represen-
tada por MR2 , mas é igual ao preco que ele cobra. Esse preco, obviamente, excede o custo margi-
nal zero dessas unidades. Depois que esse preco menor (ndo mostrado) é definido, no entanto, o
duopolista I, acreditando que o duopolista 2 mantera seu preco, observa que ele pode aumentar
seu lucro cortando ainda mais o preco definido pelo duopolista 2. 0 corte de preco continua, em
uma tentativa de garantir vendas adicionais e vantagem de lucro, ate que os dois duopolistas este-
jam produzindo em seus niveis maximos (Q„, 1 e Q„,). Eles, portanto, nao tern nenhum incenti-
vo para reduzir ainda mais seus precos. Observe que, a esses niveis de capacidade de producao, o
preco é Py e cada empresa ainda esta tendo lucro. 0 preco excede o custo marginal para cada ven-
dedor e cada um tern receita total (P X Q) que excede seu custo total (0).

0 preco permanecera, portanto, ern Py? De acordo corn Edgeworth, nao. Essa conclusao,
de alguma maneira surpreendente, pode ser mais bem entendida se nos concentrarmos novamen-
te no comportamento do duopolista 1. Ele supord que o duopolista 2 mantera a combinacao
preco-producao Py e Q„,. 0 duopolista I, consequentemente, ve uma maneira de aumentar seus
lucros, reduzindo a producao abaixo de Q n , e cobrando o preco mais alto correspondente para
os clientes que o duopolista 2 nao pode suprir. Ou seja, o duopolista 1 ye como seu interesse se
comportar como um monopolista na parte do mercado que permanecer. Seu aumento no preco
por unidade fard mais do que equilibrar a perda de receita devido a reducao das vendas. 0 duo-
polista 2, no entanto, observard o preco mais alto de I e o acompanhard, desistindo corn prazer
de algumas vendas para ganhar mais lucro total. Esse processo continuard ate P„ ser atingido, pon-
to em que uma das partes novamente iniciard uma guerra de precos.

Conclusao? De acordo corn Edgeworth, nao existe nenhum preco de equilibrio ou pro-
ducao em situac6es em que ha duopolistas que nap estejam em conluio. Qualquer preco entre

Pe Py na Figura 14-2 é possivel, e o preco pode oscilar para cima e para baixo.
A teoria do duopOlio de Edgeworth, como a de Cournot, foi, posteriormente, muito cri-

ticada. Por exemplo, Chamberlin apontou que

para que o preco caia, os mercados individuais [duopolistas] sao completamente fundidos em
urn, cada urn levando livremente os clientes do outro por uma leve reducao no preco. Mas
para que ele aumente de novo, seus mercados sao completamente separados [permitindo que
cada urn tenha uma porcao dos compradores isoladamente]6.

Outros criticaram a suposicao nao-realista de Edgeworth de que os duopolistas falham em

aprender corn as reacoes passadas de seus rivais e, portanto, tido antecipam suas reacoes. Final-
mente, a suposicao de capacidade fixa nao é realista quando vista a longo prazo. No entanto,

[715711 HISTORIA DO PENSAMENTO ECONOMIC°

6. Edward H. Chamberlin. The theory of monopolistic competition.7 . ed. Cambridge: Harward University Press,
1C1C4 AA Al
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a contribui0.o de Edgeworth e significativa. Ele estabeleceu a imprecisao potencial da determi-

naao de preeos, em que a dependencia mUtua esta envolvida, e estimulou o pensamento adi-

cional sobre esse importante tOpico7.

Produto marginal versus produto mklio

Uma ideia final significativa adicionada por Edgeworth foi sua distineao entre o produto mar-

ginal e o produto medio. 0 conceito de uma funeao de produao — a relaeao entre as varias

quantidades de insumos e sua produao correspondente — foi pressuposto por Ricardo em sua

teoria da renda. Devemos nos lembrar de que Ricardo supOs que o montante de terra e cons-

tante, adicionou capital e mao-de-obra e observou rendimentos decrescentes. Alem disso, Von

ThUnen (Capitulo 12) tinha, claramente em mente, uma funeao de produeao, quando falou da

produtividade marginal da mao-de-obra relacionada à agricultura. Mas uma expressao clara do

conceito tinha de esperar Walras e Edgeworth. Desses dois, foi Edgeworth quem explicitamen-

te distinguiu entre os produtos medios e marginais de uma funao de produao caracterizada

por propory5es variadas de insumos.

Para provar seu ponto, Edgeworth supOs que a terra era o recurso fixo e que a mao-de-

obra, juntamente com as ferramentas, era o recurso variavel. Em seguida, ele construiu uma

tabela, da qual as duas primeiras colunas relacionavam varios niveis do insumo de mao-de-

obrafferramentas com os niveis correspondentes de plantg6es totais (produao total ou produ-

to total) 8 . Em uma terceira coluna, ele obteve o produto marginal — a alteraeao no produto to-

tal associada a cada adi ao do insumo de mao-de-obraiferramentas. Na quarta coluna, ele

especificou o produto medio, encontrado com a divisao do produto total pelo insumo de mao-

de-obraiferramentas. Os valores na tabela mostraram as relae6es entre o produto total, o pro-

duto marginal e o produto medio.

Livros didaticos contemporaneos ilustram graficamente as disti NUes de Edgeworth. A

Figura 14-3 mostra a rela. ao entre o produto total, o produto marginal e o produto medio para

uma empresa competitiva que opera a curto prazo. A suposieao subjacente aqui e a de que o

processo de produeao engloba apenas dois insumos: o recurso variavel mao-de-obra (L) e o

recurso fixo capital (K). 0 grafico (a) no diagrama mostra uma funeao de produeao no curto

prazo, e o grafico (b) mostra os produtos marginais e os produtos medios da mao-de-obra que

correspondem à curva de produto total mostrada no grafico (a).

0 produto marginal (MP) é a alteraeao no produto total associada a uma alteraeao no

insumo da mao-de-obra. Ele pode ser encontrado utilizando-se calculo ou simplesmente dese-

nhando-se uma linha reta, como mm', tangente à curva TP em qualquer ponto e, em seguida,

determinando a inclinação da linha. Por exemplo, observe que a inclina0b de mm'desenhada

tangente a TP em Ye zero, que é o valor do produto marginal mostrado no ponto y em MP no

grafico inferior. Os outros pontos em MP sao encontrados de maneira semelhante. Como, en-

tao, a curva do produto medio e obtida? Geometricamente, ela pode ser obtida desenhando-se

7. Em 1929, Harold Hotelling desenvolveu uma teoria do duopOlio que desafiou o ponto de vista de Edge-

worth de que a instabilidade dos niveis de pre90 e de produao e caracterisfica do duopOlio. É possivel desco-

brir mais em: Stability in competition. Economic Journal, n. 39, p. 41-57, 1929.

8. Essa tabela e encontrada em Edgeworth, op. cit., v. 1, p. 68.
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Mao-de-Obra (L)

y Mao-de-Obra (L)

Figura 14-3 A relacao entre o produto total, o produto marginal e o produto medio
Conforme mostrado no grafico (a), a medida que a mao-de-obra é adicionada a urn montante fixo de capital,
o produto total primeiro aumenta a uma taxa crescente e, em seguida a uma taxa decrescente e, finalmente,
declina. Os produtos marginal e medio da mao-de-obra no grafico (b), portanto, aumentam por urn tempo
e, em seguida, caem. Quando o produto marginal excede o produto medic), o produto medio aumenta e quan-
do o produto marginal é menor que o produto medio, o produto medio cai.

uma linha reta da origem para qualquer ponto na curva do produto total e, em seguida, encon-

trando a curva da linha desenhada. A linha Oa d mostrada. Sua curva ( TPI L) d o produto me-

dio (x em AP) associado ao insumo de mao-de-obra e ao produto total, representado por X na

curva de produto total.

A Figura 14-3 nos ajuda, assim, a visualizar as distincoes de Edgeworth entre o produto

total, o produto marginal e o produto medio. Observe que, quando o produto total aumen-

ta a uma taxa crescente, o produto marginal aumenta e esta acima do produto medic.. Como

MP > AP, o produto medio tambern aumenta. Sempre que urn numero major que o medio

adicionado a urn total, o medio tambem deve aumentar. Mas, depois que urn produto total
aumenta a lung taxa derrecrente 0 nrnrinro morainal rai• on ceio ne-nrrern
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nais decrescentes. Finalmente, o produto marginal cai abaixo do produto medio, puxando, por-

tanto, a media para baixo.
Essas rela.95es sao de grande imporrancia para a teoria da microeconomia contemporanea.

Por exemplo, elas explicam a forma das curvas de custos de curto prazo para empresas tipicas,

s'ao a base para a teoria da produtividade marginal da demanda por recursos e subjazem à teo-

ria da produtividade marginal de distribui-ao de renda. Discutimos o primeiro desses t6picos

na sea6 0 Passado como Preambulo 14-1, e os outros dois tOpicos setho abordados em nossa

discuss'ao sobre John Bates Clark.

JOHN BATES CLARK

John Bates Clark (1847-1938) ganhou reputa0b mundial e representou a maior contribuição

da America para a economia marginalista. Ele nasceu em Rhode Island, estudou em Amherst e

na Alemanha e lecionou em Carleton, Smith, Amherst, Johns Hopkins e ColLimbia. Thorstein

Veblen (Capitulo 19) foi um dos estudantes de Clark em Carleton College, e sua fama mais tarde

foi uma fonte de grande orgulho para Clark. Ele n'ao se preocupava com o fato de que muito da

fama de Veblen estava nas criticas do tipo de teoria econOmica que Clark tinha desenvolvido.

Por volta de 1880, Clark, de maneira muito independente, parecia ter pensado no concei-

to de utilidade marginal e sua influencia no valor de troca. Aparentemente, ele nao havia lido

Jevons9 . Muito mais significativamente, ele n'ao apenas inventou o termo produtividade margi-
nal, mas tambem apresentou a melhor e mais clara analise ate a sua epoca da teoria da produ-

tividade marginal de distribuição. Descobriremos que sua teoria era baseada na lei de rendimen-

tos decrescentes, que Clark aplicou a todos os fatores de produ5.o.

Teoria da produtividade marginal de distribuic:a-o

No paragrafo de abertura do prefacio de seu livro mais importante, The distribution of wealth,
Clark resumiu sua analise da distribui0b e suas conclusOes:

objetivo deste trabalho mostrar que a distribuico da renda da sociedade e controlada por
uma lei natural e que essa lei, se trabalhada sem fric0.'o, forneceria, a cada agente de produ-
c5.o, o montante de riqueza que esse agente cria. Embora os salarios possam ser ajustados por
barganhas feitas livremente entre as pessoas, as taxas de pagamento que resultam dessas tran-
sacOes tendem, afirmo aqui, a se igualar àquela parte do produto da indUstria que leva à prU-
pria mao-de-obra e, embora o juro possa ser ajustado por outra barganha igualmente livre,
ele naturalmente tende a se igualar ao produto fracionario que leva, separadamente, ao capi-
tal. No ponto do sistema econOmico em que os titulos de propriedade s'ao originados — em
que a mao-de-obra e o capital se tornam posse dos montantes que o Estado posteriormente
trata como seus o procedimento social e leal ao principio em que o direito de proprieda-
de esta firmado. Ate agora, como n'ao esta obstruido, atribui a cada um o que ele especifica-
mente produzium.

9. Nesse ponto, Samuelson comentou: "Aprender sozinho uma nova teoria dez anos ou mais depois de ela ter
sido amplamente publicada é pedir por um jUri e uma condena&-ao por negligencia, em vez de um premio por
brilhantismo". Citado por James Tobin. Neoclassical theory in America: J. B. Clark and Fisher. American Eco-
nomic Review, 75, n. 6, p. 30, dezembro de 1985.
10.John Bates Clark. The distribution of wealth: a theory of wages, interest and profils. Nova York: Macmil-
lan, 1899. p. 49-50.
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0 Passado como Preambulo

CURVAS DE CUSTO DE JACOB VINER

Depois que os economistas estabeleceram as rela-
y:5es de producao mostradas na Figura 14-3, eles
comecaram a explorar as implicacoes das curvas
TP, MP e AP para as curvas de custos de uma
empresa. Em um artigo significativo de 1931, Ja-
cob Viner (1892-1970) ilustrou as curvas de custo,
agora familiares, de curto prazo e de longo prazo'.

Em mercados de mao-de-obra competitiva,
as empresas podem contratar quantos trabalhado-
res desejarem a um salario de valor de mercado. No
curto prazo, entao, o custo marginal de cada unida-
de adicionada de producao cai quando o produto
marginal de cada trabalhador adicional aumenta.

Isso é verdade porque o custo marginal é o paga-
mento do salario de um trabalhador extra dividido
por seu produto marginal. Um produto marginal
major, acompanhado por um pagamento constan-
te de salario, produz um custo de producao margi-
nal menor. Assim, a parte decrescente da curva de
custo marginal (MC) na Figura 14-4(a) correspon-
de diretamente a parte crescente da curva de pro-
duto marginal (MP) mostrada na Figura 14-3.

Mas, a medida que os rendimentos decres-
centes se estabelecem, o produto marginal cai. Ca-
da trabalhador extra produz menos producio adi-
cionada e ainda assim continua a receber um
safari() identico. 0 custo da producao aumenta,

Figura 14-4 (a)

Quantidade de Producao

a. Viner foi professor na Universidade de Chicago.
Seu artigo de 1931, Cost curves and supply curves,
foi reimpresso em seu The long view and the short.

Glencoe. IL: The Free Press, 1958. D. 50-78.

portanto, e continua a aumentar, enquanto o pro-
duto marginal de cada trabalhador adicional
(igualmente pago) cai. Na Figura 14-4(a), a porcao
crescente da curva de custo marginal corresponde
a pane decrescente da curva MP na Figura 14-3.0
custo marginal aumenta por causa da lei dos ren-
dimentos decrescentes.

Viner distinguia entre o custo marginal
(MC) e o custo total medio (AC) . 0 custo medio

encontrado dividindo-se o custo total pela quan-
tidade de producao. Como na curva MC, a curva
AC tem a forma de U devido a influencia de ren-
dimentos crescentes e decrescentes. Os diagramas
de Viner ilustraram corretamente que a curva MC

corta a curva AC em seu ponto mInimo. Quando
MC e menor que o custo medic), AC cai e, assim, a
curva AC inclina-se para baixo. Quando MC
maior que o custo medic), AC aumenta e, assim, a
curva AC inclina-se para cima. Somente no ponto
minimo na curva AC MC e igual a AC.

Viner observou que, a longo prazo, uma
empresa pode alterar o tamanho de suas instalacoes,
tornando o capital um insumo variavel. A curva
do custo medio total a longo prazo de uma empre-
sa refiete o custo medio minima em que qualquer
producao pode ser obtida depois que a empresa
tiver tido tempo de fazer todos os ajustes adequa-
dos ao tamanho de suas instalacoes. Conforme
ilustrado na Figura 14-4(b), a curva ACLR de Ion-
go prazo o "envelope" das curvas de custo medio
de curto prazo, o que significa que ela engloba os
pontos de tangencia do numero ilimitado de cur-

Figura 14-4 (b) 

Quantidade de Producao



A Escola Marginalista — Edgeworth e Clark 1263

vas de custo m&lio de curto prazo. A forma em U
da curva ACL, de longo prazo reflete economias e
deseconomias de escala.

Em um erro famoso, a curva ACIR de longo
prazo de Viner passou pelos pontos minimos de ca-

da curva AC de curto prazo, em vez de ter conec-

tado os pontos de ta*cia das curvas de curto
prazo. Ao reimprimir seu artigo em sua obra com-
pleta, Viner afirmou:

Mesmo o erro e deixado sem corre-ao, de
modo que os professores e os estudantes do
futuro possam compartilhar o prazer de
muitos de seus antecessores de apontar que

se eu tivesse sabido o que era um "envelo-
pe", n'ao teria dado ao meu excelente dese-
nhista a tarefa tecnicamente impossivel e
economicamente inadequada de desenhar
uma curva AC [de longo prazo] que passa-
ria pelos pontos de custo inferiores de to-

das as curvas ac de curro prazo. (...)b

Ironicamente, esse erro de desenho simples-
mente trouxe uma maior atenao para o artigo de
Viner e maior consciencia geral de sua significati-
va contribui0o.

b. Viner, op. cit., p. 79.

A teoria da distribui ao de Clark era baseada na lei de rendimentos marginais decrescen-

tes, que ele apresentou primeiramente em artigo e na terceira reuniao anual da American Eco-

nomic Association, em 1888. Sabemos, de nossa discussao passada, que essa lei foi originalmen-

te aplicada apenas a agricultura (a prOpria tabela de Edgeworth utilizava o exemplo agricola).

Clark generalizou a ideia para todos os fatores de producao. A suposican subjacente e a de que

todas as outras coisas, especialmente a tecnologia, permanecem inalteradas, enquanto um fator

varia. Assim, se o capital, a terra e o empreendedorismo sao mantidos constantes enquanto uni-

dades de trabalho sao adicionadas, os produtos marginais e medios do trabalho caitho, em Olti-

ma analise, muito embora a produ'ao total possa continuar a aumentar. De maneira semelhan-

te, se o capital for adicionado enquanto outros fatores permanecem constantes, os produtos

marginais e medios do capital acabarao por cair. É importante perceber que os rendimentos

decrescentes 11 .o acontecem porque a qualidade do trabalho ou os insumos de capital declinam,

medida que mais é adicionado. Todas essas unidades sao homogeneas e, portanto, intercam-

biaveis. Em vez disso, elas ocorrem porque finalmente o fator fixo torna-se usado em demasia

em rela&ao ao fator variavel. Em outras palavras, em algum ponto, o fator variavel torna-se tao

abundante em relaOn ao valor fixo que unidades adicionais do fator variavel nao podem con-

tribuir muito para a produao. Por exemplo, quando o trabalho é o fator variavel, os trabalha-

dores podem ter de esperar na fila para usar maquinas. Quando o capital e o recurso variavel,

as maquinas e ferramentas podem ficar inutilizadas, porque os trabalhadores necessarios para

utiliza-las n'ao estao disponiveis.

Clark citou a lei de rendimentos decrescentes como segue:

A ferramenta de última geraao adiciona menos à eficacia do homem do que as ferramentas

mais antigas. Se o capital for utilizado em quantidade crescente por uma fo Na de trabalho fixa,

ele estará sujeito a uma lei de produtividade decrescente. (...) A produtividade decrescente da

mao-de-obra, quando utilizada em conexao com um montante fixo de capital, é um fenOme-

no universal. (...) A ação da lei geral (...) torna-se a base de uma teoria de distribui ao".

11. Idern, ibidem, p. 48-50.
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A teoria da produtividade marginal de distribuicao de Clark sob concorrencia perfeita é
ilustrada na Figura 14-5. No grafico (a), o capital é suposto constante e a linha BC representa
a produtividade marginal de mao-de-obra. Essa d simplesmente a parte da inclinacao para baixo
da curva de produto marginal, rotulada MP na nossa Figura 14-3 anterior. 0 primeiro traba-
lhador, A, produzird uma producao AB ou urn produto total. Mas, por causa dos rendimen-
tos decrescentes, os trabalhadores subsequentes adicionarao menos a producao ou ao produ-
to total que o trabalhador adicionado antes. Se AD trabalhadores forem empregados, o
trabalhador tera uma producao de DC e isso estabelecera o salario para todos os outros traba-
lhadores (cada urn dos trabalhadores poderia ser considerado o trabalhador marginal). Vemos,
portanto, que a curva BC é uma demanda para a curva de trabalho. Ela mostra o numero de
trabalhadores que serao contratados em cada urn dos varios salarios diferentes. Por exemplo, se
o salario exceder AE (ou DC), os empregadores contratariam menos que AD trabalhadores; al-
guns dos trabalhadores simplesmente nao contribuiriam corn urn montante de producao sufi-
ciente para justificar o salario mais alto. De maneira semelhante, se o salario fosse menor que
DC, mais do que AD trabalhadores seriam contratados. Muito embora o produto marginal dos
trabalhadores adicionados estivesse caindo, ele estaria acima do salario novo e inferior. 0 said-
rio de equilibrio ocorre quando a produtividade marginal do fator variavel — nesse caso, o tra-
balho — é igual ao custo, ou aos ganhos, do fator.

Clark apontou que, no grafico (a) da Figura 14-5, os salarios totais sao mostrados como a
area AECD (AE X AD). Como a producao total é toda a area sob a curva, ABCD, o excedente
de EBC é acumulado no capital como juros. Esse d o rendimento legitimo para o fator fixo.

Figura 14-5 Teoria da produtividade marginal de Clark
No grafico (a), Clark supos que o capital é constante e que BC representa o produto marginal do trabalho. Se
AD trabalhadores forem contratados, o salario para cada trabalhador sera AE ou DC e a renda de salario total
sera AECD. 0 produto remanescente, EBC, ira acumular ao capital como juro. No grafico (6), o trabalho e
constante e o capital é variavel. A taxa de juros dependera de quanto capital e usado. Se A'D', a taxa de juros
sera A'E'. 0 juro total sera A'E'C'D'e os salarios totais E'B'C'. Os dois fatores recebem pagamentos iguais as

cnoc rnntrikIlirApc nfl rnon-r,no
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Na Figura 14-5(b) Clark mantem a quantidade de trabalho constante — em AD, no

fico (a) — e varia o montante de capital utilizado na produco. A linha B'C' representa a pro-

dutividade marginal do capital e e, portanto, uma curva de demanda para o capital. Em equi-

cada unidade de capital obtem como recompensa a produc5.0 marginal de capital, que e

D'C'. 0 juro total A'E'C'D', e E' B' C' e o residuo que vai para o trabalho. Se o montante de

capital fosse maior, outras coisas sendo iguais, a produtividade marginal do capital e a taxa

de juros seriam menores. Se o montante de capital fosse menor, a produtividade marginal do

capital e a taxa de juros seriam maiores.

Clark considerava a terra e o capital como um dos fatores de produc5b e, portanto, fun-

diu o rendimento, que era pago para a terra, com os juros. Ele reconhecia que sua teoria da

tribuição era uma generaliza o da teoria da renda de Ricardo:

0 rendimento da terra deve ser estudado como os ganhos de um tipo de bens de capital, como
simplesmente uma parte dos juros. Podemos, agora, ver que os salrios e os juros, embora se-
jam determinados pela lei de produtividade final, tambem sao capazes de serem medidos exa-
tamente como o rendimento da terra tem sido medido, ou seja, a fOrmula ricardiana, que des-

creve o que e ganho com um peda9s, de terra, pode ser utilizada para descrever o que é ganho
por todo o fundo de capital social: todo o juro pode ser feito de maneira a tomar a forma de
um ganho diferencial ou de um excedente. Novamente, a fOrmula ricardiana pode ser empre-

gada para descrever os ganhos de toda a fora de trabalho social, pois os saUrios, em sua totali-
dade, sao um ganho diferencial. Ë um dos fatos mais impressionantes da economia que a ren-
da de toda m-ao-de-obra, por um lado, e o capital, por outro, deveriam ser totalmente vinculados
ao rendimento da terra. Eles s-ao os dois rendimentos genericos, se por esse termo entendermos
produtos diferenciais, e os ganhos com a terra constituem uma fra o de um deles'2.

E o lucro? "O lucro n'th3 tem lugar nessas cond4es estatisticas", disse Clark. Em uma eco-

nomia perfeitamente competitiva, os lucros econOmicos — aqueles acima do retorno normal

para o capital e o empreendedorismo — tendem a desaparecer nas duas extremidades do pro-

cesso produtivo. "Ao concorrerem entre si na venda de bens, os empregadores reduzem os pre-

93s e, ao concorrerem entre si para contratar trabalho e capital, fazem com que os salrios e os

juros aumentem." Em uma economia n.o voltada para o lucro, os bens são vendidos ao custo

de produo. 0 homem de negOcios recebe sabsios por qualquer trabalho que realize e juros

pelo capital que fornece.

possivel, disse Clark, que os lucros existam temporariamente, à medida que a economia

se move na direco do equilibrio. Os lucros são, portanto, residuais. Na Figura 14-5, se os sal.-

rios e os juros ffi.o exaurirem a produ o total, a renda residual é lucro puro reivindicado pelo

empresth-io. No gthfico (b) dessa figura, A' E' C' D' s' o os juros, conforme diretamente deter-

minados, e E' B' C'é o saldo deixado nas m-.os do empressio para o pagamento de salários. 0

empressio deve pagar ao trabalhador AECD no gthfico (a) da Figura 14-5. Se isso for menos

que E' B' C' do gthfico (b), existe um residuo, ou lucro econOmico, para o empres.rio. Se isso

tiver ocorrido, no entanto, empresas entrariam no setor, levando para baixo o preo do merca-

do, o que eliminaria o lucro econOmico. Nas palavras de Clark, a concorrfficia "excluiria esse

lucro, tornando essas duas áreas iguais".

12. Idem, ibidem, p. 191.


