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Resumo 

 

 A presente dissertação tem como objetivo expor o debate existente entre as teorias de 

Joseph Schumpeter e de Karl Marx, tendo como metodologia uma exaustiva revisão da literatura 

sobre o assunto. A partir de um referencial marxista, foram expostos, analisados e refutados os 

argumentos desenvolvidos pelo autor austríaco. Sucessivamente, foi estudada a maneira como 

Schumpeter elaborou sua própria teoria, com o escopo de detectar em que medida o autor foi 

influenciado ou mesmo se apropriou da teoria de Marx. Foram analisadas suas conclusões sob 

uma posição crítica marxista, culminando em uma reflexão acerca do papel e do lugar ocupado 

por Schumpeter na ciência econômica. 

Palavras chave: Marxismo. Ciência Econômica. Concorrência Capitalista. Teoria 

Schumpeteriana.  

 

  



 

Abstract 

 

 The present dissertation has as its goal to expose the existing debate between the theories 

of Joseph Schumpeter and Karl Marx, with an exhaustive revision of the literature  in the subject 

as methodology. From a marxist referencial, it will be exposed, analysed and refuted the 

arguments posed by the austrian author. Successively, is studied the manner as Schumpeter 

elaborates his own theory, having as goal to detect in which measure the author has been 

influenced or even approprieted Marx's theory. His conslusions will be analysed under a critical 

marxist position culminating in a reflexion about the role and the place occupied by Schumpeter 

in the economic science. 

Keywords: Marxism, Economics, Competion, Schumpeterian Theory. 
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Introdução 

 A imponência e a complexidade da obra de Marx dão margem à possibilidade de várias 

interpretações distintas, mesmo dentro da tradição marxista, e também de autores não ligados a 

esta tradição, mas que buscaram confrontar sua teoria. O próprio Marx não teve tempo de 

finalizar "O Capital" a seu modo, muito menos de transmiti-lo a seus discípulos, fato que amplia 

as possibilidades e a liberdade ao interpretá-la, estendendo maior ou menor ênfase sobre diversos 

pontos do argumento de Marx, o que dá origem às consideráveis divergências dentro do campo 

marxista. 

 Fora deste campo, existe também uma gama de interpretações, algumas tão 

simplificadoras que mal podem ser intituladas interpretações. A antipatia que Marx desperta ao 

chamar a atenção para fatos inconvenientes e para legalidades que outros autores prefeririam 

ignorar cria em inúmeros economistas, de maior ou menor renome, uma ansiedade por desmentir, 

invalidar seus argumentos, ou ainda a minimizar a importância de Marx dentro da história do 

pensamento econômico. Alguns o fazem de maneira infantil, risível, dificilmente merecendo uma 

análise séria sobre seus equívocos, tão evidentes são estes para qualquer um que tenha estudado 

Marx minimamente.  

 Um caso diferente é o de Schumpeter. Trata-se de um autor que goza de grande prestígio 

em meio à comunidade acadêmica e que desenvolveu uma crítica complexa tanto da economia 

neoclássica quanto da marxiana, na qual se apoiou para a construção de sua própria teoria. Em 

meio a tantos autores displicentes, Schumpeter ao menos parece ter lido Marx (ainda que com 

alguma má vontade). O que mais chama a atenção na obra deste autor é o tratamento altamente 

heterodoxo da ciência econômica. Em diversos momentos concorda com Mar, em diversos o 

critica; e o mesmo vale para sua relação com a economia neoclássica. Utiliza-se de um lado para 

atacar o outro, depois muda de opinião. Critica erros em Marx que ele mesmo comete. Tudo isso, 

entretanto, só se revela após uma leitura minuciosa, que vá além de Schumpeter (1961). 

  Em linhas muito gerais, seu argumento contra Marx se inicia ao considerar que a visão de 

concorrência em Marx seria limitada, e que não iria além da interpretação clássica da competição 

perfeita. Uma afirmação forte, sem dúvidas, motivo pelo qual o argumento do autor será 
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resgatado e revisado. Após a leitura da obra magna de Marx, tal argumento parece beirar o 

absurdo. Porém, por incrível que possa parecer, o renome de Schumpeter e o fato de a maioria 

esmagadora dos economistas não lerem "O Capital", faz com que tal argumento seja 

consideravelmente reproduzido dentro da academia. Autores de outras escolas, talvez por falta de 

vontade, ou de capacidade, para confrontar o corpo teórico desenvolvido por Marx, se prendem à 

interpretação de Schumpeter, a qual nos parece consideravelmente simples e um tanto 

descuidada, de modo a minimizar a contribuição de Marx para o pensamento econômico e 

atribuir a outros autores o mérito de ter contribuído para o desenvolvimento de uma visão mais 

sofisticada da competição.  

 O próprio Schumpeter é lembrado principalmente por apresentar o processo de inovação e 

transformação capitalista sob o que chama de "Destruição Criadora", uma visão bem mais 

sofisticada da concorrência que a clássica, e apontada por discípulos, como Mario Luiz Possas, 

como um grande rompimento dentro do pensamento econômico. Entretanto, esse grande 

rompimento nada mais parece do que uma releitura mais simpática ao sistema vigente de um 

processo que Marx já havia descrito pelo menos seis décadas antes, mas que foi constantemente 

negligenciada pelo mainstream econômico. Nesta dinâmica dual da inovação, enquanto aspecto 

da competição, Schumpeter apenas parece enfatizar a criação, em detrimento da destruição, como 

a força que prevalece, observando no capitalismo apenas o que este promove de melhor: o 

desenvolvimento tecnológico. As consequências deste desenvolvimento para a classe 

trabalhadora não recebem a menor atenção; o trabalhador é, no máximo, considerado um 

beneficiário do processo, ao ter sua figura confundida com a do mero consumidor. 

 Quando se estuda o autor com atenção, o que parecia uma flexibilidade no tratamento das 

teorias mostra-se falha. Não apenas devido a seus valores conservadores que o levam a, de início, 

separar a teoria de Marx em várias subteorias independentes, condenando-a como um todo, mas 

extraindo o que lhe pode ser útil. Percebe-se como o autor, a partir de uma interpretação 

equivocada dos neoclássicos, cria um falso problema em torno da origem dos lucros e justifica 

assim a elaboração de toda uma nova teoria, crente de haver encontrado a síntese perfeita entre 

Marx e os clássicos, de haver levado a análise econômica a um novo patamar, e de ainda ter dado 

novos argumentos para o liberalismo. 
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 Muitos, de fato, o enxergaram assim. As escolas schumpeteriana e neoschumpeteriana são 

expressivas nos campos mais relacionados à Microeconomia, embora a teoria neoclássica, hoje 

com reformulações e mais complexa, siga hegemônica. Sua análise da concorrência é do agrado 

de muitos que buscam uma análise mais realista que a neoclássica, mas que tampouco desejam se 

vincular à obra de Marx. 

 Como o presente trabalho irá mostrar, porém, sua análise deve muito a Marx. O processo 

de concentração, de centralização, a ideia do mais-valor (ou lucro) extraordinário, da "destruição 

criadora", tudo isso pode ser lido em Marx em outras palavras. Para Possas (1989), isso não seria 

o bastante. Marx teria feito uma teoria do capital em geral, desconsiderando as legalidades da 

concorrência, que só teriam sido desenvolvidas em uma teoria coerente por Schumpeter. 

 A ruptura se dá já a partir da teoria do valor. Schumpeter alega ser essa uma questão 

irrelevante, mas claramente se apoia na teoria neoclássica para falsificar todas as legalidades em 

torno do mais-valor e, a partir daí, toda a obra de Marx. Mas como incorporar elementos desta 

depois de destituí-la de seu principal pilar de sustentação? 

 A resposta está na categoria do desenvolvimento. Este permitiria a obtenção de lucros 

reais e seria capaz exercer as legalidades postas por Marx em torno da concentração e 

centralização do capital. É uma espécie de caos harmônico, no qual os trabalhadores jamais saem 

prejudicados, e onde, na verdade, estes e seus patrões constituem um todo em perfeita harmonia, 

apenas perturbado pela frustração de intelectuais e de burgueses recém-destituídos. 

 O que torna Schumpeter ainda mais ambíguo são suas considerações acerca do 

socialismo. Ao destacar certas passagens, poderia-se crer que foram escritas por um autor 

socialista. De fato, Schumpeter mostra-se de certa forma resignado quanto a um triunfo inevitável 

do socialismo no futuro. Esperava, contudo, que esse futuro estivesse bastante distante. Porém, 

mesmo esse processo seria para o autor uma espécie de queda harmônica, de morte natural do 

capitalismo. Não seria derramado qualquer sangue. Sua visão, entretanto, se apoia em 

argumentos extremamente problemáticos, conforme será mostrado. 

 Estes casos ilustram como parece fecundo o estudo da análise schumpeteriana. Trata-se de 

um autor provavelmente tão pretensioso quanto Marx, buscando arduamente embasar uma 
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posição contrária à deste. O objetivo desta dissertação é, portanto, analisar até que ponto e em 

quais aspectos o argumento de Schumpeter é bem fundamentado, e onde estariam seus equívocos, 

uma vez que de sua leitura resultou uma análise tão distinta da nossa e de intérpretes marxistas. 

 É uma grande oportunidade de ampliar a compreensão acerca da teoria de um autor de 

muita relevância para a ciência econômica. A grande vantagem em realizar este contraponto, 

porém, está em permitir o confronto entre diferentes tradições do pensamento econômico. É 

possível a partir de tal esforço que se revelem aspectos interessantes na teoria de Marx e 

divergências não só com a teoria schumpeteriana, mas também com as tradições clássica e 

neoclássica, das quais Schumpeter busca se afastar e às quais busca associar Marx. Caso a 

dissertação fosse focado somente na obra de Marx ou somente na obra de Schumpeter, seria 

perdida esta oportunidade de ampliar o conhecimento acerca não de apenas uma tradição, mas do 

pensamento econômico como um todo, e dos aspectos que motivam as divergências que nele 

existem. Portanto, mais que o entendimento da obra de Marx ou da obra de Schumpeter, espera-

se que o trabalho forneça subsídios para a compreensão mais ampla da própria ciência 

econômica. 

 O trabalho será realizado a partir de uma ampla revisão de literatura sobre o tema. Dentre 

as obras de Joseph Schumpeter, destaca-se "Capitalismo, Socialismo e Democracia" 

(SCHUMPETER, 1961), no qual o autor mais longamente disserta sobre Marx e onde reexpõe 

parcialmente sua teoria econômica. "História da Análise Econômica” (SCHUMPETER, 1964) e 

"Teoria do Desenvolvimento Econômico" (SCHUMPETER, 1997) foram também estudados. 

 A contraposição destes argumentos com os de Marx se apoiam principalmente em "O 

Capital" (MARX, 1988) em relação a críticas mais especificamente relacionadas ao "Marx, o 

economista". Entretanto, outras obras do autor tiveram argumentos resgatados em alguns 

momentos, principalmente no intuito de responder às proposições mais relacionadas ao caráter 

ontológico da obra de Marx. 

 Foram revisados também estudos de outros autores, oriundos ou não da tradição marxista, 

que abordaram o tema mais ou menos diretamente. Possas (1989) é um bom exemplo do 

tratamento reservado a Marx pelos seguidores de Schumpeter. Dentre os autores marxistas, 

merece destaque o trabalho de Cipolla (2008), sem dúvidas o que mais se aproximou do tema da 
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presente dissertação. 

 O principal diferencial deste trabalho em relação ao de Cipolla é o escopo, aqui mais 

amplo. Isto permite uma análise mais minuciosa do tema, rica em citações e referências, devido à 

vantagem de usufruir do espaço de uma dissertação, enquanto o trabalho citado esteve limitado 

ao tamanho de um artigo. Cipolla (2008) traz algumas ponderações do autor diferentes das que 

aqui estão, mas foi um importante ponto de apoio para o presente trabalho. Sua leitura é, 

portanto, recomendada para que se possa obter mais de um ponto de vista sobre o tema. 

 De forma complementar à resposta marxista dada às críticas de Schumpeter, é feita uma 

análise da própria teoria deste, acompanhada de uma reflexão acerca do papel de sua obra dentro 

da disciplina. Este esforço complementar se justifica como uma espécie de justiça histórica. 

Schumpeter fez seu estudo de Marx décadas após a morte deste que, portanto, não teve a 

oportunidade de responder aos ataques sofridos. A ignorância e a má vontade geral dentro da 

Academia, que ainda persistem, permitiram que reinasse um desconhecimento acerca da obra do 

autor, tornando-a presa fácil para distorções e plágios. 

 Por isso, não se trata apenas de responder às críticas e aos ataques feitos por Schumpeter. 

A obra deste também merece ser dissecada com maior atenção, da mesma maneira que Marx fez 

com os economistas clássicos e vulgares de seu tempo, e como teria feito com Schumpeter, caso 

tivesse o desprazer de viver para ver como sua obra sofreu nas mãos deste e de outros autores. 

 Será adotado como referencial teórico, portanto, a obra de Marx e as interpretações dentro 

da tradição marxista. Será estudada a análise de Schumpeter a partir de tais interpretações, mas 

também da confrontação direta entre o que diz Schumpeter e o que está na obra de Marx. Trata-se 

não de uma análise schumpeteriana da obra de Marx (para quem deseja conhecer esta 

interpretação, que estudo poderia ser melhor que o do próprio Schumpeter?); mas de uma análise 

marxista sobre esta outra análise schumpeteriana.  

 A dissertação está estruturada em três capítulos, além de introdução e conclusão, os quais 

deverão tratar dos seguintes pontos: 

 O primeiro capítulo irá mapear a obra de Joseph Schumpeter, expondo sua interpretação e 
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suas críticas em relação a Marx, bem como sua própria teoria. O segundo capítulo analisará tais 

críticas, apoiado nas obras de Marx e de outros autores marxistas a tratarem do tema. No capítulo 

final, será a vez da própria teoria de Schumpeter ser estudada a partir de um ponto de vista 

marxista. A partir dos resultados desta comparação, será possível delinear até que ponto a crítica 

de Schumpeter merece respaldo, e em quais aspectos o autor parece ter se equivocado, e de que 

maneira as limitações de sua interpretação se refletem em sua teoria. 
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Capítulo 1 

A crítica de Schumpeter 

 

 A teoria de Joseph Schumpeter goza de considerável prestígio acadêmico. Contém ela 

consideráveis elementos mais sofisticados que a antiga teoria neoclássica, incorporando, por 

exemplo, os elementos temporal e estratégico na concorrência entre empresas de forma a oferecer 

uma visão mais heterodoxa e realista do fenômeno. Como resultado, recai grande ênfase sobre os 

aspectos da inovação e da oligopolização. Inspirou assim desenvolvimentos mais recentes do 

mainstream econômico, exercendo notável influência também sobre a área da Economia 

Industrial. Em ambos estes aspectos, contudo, seus avanços parecem ter muito em comum com 

elementos da obra de Karl Marx. Afinal, foi Marx quem primeiro incorporou tais avanços 

tecnológicos e a concentração industrial como partes fundamentais e atuantes de uma teoria 

econômica, não como condições dadas ou resultantes de quaisquer fenômenos exógenos à teoria 

em si. 

 A forma como a teoria de Marx influencia Schumpeter é complexa. Ao mesmo tempo em 

que o autor austríaco admite certo sincretismo, tece profundas críticas tanto à maneira como 

Marx desenvolve sua teoria quanto à visão de mundo deste. 

 A temática da concorrência aparecerá constantemente em todo esse panorama. A leitura 

que Schumpeter faz desse problema em Marx é um elemento central para justificar o 

desenvolvimento de sua teoria em Schumpeter (1961), seu livro mais conhecido. Não obstante, 

nesta mesma obra, Schumpeter busca discutir a teoria de Marx como um todo. Por isso, intitula 

os capítulos da primeira seção de seu livro com referência a diversas direções nas quais a obra de 

Marx teria exercido influência: Marx, o profeta; Marx, o sociólogo; Marx, o economista; e Marx, 

o professor. 

 As considerações de Schumpeter acerca do tema aqui em estudo encontram-se, 

principalmente, no terceiro desses capítulos. Entretanto, para uma compreensão mais bem 

fundamentada acerca da forma e das motivações com que Schumpeter interpreta e incorpora o 
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problema em sua teoria, é pertinente analisar, ainda que de maneira mais breve e complementar, 

as considerações que o autor faz também nesses outros capítulos, na medida em que 

contextualizam suas divergências com a figura de Marx e com o que esta representa, e também na 

medida em que discutem aspectos externos à obra estritamente econômica de Marx, mas que 

incorporam a temática da concorrência em uma teoria totalizante do capitalismo. Ao levar em 

consideração o que pensa Schumpeter dessa teoria totalizante tomada como um todo, e não só 

com o aspecto concorrencial contido nesta, pode-se enriquecer a leitura do problema. Tal será o 

objeto da Seção I deste capítulo, o qual será subdividido em duas subseções, correspondendo às 

críticas a esses aspectos do pensamento de Marx como um todo; e às críticas ao pensamento 

econômico propriamente dito de Marx, com enfoque na questão da concorrência capitalista. 

 O outro objeto a ser apresentado neste capítulo é a maneira como Schumpeter 

desenvolverá sua própria teoria, propondo-a como uma alternativa tanto àquela de Marx quanto à 

neoclássica.  A Seção II do presente capítulo buscará descrever essa teoria, se atentando à 

maneira como a mesma se relaciona com os principais temas de Marx. 

 

Seção I. A leitura schumpeteriana de Marx 

I.1: A crítica ao pensamento marxista 

 Schumpeter (1961), livro mais conhecido do autor austríaco, foi concebido como uma 

resposta à obra de Marx. Nessa obra, apresenta-se a visão de um capitalismo se desfazendo em 

um processo de burocratização. A luta de classes, elemento central do marxismo é totalmente 

desconsiderado, como bem ilustrado na seguinte afirmação: 

"Como vimos anteriormente, o processo capitalista terminará por reduzir a importância 

da função que constitui o próprio fundamento da classe que lhe toma o nome. Vimos 

também que tende a corroer a camada protetora, aniquilar suas próprias defesas e 

dispersar as suas hostes. E, finalmente, notamos que o capitalismo produz uma atitude 

crítica de espírito que, depois de haver destruído a autoridade moral de tantas outras 

instituições, vira-se, por fim, contra ela própria." (SCHUMPETER, 1961, p. 179). 

 Para Schumpeter, o socialismo viria, mas não por uma revolução feita pela classe 
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trabalhadora, uma vez que não haveria a chamada consciência de classe revolucionária por parte 

dos trabalhadores, o que o autor considera uma teoria concebida por e para intelectuais pequeno-

burgueses frustrados, camada sobre a qual disserta longamente, e que seria a única capaz de 

liderar tais movimentos de contestação: 

"As massas nem sempre se sentiram frustradas e exploradas. Mas os intelectuais que lhes 

formularam os pontos-de-vista sempre lhes afirmaram isto, sem que fossem devidamente 

precisos no seu significado. MARX não poderia ter evitado a frase, mesmo que o 

houvesse desejado." (SCHUMPETER, 1961, p. 48). 

 A classe trabalhadora em si estaria, na verdade, se beneficiando do sistema vigente; seus 

interesses não seriam opostos, mas concomitantes aos da classe capitalista: 

"Para qualquer mente não deformada pelo hábito de orar pelo rosário marxista, deve ser 

evidente que a relação entre as classes, em tempos normais, é, principalmente, de 

cooperação e que qualquer teoria contrária deve basear-se, em grande parte, para 

verificação, em casos patológicos" (SCHUMPETER, 1961, p. 40). 

 Para demonstrar sua tese, evoca dados estatísticos que demonstrariam o maior poder 

aquisitivo do trabalhador de sua época, se comparado à de Marx, dados estes que não chega a 

apresentar, alegando que seriam de conhecimento geral: 

"MARX, sem dúvida, sustentou que, no decorrer da evolução capitalista, as taxas de 

salário real e o nível de vida das massas deveriam baixar nas camadas mais bem pagas e 

não melhorarem nas mais mal pagas, e que isto não aconteceria por circunstâncias 

acidentais ou ambientais, mas em virtude da própria lógica do processo capitalista.  

Naturalmente, isso foi uma predição de infelicidade única, e marxistas de todos os tipos 

se têm visto atrapalhados para sair da enrascada, ante a evidência, inteiramente contrária, 

que os desafia1." (SCHUMPETER, 1961, p. 57). 

 O fim do capitalismo se daria naturalmente, através de dois processos: a trustificação 

crescente; e uma participação cada vez mais ativa do Estado na economia. Ambos os processos 

atuavam com pleno vigor em sua época. O Estado já passara a ter maior participação na 

                                                 
1 Antecipando o caráter dos próximos capítulos, pode-se antecipar como este é um exemplo das deformações que faz 

Schumpeter com a teoria de Marx. A afirmação que Schumpeter lhe atribui “sem dúvidas” não é encontrada em lugar 

algum em Marx. Este coloca que a deterioração da situação da classe trabalhadora se dá em termos relativos, e não 

absolutos. Muito menos fez predições a esse respeito.  
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economia desde a Primeira Guerra Mundial, que acarretou uma série de novas despesas, e 

também pela necessidade de conceder alguns direitos trabalhistas, em um contexto de avanço da 

ameaça socialista após o fim desta guerra. A interferência do Estado (referindo-se aqui aos 

Estados Unidos, onde Schumpeter escreveu sua obra) se fez perceber como uma resposta ao 

contexto de colapso quase total do capitalismo após a quebra da Bolsa de Nova York, em 1929. 

Não muito mais tarde, tal interferência tomou proporção extraordinária durante a conversão dos 

Estados Unidos para uma economia de guerra, mantendo-se fortemente atuante também no 

período que se segue à Segunda Guerra Mundial. 

 Tal lógica, entretanto, foi inevitavelmente efêmera. Já na década de 1970, com uma 

Europa reconstruída e a União Soviética dando sinais de fraqueza, começou a ensaiar-se o 

desmantelamento das instituições criadas durante os "trinta gloriosos". Foi o nascimento do 

neoliberalismo. Enquanto autores vinculados a uma linha keynesiana defendem o resgate de tais 

instituições como meio de se atingir um capitalismo justo, marxistas reconhecem a 

impossibilidade de que tais políticas sejam colocadas em prática hoje, dado que o contexto 

sociopolítico excepcional que existiu no pós-guerra já não mais existe, além do esgotamento 

ambiental do planeta. 

 Schumpeter não estava só nessa interpretação do processo de crescimento do papel do 

Estado como parte do próprio processo da chegada inevitável do socialismo. Bons exemplos 

dessa interpretação estão entre seus conterrâneos austríacos, dentre os quais se destacou Friedrich 

Hayek, cuja notoriedade advém justamente do desenvolvimento dessa tese. Autores marxistas, 

em contrapartida, consideram tal processo como tendo o intuito de preservar, de salvar, as 

legalidades do modo de produção capitalista vigente. 

 A suposta previsão de Marx, de um socialismo estabelecido de forma revolucionária pela 

classe trabalhadora não passaria de uma profecia romântica, estabelecendo-se como um credo, 

uma religião, que desse significação à vida daqueles frustrados com o sistema vigente, que seriam 

não a classe trabalhadora, mas intelectuais malsucedidos e filhos rebeldes das famílias burguesas: 

"Em certo e importante sentido, o marxismo é uma religião. Em primeiro lugar, 

proporciona, ao crente, um sistema de fins últimos que envolvem o significado da vida e 

constituem critérios absolutos para o julgamento de acontecimentos e ações. Em 
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segundo lugar, apresenta um guia para tais fins, guia que implica um plano de salvação e 

a indicação dos males dos quais a humanidade, ou parte escolhida, será salva. Podemos 

acrescentar: o socialismo marxista pertence ao subgrupo que promete o paraíso neste 

lado do mundo." (SCHUMPETER, 1961, p. 24). 

 Marx teria, portanto, distorcido a psicologia do trabalhador para pintá-lo como o herói de 

sua profecia. Seu êxito teria sido o de "haver formulado, de um lado, com inexcedível vigor, o 

sentimento de ser oprimido e maltratado, que é a atitude autoterapêutica da maioria frustrada e, 

de outro lado, por haver proclamado que a libertação socialista desses males era uma certeza 

baseada em prova racional." (op. cit., p. 25). 

 Ainda no primeiro capítulo de sua obra, intitulado "Marx, o profeta", no qual tece tais 

críticas, Schumpeter sugere em dois momentos uma falta de coerência na obra de Marx como um 

todo: 

"[...] a fim de forjar armas para as lutas sociais, Marx teve de torcer ou contornar 

opiniões que, logicamente, se depreenderiam de seu sistema." (SCHUMPETER, 1961, p. 

24). 

"E mesmo ao anunciar para o futuro a sentença de morte do capitalismo, MARX nunca 

deixou de lhe reconhecer a necessidade histórica. Esta atitude, naturalmente, supõe uma 

série de fatos que o próprio MARX não estaria disposto a aceitar." (SCHUMPETER, 

1961, p.27). 

 Entretanto, ficou completamente pendente, em ambos estes momentos da argumentação, a 

revelação de quais seriam essas opiniões e séries de fatos tão ameaçadores à teoria de Marx. 

 Ao iniciar o segundo capítulo de seu livro, "Marx, o Sociólogo", Schumpeter justifica sua 

posição eclética, ao defender a possibilidade de se tomar elementos da obra de Marx sem levar 

em consideração a forma como estão inseridos na teoria como um todo: 

"Devemos dizer algo que provocará objeções por parte dos adeptos do marxismo. 

Naturalmente, não lhes agrada a análise fria daquilo que têm como fonte da verdade. 

Mas o que mais os desgosta é ver a obra do Mestre dividida, e suas partes analisadas 

uma a uma. Julgam que, assim fazendo, revela o burguês incapacidade de perceber o 

esplendor do todo, cujas partes se complementam e esclarecem entre si de tal maneira 

que o verdadeiro significado desaparece tão logo qualquer parte ou aspecto seja 
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considerado isoladamente. Não podemos, porém, proceder diferentemente. Cometendo o 

crime de considerar o sociólogo existente em MARX, após o termos visto como profeta, 

não desejamos negar, nem a presença de uma unidade de visão social, que consegue dar, 

em certa medida, unidade analítica à sua obra e, mais ainda, aparência de unidade, nem o 

fato de que, qualquer parte da obra, embora intrinsecamente independente, tenha sido 

relacionada, pelo autor, a todas as demais. Apesar de tudo, existe suficiente 

independência em cada província de tão vasto reinado; pode, pois, o estudioso aceitar os 

frutos do trabalho de uma delas, ao mesmo tempo que rejeitar os de outra. Assim 

procedendo, perde-se boa dose do encanto da fé. Mas ganha-se alguma coisa, salvando 

verdades importantes que são, por si sós, muito mais valiosas do que seriam se ligadas a 

destroços sem valor." (SCHUMPETER, 1961, p. 28). 

 Schumpeter colocará em prática tal ideia, na medida em que separa a teoria marxista em 

várias subteorias independentes entre si, ainda que na obra de Marx, estejam todos 

interconectadas: a interpretação econômica da história; a teoria das classes; a teoria da 

exploração; a teoria da acumulação; a teoria da concentração; a teoria do empobrecimento 

(Verelendung); e a teoria dos ciclos econômicos. 

 Depois de provocar Marx, rebaixando-o como uma espécie de guru, Schumpeter 

prossegue diminuindo a importância da dimensão filosófica da teoria marxista, e aponta-o como 

um praticante do positivismo2: 

"Há analogias formais, que podem ser encontradas em seus raciocínios e nos de HEGEL. 

Gostava de manifestar seu hegelianismo e de utilizar-lhe a fraseologia. Mas é tudo. Em 

nenhuma parte substituiu a ciência positiva pela Metafísica. É o que ele mesmo 

proclama no prefácio da segunda edição do primeiro volume de Das Kapital. E fá-lo 

com inteira razão, pois, analisando-Ihe os raciocínios, pode comprovar-se que repousam 

sempre nos fatos sociais e que as verdadeiras fontes de suas proposições não emanam 

dos domínios da Filosofia." (SCHUMPETER, 1961, p. 29). 

 Tal ideia visa diminuir a contribuição filosófica e sociológica de Marx. Schumpeter é um 

adepto da crítica weberiana ao positivismo (e ao marxismo) que, no entanto, partilha do mesmo 

apelo positivista à neutralidade valorativa da ciência durante a resolução de problemas, mas não 

em sua formulação, o que para Löwy (1994), seria contraditório: 

                                                 
2 Como será discutido na Seção II do Capítulo 2, tal argumento está gravemente equivocado. 
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"[...] sua teoria da Wertbeziehung das questões é de tendência historicista; sua teoria de 

Wert-freiheit (neutralidade axiológica ou 'sem julgamentos de valor') das respostas é de 

orientação positivista. O resultado dessa dualidade é, em nossa opinião, uma contradição 

irresolvível no próprio coração de sua teoria da ciência." (LÖWY, 1994, p. 37). 

 Dessa maneira, Marx teria falhado não ao colocar seu problema, momento no qual seus 

valores não poderiam deixar de ser fazer presentes, mas na maneira como o trata e soluciona, que 

também estaria impregnada de valor. 

 É curioso, entretanto, que em diversos outros momentos de seu livro, Schumpeter aponta 

os valores de caráter metafísico em Marx como um elemento que o teria desviado de uma análise 

correta e objetiva dos processos econômicos e sociais, como supostamente seria a sua própria. 

Faz-se presente nessas passagens essa ideia de neutralidade científica compartilhada tanto por 

Weber como pelo positivismo. Tais momentos estão em contradição evidente com sua passagem 

citada acima, na qual faz uma espécie de crítica justamente à falta de pressupostos metafísicos, 

colocando Marx como um praticante do positivismo. Ou seja, Schumpeter pensa que, além de 

positivista, a teoria de Marx ainda falha mesmo enquanto teoria positivista. 

 Schumpeter descreve a seguir o que entende como a interpretação econômica da história 

em Marx, considerando-a "uma das maiores façanhas individuais da sociologia", destacando que 

a nela sujeição individual às condições materiais não é total: 

"A interpretação econômica da História não significa que os homens sejam, consciente 

ou inconscientemente, total ou fundamentalmente, movidos por motivos econômicos. Ao 

contrário, a explicação do papel e do mecanismo dos motivos não-econômicos e a 

análise da forma pela qual a realidade social se reflete na mente do indivíduo é elemento 

essencial da teoria e uma das contribuições de maior importância. MARX não sustentava 

que as religiões, a Metafísica, as escolas de arte, as ideias éticas e as volições políticas se 

reduzissem a motivos econômicos ou carecessem de importância. Tentou somente 

desvendar as condições econômicas que as originaram e lhes causaram a ascensão e 

queda." (Schumpeter, 1961, p. 30). 

 Schumpeter, entretanto, rejeita a caracterização dessa concepção econômica como 

materialista. Para ele, 

"A filosofia de MARX é tão materialista quanto a de HEGEL, e sua teoria da História 
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não é mais materialista do que qualquer tentativa de explicar o processo histórico por 

métodos que se acham sob o domínio da ciência empírica."(SCHUMPETER, 1961, 31). 

 Apesar de advogar em favor de Marx contra os críticos que, atendo-se a um marxismo 

vulgar, enxergariam incompatibilidade entre a interpretação econômica da história e a 

interpretação desta movida pela dinâmica da luta de classes, Schumpeter não deixa de apontar as 

limitações que observa nessa concepção: 

"[...] estruturas sociais, tipos e atitudes são moedas que não se fundem facilmente. Uma 

vez formadas, elas se mantêm, possivelmente por séculos, e desde que estruturas e tipos 

diferentes manifestam condições diferentes de sobrevivência, verificamos, quase sempre, 

que o comportamento real dos grupos e nações se afasta, mais ou menos, do que 

esperamos que seja, se tentarmos inferi-lo das formas dominantes do processo produtivo. 

Embora isto seja de aplicação geral, é mais claramente verificável quando uma sólida 

estrutura se transfere de um país para outro. A situação social criada na Sicília pela 

conquista normanda poderá demonstrar nosso pensamento3. MARX não deixou de 

comprovar tais fatos, mas não lhes compreendeu todo o alcance." (SCHUMPETER, 

1961, p. 32). 

 Para Schumpeter, o contexto de domínio do território europeu por comandantes militares 

durante a instalação do feudalismo, também 

"[...] não se adapta bem ao esquema marxista, e pode ser facilmente interpretado de tal 

forma que indique orientação diferente. Fatos desta natureza podem, sem dúvida, ser 

explicados por hipóteses secundárias. Mas a necessidade de admitir tais hipóteses é o 

começo do fim de uma teoria." (SCHUMPETER, 1961, pp. 32-33). 

 Ou seja, haveria a necessidade de considerar outros fatores nessa concepção materialista 

ou econômica da história, não havendo correspondência exata entre as estruturas sociais com o 

modo de produção vigente. Outras esferas da vida social devem ser levadas em conta. Entretanto, 

tal crítica se direciona principalmente ao marxismo vulgar, dado que o próprio Schumpeter rejeita 

a crítica de que a teoria de Marx se abstém de tais determinações. 

                                                 
3 Ao conquistarem o sul da Itália, em um lento processo que levou mais de um século, os normandos estabeleceram 

uma divisão feudal do território, unificado em 1130 como o Reino da Sicília. Neste se sobressaía uma administração 

pública mais consistente que em seus pares europeus Ver Van Houts (2000). 
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 Schumpeter (1961), a seguir, pontua a importância da consideração das classes sociais, 

inclusive na ciência econômica, criticando o individualismo metodológico típico dos neoclássi-

cos: 

"Mais uma vez: representa ela (a teoria das classes sociais), em primeiro lugar, 

importante contribuição que devemos registrar. Os economistas têm sido 

extraordinariamente lentos em reconhecer o fenômeno das classes sociais. Naturalmente, 

sempre distinguiram os agentes cuja intervenção produziu os processos com que 

lidavam. Mas tais agentes eram simplesmente um conjunto de indivíduos com um traço 

comum: alguns eram, assim, classificados como proprietários ou trabalhadores porque 

possuíam propriedades ou vendiam os serviços de seu trabalho. As classes sociais, 

entretanto, não são as entidades imaginadas pelo observador em suas classificações, mas 

entidades vivas que existem como tal. E sua existência acarreta consequências que são 

inteiramente omitidas por um esquema que considera a sociedade como se fosse um 

ajuntamento amorfo de indivíduos ou famílias. A importância exata do fenômeno das 

classes sociais é questão aberta as pesquisas, no campo da teoria econômica pura. É fora 

de toda a dúvida que é de grande valor para muitas aplicações práticas e o é, também, 

para os mais amplos aspectos do processo social em geral." (SCHUMPETER, 1961, pp. 

33-34). 

 Schumpeter descreve também sua visão acerca dessa teoria, pontuando o antagonismo 

entre as classes trabalhadora e capitalista a partir da posse ou não dos meios de produção, o que 

colocaria em questão o problema da "acumulação primitiva": 

"Como veremos agora, MARX tenta mostrar que, nesta luta de classes, os capitalistas se 

destroem uns aos outros e, finalmente, destruirão, também, o sistema capitalista. Tenta 

ainda mostrar como a propriedade do capital leva a maiores acumulações. Este modo de 

raciocinar, porém, bem como a própria definição que faz da propriedade de alguma coisa 

a característica essencial duma classe social, serve, somente, para aumentar a 

importância da questão da acumulação primitiva, ou seja, da questão de como os 

capitalistas se tornaram capitalistas, ou como adquiriram a quantidade de bens que, de 

acordo com a doutrina marxista, foi necessária para os capacitar a iniciar a tarefa de 

exploração." (SCHUMPETER, 1961, p. 36). 

 A seguir, Schumpeter se mostra cético em relação aos "burgueses contos de fadas" que 

associam o poder desta classe e o nascimento do capitalismo às virtudes poupadoras de alguns 

indivíduos, expressamente rejeitados por Marx, afirmando que "do ponto-de-vista da teoria 
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econômica, MARX tinha razão — embora o haja exagerado — quando negou à poupança o papel 

que lhe atribuíram os autores clássicos. Mas não teve razão nas conclusões a respeito." 

(SCHUMPETER, 1961, pp. 36-37). 

 Schumpeter alega que a poupança tem sua importância. Não chega ao exagero de supor 

um caso geral em que ex-servos ou trabalhadores tenham poupado dinheiro de seus próprios 

salários para um dia construírem uma fábrica. O autor supõe a concentração da poupança coletiva 

da sociedade por agentes capazes de financiar os novos projetos. Schumpeter propõe assim uma 

posição mediadora entre as concepções burguesa e marxista: admite a importância da poupança 

para o desenvolvimento embrionário do capitalismo, mas rejeita os contornos de heroísmo que 

outros pensadores burgueses lhe atribuíram. 

 As conclusões de Marx seriam então precipitadas e haveria na teoria marxista uma lacuna 

no que concerne à transição do feudalismo ao capitalismo. De fato, tal "lacuna" abriu espaço para 

um caloroso debate dentro do marxismo no século XX, o que será melhor exposto mais adiante 

no Capítulo II. Sobre tal assunto, Schumpeter pondera que: 

"Para ele (Marx), é essencial à lógica do capitalismo que este tenha surgido no seio de 

uma sociedade feudal. Naturalmente que as mesmas questões sobre as causas e o 

mecanismo da estratificação social aparecem neste caso, mas MARX aceitou 

substancialmente o ponto-de-vista burguês de que o feudalismo foi o reinado da força, 

do que o controle sobre os canhões gere o poder) no qual a subjugação e a exploração 

das massas já eram fatos consumados. A teoria de classes, imaginada primeiramente para 

as condições da sociedade capitalista, foi aplicada à sua predecessora feudal — como 

aconteceu com muitos dos conceitos da teoria econômica do capitalismo - e alguns dos 

espinhosos problemas foram colocados no campo feudal, para que pudessem reaparecer, 

na análise do capitalismo. O explorador feudal foi simplesmente substituído pelo 

explorador capitalista." (SCHUMPETER, 1961, pp. 37-38). 

Para explicar o fenômeno seria necessário, segundo Schumpeter afirma, recorrer a elementos não 

marxistas, o que poderia conduzir a conclusões também não marxistas. Haveria uma 

incompatibilidade entre a teoria das classes e da acumulação primitiva, embora este ponto careça 

de um desenvolvimento mais claro: 

"Desde que a maior parte dos métodos de acumulação primitiva são responsáveis por 
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acumulações posteriores — a acumulação primitiva continua através da era capitalista -

— não é possível afirmar que a teoria das classes sociais de MARX seja totalmente 

correta, excetuando as dificuldades referentes aos processos do passado distante." 

(SCHUMPETER, 1961, p. 38). 

 O autor apontará também problemas na suposta imobilidade entre classes sociais. 

Entretanto, a "divisão estanque" de que fala não é de maneira alguma um elemento da obra de 

Marx, estando no máximo limitado ao mais vulgar dos marxismos: 

"A divisão estanque entre pessoas que (com seus descendentes) sejam, para sempre, 

capitalistas e pessoas (com seus descendentes) sejam, para sempre proletárias, não é 

apenas, como tem sido frequentemente apontado, inteiramente irreal, mas também omite 

o ponto saliente acerca das classes sociais, isto é, a incessante elevação e queda de 

famílias nas esferas inferiores e superiores. São fatos que não se pode negar. Se não são 

exibidos na tela marxista, deve-se somente as suas consequências não-marxistas." 

(SCHUMPETER, 1961, p. 39). 

 A transposição livre de elementos da teoria de Marx pela qual clama Schumpeter se 

manifesta para o autor em uma independência entre a teoria das classes sociais e a interpretação 

econômica da história. Para o autor, seria uma falha de Marx conceber ambas as teorias em uma 

mesma totalidade, o que implica um esforço teórico para conciliá-las, na medida em que 

"Isso explica por que MARX foi forçado a fazer de suas classes sociais fenômenos 

puramente econômicos e, mesmo, fenômenos que eram econômicos num sentido muito 

restrito. Impossibilitou, assim, para si mesmo, uma análise mais profunda do assunto, e, 

no ponto exato em que o colocou, em seu sistema analítico, não teve alternativa para 

proceder." (SCHUMPETER, 1961, p. 39). 

 Chama primeiramente atenção nessa sentença a afirmação (sem respaldo) de que Marx 

teria concebido as classes sociais como fenômenos puramente econômicos. Outro problema 

residiria na maneira como Marx supostamente definiu o capitalismo e o socialismo em relação às 

classes sociais, como será melhor explicado no Capítulo 2. Para Schumpeter, o socialismo "nada 

tem a ver com a presença ou ausência de classes sociais", e a associação destas e do capitalismo 

com a propriedade privada dos meios de produção seria por demais limitante: 

"Por outro lado, MARX desejava definir o capitalismo da mesma maneira que definiu 
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sua divisão de classes. Um pouco de reflexão convencerá o leitor de que isto não é 

necessário, nem natural. De fato, constituiu audaciosa manobra de estratégia analítica, 

que ligou o destino de classe ao do capitalismo, de tal maneira que o socialismo, que, na 

realidade, nada tem que ver com a presença ou ausência de classes sociais, se tornou, por 

definição, a única espécie possível de sociedade sem classes, com exceção dos grupos 

primitivos. Esta ingênua tautologia não seria possível com outras definições de classe e 

capitalismo que não fosse a de MARX, isto é, a definição da propriedade privada dos 

meios de produção. Por esta razão, deveriam existir unicamente duas classes, 

proprietários e não-proprietários, e, por consequência, qualquer outro princípio de 

classificação, ainda quando muito mais plausível, deveria ser severamente rejeitado ou 

subestimado ou, então, reduzido ao adotado." (SCHUMPETER, 1961, p. 40). 

 Entretanto, deve-se antecipar que tais definições supostamente equivocadas não são 

encontradas em nenhuma obra de Marx, mas sim de críticos ou seguidores que erroneamente lhe 

atribuem, tal como Schumpeter. Para este, portanto, a relação entre as classes sociais não é de um 

simples conflito inerente. Haveria junto a esse conflito, uma inseparável relação de cooperação, 

de dependência econômica mútua, o que poderia acarretar mesmo em certos interesses comuns. O 

antagonismo entre as classes teria sido exagerado para garantir a força analítica da teoria de 

Marx: 

"Novamente, porém, não pôde MARX escolher, não porque desejasse atingir resultados 

revolucionários — que poderiam muito bem ser deduzidos de dezenas de outros 

esquemas — mas por causa das exigências de sua própria análise. Se a luta de classes era 

o móvel principal da História e também o meio para chegar à aurora socialista, e se 

deviam existir estas duas classes, então suas relações, em princípio, deveriam ser 

antagônicas, pois, de outro modo, estaria perdida a força de seu sistema de dinâmica 

social." (SCHUMPETER, 1961, p. 40). 

 O segundo capítulo de Schumpeter (1961) se encerra chamando a atenção mais uma vez 

para o caráter totalizante da teoria de Marx e pontuando as relações econômicas como o pilar 

fundamental não só para a mecânica da sociedade capitalista, como também para a dissolução 

desta. A teoria econômica de Marx assume, portanto, importância central no conjunto de sua 

obra. 

"Mas, apesar de MARX definir o capitalismo sociologicamente, isto é, pela instituição 

do controle privado dos meios de produção, a mecânica da sociedade capitalista é 
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fornecida por sua teoria econômica. Esta teoria econômica trata de demonstrar como os 

elementos sociológicos incorporados em tais conceitos como classe, interesses de classe, 

comportamento de classes, troca entre elas, agem por razões econômicas — lucros, 

salários, investimentos, etc. — e como geram, precisamente, o processo econômico que 

eventualmente, acabará com sua própria moldura institucional e, ao mesmo tempo, criará 

condições para o aparecimento de outro mundo social. Esta notável teoria das classes 

sociais é o instrumento analítico pelo qual, unindo-se a interpretação econômica da 

História aos conceitos da economia do lucro, dispõe todos os fatos sociais e permite 

focalizá-los em conjunto." (SCHUMPETER, 1961, pp. 40-41). 

 

I.2: A crítica ao Marx economista 

 Ao entrar em consideração acerca das teorias econômicas de Marx (no plural, pois o autor 

as subdivide em cinco: a teoria da exploração; a teoria da acumulação; a teoria da concentração; a 

teoria do empobrecimento (Verelendung); e a teoria dos ciclos econômicos.), Schumpeter (1961) 

prossegue sua crítica ao destacar a dívida teórica que Marx tem com os economistas clássicos, 

principalmente com Ricardo e os fisiocratas, em especial Quesnay. Não obstante, Marx teceu 

também incontáveis críticas a todos esses em sua obra magna, o que Schumpeter interpreta como 

certa hipocrisia: 

 "MARX foi discípulo de RICARDO, mas também no sentido muito mais significativo 

de que, com RICARDO, aprendera a teorizar. MARX sempre usou os métodos de 

RICARDO e cada problema teórico se lhe apresentava revestido das dificuldades que lhe 

ocorriam em seu profundo estudo de RICARDO e das sugestões, para investigações 

posteriores, que encontrava nos escritos do mestre. O próprio MARX reconhecia isto, 

em parte, embora, naturalmente, não admitisse que sua atitude para com RICARDO 

fosse típica do aluno que vai ao professor, ouve-o falar, diversas vezes, em excesso de 

população e de população excedente e, novamente, da mecanização que cria excesso de 

populações, e vai então para casa tentar resolver o problema. É, pois, compreensível que 

os dois partidos da controvérsia sobre MARX se tenham recusado a aceitar tal fato." 

(SCHUMPETER, 1961, p. 43). 

 Deve-se fazer aqui uma observação de que é bem peculiar essa queixa ao fato de que uma 

obra cujo subtítulo é "Crítica da Economia Política" faça críticas a um economista político, não 
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obstante aceite alguns de seus postulados, principalmente porque esta é a mesma atitude que 

Schumpeter assume em relação a Marx ao escrever sua obra. Obviamente um pensador da estirpe 

de Marx não poderia se contentar em ser um fisiocrata, ou um ricardiano: estava fadado a ser 

Marx, e como tal, fundar sua própria visão econômica. Tal fato não o impede de ter recebido 

influências destes autores, pelo contrário, é justamente por sua leitura crítica de todo o 

pensamento econômico, fazendo jus ao que considerou acertos, mas sem tornar-se um mero 

seguidor acrítico, que o pensamento de Marx é tão original. Se há alguma originalidade na obra 

de Schumpeter, deve-se atribuir a este mesmo fator: ter absorvido criticamente a teoria de Marx, 

deixando-se influenciar, mas também oferecendo seus contrapontos. 

 Schumpeter, ao propor um esboço geral da teoria econômica de Marx, parece, no entanto, 

em diversos momentos se esforçar para reduzir a relevância deste ao considerá-lo um mero 

ricardiano: 

"A sua teoria do valor é a de RICARDO. Concebemos que autoridade eminente, como a 

do Professor TAUSSIG, discordasse dessa opinião e sempre acentuasse as diferenças. 

Existe muita diferença na apresentação da teoria, em seus métodos de dedução e 

conclusões sociológicas, mas nenhuma existe no teorema em si, e somente isto é que 

interessa ao teórico de hoje." (SCHUMPETER, 1961, p. 44). 

 A teoria do valor tem, é claro, uma inspiração ricardiana, a qual, por sua vez, deve muito 

de sua concepção a Smith. Porém, a afirmação de que ambas as teorias do valor são a mesma, 

com a de Marx divergindo "apenas" na apresentação, nos métodos de dedução e nas conclusões 

parece excessivamente forte4 (para não dizer "errada"). Se as teorias são diferentes em todos 

esses aspectos, como poderiam ser a mesma teoria? Schumpeter alega que a teoria de Marx não 

inova com nenhum teorema em si. 

 Marx estaria sob influência de uma ilusão, tal como Aristóteles, ao afirmar que o valor 

"embora um fator na determinação dos preços relativos, é, porém, algo diferente e de existência 

independente dos preços relativos ou das relações de troca." 

Schumpeter prossegue desenvolvendo sua proposição, enumerando os pontos comuns entre as 

teorias marxiana e ricardiana, a fim de associá-las: 

                                                 
4 Ver Capítulo 2, Seção V. 
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"Tanto RICARDO como MARX dizem que o valor de cada mercadoria é (em equilíbrio 

e competição perfeitos) proporcional à quantidade de trabalho nela contida, desde que 

esse trabalho esteja de acordo com o nível existente de eficiência da produção (a 

quantidade de trabalho socialmente necessária). Ambos medem esta quantidade em horas 

de trabalho e usam o mesmo método para reduzir diferentes qualidades de trabalho a 

uma só medida. Ambos encontraram as mesmas dificuldades, resultantes da focalização 

idêntica do problema, e enfrentaram-nas de maneira semelhante, isto é, MARX procedeu 

como aprendera a fazer nas obras de RICARDO." (SCHUMPETER, 1961, pp. 44-45). 

 O argumento se encerra com uma proposição ainda mais radical ao afirmar que "Nada de 

útil disseram sobre o monopólio ou sobre o que chamamos hoje de competição imperfeita". Para 

Schumpeter, a teoria de Marx 

"[..] não funciona a não ser no caso da competição perfeita. Depois, mesmo na 

competição perfeita, nunca funciona de modo perfeito, exceto quando o trabalho é o 

único fator da produção e, mais ainda, se o trabalho for todo da mesma espécie. Se 

nenhuma dessas duas condições for observada, torna-se necessária a apresentação de 

hipóteses adicionais e, em breve, as dificuldades de análise adquirem proporções 

incontroláveis. Raciocinar, pois, de acordo com (35) a teoria do valor do trabalho, é 

raciocinar sobre um caso muito especial e sem nenhuma importância prática, embora 

alguma coisa possa ser dita a seu favor, se a interpretarmos no sentido de ligeira 

aproximação das tendências históricas dos valores relativos." (SCHUMPETER, 1961 pp. 

45-46). 

 Tendo pontuado sua insatisfação com a teoria de Marx, Schumpeter justificará sua adesão 

à teoria marginalista do valor-utilidade, reivindicando uma superioridade analítica desta: 

"A teoria que a substituiu — em sua primitiva forma, hoje abandonada, conhecida como 

teoria da utilidade marginal — pode reivindicar superioridade em muitos aspectos, mas o 

verdadeiro argumento a seu favor é muito mais geral e aplica-se com êxito, tanto nos 

casos de monopólio e competição imperfeita, como nos casos da presença de outros 

fatores e de trabalho de muitas qualidades e espécies diferentes." (SCHUMPETER, 

1961, p. 46). 

 Schumpeter assinala, entretanto, que Marx e Ricardo procederam de maneiras distintas 

quando defrontados com o problema da "presença do capital como provisão de meios de 

produção, que, por sua vez, também são produzidos". Ricardo contorna a dificuldade admitindo 



 

29 

 

que o tempo que a mercadoria leva para ser produzida e vendida também lhe acrescenta valor, 

apesar da contradição em que esta sentença está com sua teoria. Já Marx teria, corretamente, 

percebido o problema: 

 "MARX não somente demonstrou percepção mais aguda da natureza do problema, 

como também aperfeiçoou o sistema analítico que recebera. Por exemplo, substituiu, de 

modo feliz, a diferença que RICARDO estabeleceu entre capital fixo e capital circulante, 

pela diferença entre capital constante e capital variável (salário). Também trocou as 

noções rudimentares de RICARDO sobre a duração dos processos de produção pelo 

conceito, muito mais rigoroso, de estrutura orgânica do capital, que se adapta às relações 

entre capital constante e variável." (SCHUMPETER, 1961, p. 48). 

 Em seguida, Schumpeter se debruça sobre o que chama de Teoria da exploração (da classe 

trabalhadora) em Marx. Schumpeter considera esta como formulada a partir de um ponto de vista 

típico de um intelectual frustrado, falsificando a psicologia das massas trabalhadoras. Haveria 

uma modificação de Marx em relação aos jargões de sua época, na medida em que concebe a 

exploração como fruto das relações capitalistas de produção: 

"As massas nem sempre se sentiram frustradas e exploradas. Mas os intelectuais que lhes 

formularam os pontos-de-vista sempre lhes afirmaram isto, sem que fossem devidamente 

precisos no seu significado. MARX não poderia ter evitado a frase, mesmo que o 

houvesse desejado. O seu mérito e o resultado alcançado residem no fato de que 

percebeu a fraqueza dos vários argumentos pelos quais, anteriormente, os mentores das 

massas tentaram mostrar como surgiu a exploração e que, ainda hoje, fornecem 

elementos ao revolucionário comum. Nenhum dos slogans usuais sobre o poder de 

negociar e trapacear o satisfez. O que desejava provar era que a exploração não surge, 

ocasional e acidentalmente, de situações individuais, mas que resulta da própria lógica 

do sistema capitalista, inevitável e completamente independente de qualquer empenho 

individual." (SCHUMPETER, 1961, p. 48). 

 É esboçada a seguir o que seria a base desse argumento, a partir da concepção da força de 

trabalho como mercadoria, passível de ser analisada sob a lei do valor. Há maior sofisticação na 

medida em que Marx não concebe o trabalhador como sendo roubado, mas recebendo o valor 

integral de sua força de trabalho. O problema reside na possibilidade de compelir o trabalhador a 

trabalhar mais horas do que as que seriam necessárias para repor esse valor, permitindo a 

extração do mais-valor. O procedimento de Marx, entretanto, seria incorreto ao considerar a força 
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de trabalho como uma mercadoria submetida a essa lei do valor: 

"No nível comum da teoria de um processo econômico estacionado, é fácil mostrar que, 

pelas próprias hipóteses de MARX, a doutrina da mais-valia é insustentável. A teoria do 

valor-trabalho, mesmo se a considerarmos válida para qualquer outra mercadoria, nunca 

pode ser aplicada à mercadoria--trabalho, porque isto significaria que os operários, como 

acontece com as máquinas, são produzidos de acordo com os cálculos de custo racional. 

Uma vez que não são produzidos, não há justificativa para supor que o valor da 

capacidade de trabalho seja proporcional aos homens-hora que entram em sua produção. 

De um ponto-de-vista lógico, MARX melhoraria sua posição se aceitasse a lei de ferro 

dos salários de LASSALLE ou simplesmente, argumentasse em linhas malthusianas, 

como o fez RICARDO. Mas como, muito prudentemente, se recusou a proceder assim, 

sua teoria da exploração perde, desde o início, um de seus apoios essenciais." 

(SCHUMPETER, 1961, p. 50). 

 Para Schumpeter, tal concepção, na medida em que postula que todos os capitalistas 

poderão ter lucros reais, inviabilizaria a existência de um ponto de equilíbrio geral, na concepção 

walrasiana: 

"[...] pode ser demonstrado que o perfeito equilíbrio competitivo não pode existir numa 

situação em que todos os capitalistas-empregadores têm ganhos de exploração. Porque, 

neste caso, tentariam, individualmente, expandir a produção e o efeito total disto seria, 

inevitavelmente, a tendência para aumentar as bases de salários e para reduzir os lucros 

desta espécie a zero." (SCHUMPETER, 1961, p. 50). 

 Voltando a Marx, Schumpeter ressalta, contudo que a teoria daquele dispensa 

completamente esse estado de "perfeito equilíbrio competitivo", na medida em que trata de um 

sistema em constante transformação, elemento que Schumpeter absorverá em sua própria teoria. 

Esse aspecto ilustra uma divergência fundamental entre a teoria de Marx e a linha de pensamento 

derivada da economia neoclássica, o que explicaria certa imunidade da primeira às críticas que 

tenham como base pressupostos oriundos da segunda (imunidade esta que também é válida na 

outra direção, da economia neoclássica às críticas marxistas, Schumpeter poderia acrescentar): 

"Mais-valia pode ser impossível em perfeito equilíbrio, mas pode existir sempre, porque 

nunca é possível estabelecer esse equilíbrio. Pode tender a desaparecer e, ainda assim, 

estar sempre presente, porque é, constantemente, recriada. Esta defesa não salvará a 
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teoria do valor--trabalho, especialmente quando aplicada à própria mercadoria-trabalho, 

nem ao argumento sobre exploração, tal como foi formulado. Permitir-nos-á, porém, 

interpretação mais favorável do resultado, embora uma teoria satisfatória da mais-valia a 

despoje da conotação especificamente marxista. Este aspecto é de considerável 

importância. Lança nova luz também sobre outras partes do sistema marxista de análise 

econômica e ajuda a explicar por que este sistema não foi fatalmente abalado pelas 

críticas bem-sucedidas, dirigidas contra seus próprios fundamentos." (SCHUMPETER, 

1961, p. 51). 

 Schumpeter prossegue enfatizando tal problema, considerando todo o desenvolvimento da 

teoria de Marx uma solução inapropriada. Tanto a equalização das taxas de lucro, quanto a 

tendência à queda dessa mesma taxa, duas legalidades centrais na obra de Marx são vistas como 

desnecessárias tentativas de correção desse "falso problema": 

"[...] a teoria da mais-valia não facilita a solução dos problemas acima aludidos, que são 

criados pela discrepância entre a teoria do valor-trabalho e os fatos evidentes da 

realidade econômica. Ao contrário, acentua-os, porque, de acordo com a mesma, o 

capital constante, isto é, o capital não-aplicado em salário, não transmite ao produto mais 

valor do que perde em sua produção. Somente o capital-salário o faz e os lucros devem 

variar, em consequência, como entre estabelecimentos comerciais, de acordo com a 

composição orgânica de seus capitais. MARX confia em que a competição entre 

capitalistas cause a redistribuição da massa total de mais-valia, de forma que cada firma 

obtenha lucros proporcionais ao seu capital total ou que as taxas de lucros individuais 

sejam igualadas. Verificamos, imediatamente, que a dificuldade pertence à classe dos 

falsos problemas, sempre frutos do esforço de utilizar teorias errôneas e a solução 

apresentada é da ordem dos conselhos de desespero. MARX, porém, acreditava não 

somente que esta teoria servia para estabelecer o aparecimento de taxas de lucros 

uniformes e para explicar como, por isso, os preços relativos das mercadorias seriam 

desviados de seus valores em termos de trabalho, mas também que sua teoria oferecia 

explicação de outra lei que ocupava lugar de destaque na doutrina clássica, ou seja, a 

afirmação de que a taxa de lucro tem uma tendência natural para baixar." 

(SCHUMPETER, 1961, pp. 51-52). 

 Com essa observação, Schumpeter (1961) passa para o que denomina a Teoria da 

Acumulação de Marx, pontuando o caráter compulsório do processo que leva a classe capitalista 

a expandir a produção, buscando também processos mais baratos ou a abertura de novos 

mercados, e que coincide com a expansão da parcela fixa do capital, empregada nos meios de 
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produção, frente à variável, a qual consiste nos salários pagos à classe trabalhadora. É uma 

concepção dinâmica do fenômeno econômico, à qual o autor também adere. Entretanto, 

Schumpeter critica esse caráter mecânico compulsório colocado por Marx como uma forma 

determinista que ofusca o caráter psicológico das decisões dos empreendedores, os quais 

deveriam ser, para ele, devidamente distinguidos dos capitalistas: 

"Isso não significa que (Marx) tenha compreendido corretamente a natureza, ou 

analisado corretamente o mecanismo. Para ele, este mecanismo se reduz à simples 

mecânica de massas de capital. Não tinha teoria adequada de empreendimento e sua 

incapacidade para distinguir o empreendedor do capitalista, juntamente com uma técnica 

teórica errônea, é responsável por muitos casos de non sequitur e por muitos enganos." 

(SCHUMPETER, 1961, p. 55). 

 Acerca de tal distinção, Schumpeter (1997) alega que, devido ao fato de a propriedade de 

fato do capital nem sempre caber ao empresário, surge essa necessidade de separar 

conceitualmente o "capitalista", cuja função é financiar o desenvolvimento, as "novas 

combinações", do "empresário", cuja função é realizá-las: 

"[...] o problema (de alocação dos recursos produtivos) também não existe numa 

economia concorrencial no caso da realização de novas combinações, se aqueles que as 

realizam têm os meios de produção necessários ou podem obtê-los em troca de outros 

que tenham ou de qualquer outra propriedade que porventura possuam. Não se trata do 

privilégio da posse de propriedade per se, mas apenas do privilégio da posse de 

propriedade da qual se possa dispor, ou melhor, que seja utilizável imediatamente na 

realização da combinação nova ou na troca pelos bens e serviços necessários. [..] 

Fornecer esse crédito é exatamente a função daquela categoria de indivíduos que 

chamamos de 'capitalistas'." (SCHUMPETER, 1997, p. 79). 

"Chamamos 'empreendimento' à realização de combinações novas; chamamos 

'empresários' aos indivíduos cuja função é realizá-las. Esses conceitos são a um tempo 

mais amplos e mais restritos do que no uso comum. Mais amplos porque em primeiro 

lugar chamamos 'empresários' não apenas aos homens de negócios 'independentes' em 

uma economia de trocas, que de modo geral são assim designados, mas todos que de fato 

preenchem a função pela qual definimos o conceito, mesmo que sejam, como está se 

tornando regra, empregados 'dependentes' de uma companhia, como gerentes, membros 

da diretoria etc., ou mesmo se o seu poder real de cumprir a função empresarial tiver 

outros fundamentos, tais como o controle da maioria das ações. Como a realização de 
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combinações novas é que constitui o empresário, não é necessário que ele esteja 

permanentemente vinculado a uma empresa individual; muitos 'financistas', 'promotores' 

etc. não são e ainda podem ser empresários no sentido que lhe damos." 

(SCHUMPETER, 1997, p. 83). 

 Isso dito, Schumpeter defende a possibilidade de transplantar certos elementos da teoria 

de Marx. A concepção de Marx da mais-valia é considerada insustentável enquanto explicação 

para a compulsão capitalista de acumular, na medida em que toma como base uma teoria do valor 

categoricamente rejeitada por Schumpeter, porém a teoria da acumulação de Marx poderia ser 

utilizada desde que se cambiasse as legalidades resultantes daquela concepção pelas que propõe 

Schumpeter: 

"Considerada tal como foi formulada, a teoria da mais-valia de MARX é insustentável. 

Mas, já que o processo capitalista produz ondas renováveis de lucros extraordinários 

temporários sobre o custo (o que pode ser perfeitamente explicado por outras teorias, 

embora de maneira completamente não-marxista), o próximo passo de MARX, dedicado 

à acumulação, não é inteiramente viciado por seus enganos anteriores. De modo similar, 

o próprio MARX não esclareceu, satisfatoriamente, essa compulsão para acumular, 

essencial a seus argumentos. A falta de sua explicação não prejudica muito porque, 

conforme já aludimos, podemos fornecer imediatamente outra explicação satisfatória, na 

qual, entre outras coisas, a diminuição dos lucros se coloca por si mesma em seu devido 

lugar. Não é necessário que a taxa de lucros produzida pelo capital industrial total 

coincida, no fim de contas, com a razão marxista, de que o capital constante aumenta 

relativamente ao capital variável, ou com qualquer outra. É bastante que o lucro de cada 

empresa, como vimos, seja incessantemente ameaçado pela competição real ou potencial 

de novas mercadorias e novos métodos de produção, o que o converterá em prejuízo, no 

decorrer do tempo. Obtemos, assim, a força motriz desejada e mesmo uma analogia à 

proposição marxista de que o capital constante não produz mais-valia, porque nenhuma 

união singular de bens de capital permanece como fonte eterna de mais-valia, sem ter 

que recorrer àquelas partes de seus argumentos, que são de validez duvidosa." 

(SCHUMPETER, 1961, pp. 55-56). 

 Outro exemplo desta mesma possibilidade se dá na discussão do que Schumpeter (1961) 

chama de teoria da concentração. Schumpeter enxerga problemas na ênfase dada por Marx ao 

volume dos capitais, e em um não-tratamento de monopólios ou oligopólios, ainda que tenha tido 

o mérito de observar o fenômeno da concentração industrial, não previsto pelo paradigma 
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neoclássico. Tal elemento seria marcantemente incorporado à teoria de Schumpeter: 

"Tudo o que ele nos oferece como explicação, quando despido de imagens, resume-se, 

unicamente, na informação, pouco interessante, de que "a batalha da competição é 

tratada pelo barateamento das mercadorias", que depende, caeteris paribus, da 

produtividade do trabalho, que, por sua vez, depende da escala da produção, e ainda que 

"os grandes capitais derrotam os pequenos”. É exatamente o que os manuais dizem sobre 

o assunto, e, em si mesmo, não é nada profundo nem admirável. Em particular, é 

inadequado por causa da ênfase a respeito do volume dos capitais individuais, enquanto 

na descrição dos seus efeitos MARX se embaraça em sua própria técnica, incapaz de 

tratar o monopólio ou oligopólio." (SCHUMPETER, 1961, p. 56). 

 O que Schumpeter define como a teoria marxista do empobrecimento ("teoria" esta que 

jamais foi enunciada como tal nem por Marx nem por seus seguidores), por sua vez, seria 

inteiramente falha. Tem como base a demonstração de que a mecanização do processo produtivo 

acarreta um desemprego relativamente crescente, isto é, a formação do exército industrial de 

reserva, tese que estaria equivocada, considerando que Schumpeter não acredita que essa 

tendência exista. Pelo contrário, tal como os neoclássicos, confia nas chamadas Teorias da 

Compensação, segundo as quais outros mecanismos diversos impedem essa tendência de se 

concretizar. Como prova de seu ponto, acredita que os dados estatísticos que demonstram a 

melhora nas condições de vida e no poder aquisitivo da classe trabalhadora ocidental na época 

que separa sua obra da de Marx, universalmente conhecidos, são o suficiente: 

"MARX, sem dúvida, sustentou que, no decorrer da evolução capitalista, as taxas de 

salário real e o nível de vida das massas deveriam baixar nas camadas mais bem pagas e 

não melhorarem nas mais mal pagas, e que isto não aconteceria por circunstâncias 

acidentais ou ambientais, mas em virtude da própria lógica do processo capitalista. 

Naturalmente, isso foi uma predição de infelicidade única [...]" (SCHUMPETER, 1961 

p. 57). 

 Em resumo, Schumpeter enxergou duas tendências interligadas no que chama de "teoria 

do empobrecimento": há um desemprego continuamente crescente, que coincidiria com uma 

diminuição também contínua e incessante dos salários pagos aos trabalhadores. A existência de 

qualquer período onde uma dessas legalidades não fosse observada seria o suficiente para 

desmentir a tese de Marx. 



 

35 

 

É bom antecipar que essa afirmação que Schumpeter atribui "sem dúvida" a Marx não 

encontra qualquer respaldo na obra deste. A legalidade descoberta por Marx em torno da 

deterioração da situação das classes inferiores afirma que tal deterioração tem caráter 

estritamente relativo. Nada se pode afirmar em termos absolutos, como prematuramente fez 

Schumpeter. Muito menos Marx predisse qualquer coisa a esse respeito. Este é um exemplo das 

distorções grosseiras que caracterizam a leitura schumpeteriana de Marx. 

 Ao passar para a teoria dos ciclos econômicos em Marx, Schumpeter clama que esta está 

praticamente ausente, não tendo sido devidamente desenvolvida pelo autor, e dependendo 

completamente das considerações feitas por seguidores, que lhe atribuiriam um corpo a partir de 

suas próprias afirmações. Tais seguidores, bem como outros autores, teriam colocado essa teoria 

entre aquelas do subconsumo ou da superprodução: 

"Não é a coisa mais natural do mundo concluir que as crises ou depressões se devem ao 

fato de que as massas exploradas não podem comprar tudo aquilo que o sempre 

crescente aparelho de produção apresenta ou está pronto a apresentar e que, por estas e 

outras razoes que não necessitamos repetir, a taxa de lucros baixa ao nível da 

bancarrota? Assim, e de acordo com o que desejamos salientar, parece que chegamos às 

margens da desprezível teoria do subconsumo ou da superprodução." (SCHUMPETER, 

1961, pp. 61-62). 

 Schumpeter, porém, não aceita tal visão, considerando que não há qualquer teoria dos 

ciclos econômicos, explícita ou implícita, na obra de Marx: 

"Mesmo se aceitarmos a sua explicação da ocorrência da mais-valia e concordarmos que 

acumulação, mecanização (aumento relativo do capital constante) e excesso de 

população (aumentando este último, inexoravelmente, a miséria da massa) se entrelacem 

numa cadeia lógica que termina com a catástrofe do sistema capitalista — mesmo assim 

estaríamos sem um fator que, necessariamente, provoque a flutuação cíclica do processo 

e que seja responsável por uma alternação imanente de prosperidade e depressões. [...] 

No que se relaciona à sua lógica, o processo é inteiramente sem prosperidade ou 

depressão." (SCHUMPETER, 1961 p. 63). 

 Não obstante, reconhece que Marx escreveu passagens relevantes sobre o tema, se 

colocando contra a Lei de Say. Haveria méritos de Marx nesse ponto, justamente por não se 

conectar inteiramente ao restante de suas teorias, mantendo certa independência. Teria também 
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tentado incluir o crescimento populacional em seu esquema, tentativa que Schumpeter afirma ter 

sido malsucedida, sem se estender em tal ponto. Por fim, elogia a não-precedência da contração 

do crédito sobre as flutuações, aparecendo este fator como efeito, e não causa: 

"[...] (Marx) utilizou, algo superficialmente, a intervenção do dinheiro nas transações de 

mercadorias — e nada mais — a fim de invalidar a proposição de SAY sobre a 

impossibilidade de uma superprodução geral; recorreu à liquidez dos mercados 

monetários, para explicar os desenvolvimentos desproporcionais nas linhas 

caracterizadas pelos pesados investimentos em bens de capital constante; ou ainda a 

estímulos especiais, tais como a abertura de mercados ou a ocorrência de novas 

necessidades sociais, para provocar súbitos aumentos de acumulação. Sem êxito, MARX 

tentou tornar o crescimento da população num fator que favorece flutuações. Observou, 

embora não explique realmente, que a escala da produção se expande "de improviso e 

aos saltos", o que é igualmente o prelúdio de sua súbita contração'. Habilmente, diz que 

a 'superficialidade da Economia Política se demonstra pelo fato de considerar a expansão 

e contração do crédito, que são mero sintoma de mudanças periódicas do ciclo industrial, 

como a causa do mesmo'." (SCHUMPETER, 1961, pp. 63-64). 

 Apesar de carecer de uma explicação concreta para os ciclos econômicos, Marx possuiria 

um bom mérito pelo fato de ter percebido tal fenômeno e descrito parte de seus mecanismos, o 

que era raro então em sua época. Até então economistas, no máximo, limitavam-se a analisar as 

crises capitalistas, sem levar em consideração estas como parte de um ciclo. 

 A conexão feita pelos marxistas entre essas crises periódicas e a derrocada final do 

capitalismo, tornando-se aquelas cada vez mais frequentes conforme nos aproximamos desta 

apenas dá pistas sobre o que poderia constituir uma teoria marxista dos ciclos, mas não poderia 

fornecer qualquer hipótese relevante sem a presença de outras hipóteses adicionais: 

"Acreditando que a evolução capitalista ocasionaria algum dia a destruição da estrutura 

das instituições da sociedade capitalista, julgou que, antes de isto ocorrer, o capitalismo 

apresentaria constantes fricções, mostrando sintomas de doença fatal. A esta fase, que 

deve ser encarada como um período histórico mais ou menos longo, MARX aplicou o 

mesmo termo, mostrando ainda tendência de entrelaçar estas crises cíclicas com a crise 

geral da ordem capitalista. Sugeriu mesmo que as primeiras podem ser encaradas, em 

certo sentido, como o sinal de aviso da derrocada final. Como para muitos leitores isto 

pode ser considerado uma pista para a teoria marxista das crises, no sentido comum, é 
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necessário salientar que, de acordo com MARX, os fatores responsáveis pela destruição 

final não podem, sem o apoio de muitas hipóteses adicionais, ser responsabilizados pelas 

depressões cíclicas [...]" (SCHUMPETER, 1961, p. 65). 

 Apesar de clamar pela ausência de tal teoria em Marx, alegando que a contribuição deste 

se limitaria a alguns pontos isolados, a teoria dos ciclos econômicos que Schumpeter afirma ter 

elaborado em Schumpeter (1989) parece dever muito, se não tudo, à obra de Marx, como será 

demonstrado mais adiante no capítulo III. 

 Por fim, Schumpeter disserta sobre a maneira como todas essas legalidades e como o 

conjunto de teorias marxistas supostamente convergiriam para a postulação da queda do 

capitalismo através de uma revolução da classe trabalhadora submetida a condições cada vez 

mais miseráveis. 

 Todavia, ainda que siga essa linha, para Schumpeter o sistema capitalista está fadado ao 

fim, mas por motivos bem diversos daqueles colocados por Marx, conforme já citado 

anteriormente. Por isso afirma que 

"[...] mesmo no caso de que os fatos e raciocínios de MARX fossem mais errados do que 

o são, seus resultados, não obstante, seriam verdadeiros se se limitassem à simples 

afirmação de que a evolução capitalista destruirá os fundamentos da sociedade 

capitalista. É o que acreditamos." (SCHUMPETER, 1961. p. 66). 

 Portanto, Schumpeter reconhece algum mérito na formulação de Marx, mas se considera 

livre para incorporar seletivamente elementos da obra deste. E apesar da independência que 

clama haver entre as teorias marxistas, no plural, admira o esforço de Marx ao tentar fazer delas 

uma unidade. Afinal, reconhece a necessidade de alguma interdisciplinaridade na ciência ao 

incorporar fatos históricos, e ao rejeitar a total ausência destes na teoria neoclássica. 

 Possas (1989), como Schumpeter, mostra respeito a seu "oponente", mas endossa o 

argumento de Schumpeter ao simplificar a visão da concorrência em Marx, para ele uma visão 

estática, semelhante às concepções clássica e neoclássica, encarregada de executar no plano real e 

concreto as legalidades postas pelo capital em geral em um nível de abstração maior. Para Possas, 

a concorrência estaria, portanto, relegada a um segundo plano na teoria. Marx não teria levado 

em consideração as legalidades próprias do processo da concorrência, colocando-a neste papel de 
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coadjuvante do processo, ao passo que ela é a verdadeira essência do capitalismo: 

"[...] a noção de concorrência predominante nas interpretações de Marx, além de 

demasiado limitada, por omitir seu papel impulsor da transformação da base produtiva e 

dos mercados mediante inovações - o momento 'disruptivo' da concorrência, também 

presente em Marx, ao lado de 'ajustamento' - não deixa explícita sua vinculação com o 

'capital em geral', no qual Marx formula suas 'leis de movimento', e para a qual a 

concorrência é introduzida somente em suas determinações genéricas: em outras 

palavras, não há uma 'análise da concorrência' em suas especificidades, pertinentes ao 

âmbito da 'pluralidade de capitais', em 'O Capital'." (POSSAS, 1989, pp. 65-66). 

 Seria necessário, portanto, para Possas, uma teoria da dinâmica econômica que partisse da 

concorrência como objeto central, e não da mercadoria ou do capital. Seria preciso incorporá-la 

na teoria como o processo dinâmico, intertemporal, tal como no plano concreto. A concorrência 

deve incorporar a dimensão estratégica das firmas, seus objetivos no longo prazo, que têm como 

principal característica a competição no campo da introdução de inovações. Para Possas, Marx 

estaria relegando à concorrência um mero papel de equalizador de preços de produção no plano 

intrasetorial, e de taxas de lucros, no plano intersetorial. 

"[...] uma teoria da concorrência, vale dizer, da lógica de enfrentamento dos capitais no 

espaço econômico em que se desenrola o seu processo de valorização, é elemento 

indispensável à constituição de uma teoria da dinâmica econômica capitalista, pois as 

determinações dessa última não são remissíveis, sem mediação teórica ao nível da 

concorrência às do capital tout court. Sendo assim, é possível e necessário delimitar, de 

um lado, as 'leis de movimento' ao âmbito do 'capital em geral', tratado por Marx, e de 

outro a 'teoria da dinâmica' ao âmbito da 'pluralidade de capitais', da concorrência como 

um objeto teórico com estatuto próprio, não abordado sistematicamente por Marx [...]" 

(POSSAS, 1989, p. 66). 

 

Seção II: A teoria schumpeteriana 

II.1 O valor 

 Em sua Teoria do Desenvolvimento Econômico, Schumpeter disserta mais claramente 

acerca de sua concepção do problema do valor. O autor decompõe cada bem em seus fatores de 
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produção de maneira retroativa nas cadeias de produção, chegando à conclusão de que em última 

instância, todas as mercadorias se originam do trabalho e da terra. 

"[...] se subimos na hierarquia dos bens, chegamos finalmente aos que são, para os 

nossos objetivos, os últimos elementos da produção. Não é necessária maior 

argumentação para dizer que esses últimos elementos são o trabalho e as dádivas da 

natureza ou “terra”, os serviços do trabalho e da terra. Todos os outros bens “consistem” 

pelo menos em um destes e a maioria em ambos. Podemos converter todos os bens em 

“terra e trabalho”, no sentido de que podemos conceber todos os bens como feixes dos 

serviços do trabalho e da terra." (SCHUMPETER, 1997, p. 35). 

 Schumpeter em seguida contrasta duas antigas concepções do valor alinhadas a cada um 

destes elementos: por um lado, os fisiocratas se limitaram à concepção de que a terra é a base de 

todo valor, sendo todo trabalho não ligado à produção agrícola ou extrativa não gerador de 

excedente; por outro lado a concepção de valor como o trabalho contido nas mercadorias, visão 

associada a Adam Smith, refinada posteriormente por David Ricardo, e retrabalhada por Karl 

Marx. 

 Para Schumpeter, entretanto, esta visão é como outro lado da moeda da visão fisiocrata. 

Tanto o trabalho como a terra deveriam entrar na consideração do valor das mercadorias como 

elementos determinantes do preço de oferta destas. Tanto a concepção do valor-trabalho como a 

concepção do valor advindo somente da terra estariam se estreitando a somente uma das duas 

fontes do valor. 

 Entretanto, com tal argumento, Schumpeter não visa estabelecer qualquer nova concepção 

do valor visando unir a linha fisiocrata à linha clássica e marxista. O autor se mostra alinhado 

nesse aspecto à teoria neoclássica como colocada por Marshall (1996), em que estes elementos 

são determinantes apenas do preço de oferta. Este deve ir de encontro ao preço de demanda dos 

mesmos bens, determinado pela utilidade marginal dos mesmos para os consumidores. Apenas a 

partir desta dupla interação se pode falar em um valor das mercadorias. Tais elementos da 

demanda não possuem, para os economistas alinhados às duas concepções mais antigas tal 

capacidade de influência sobre o valor das mercadorias, mas aos preços. Schumpeter, entretanto, 

não faz qualquer ponderação no sentido de diferenciar valor e preço, por isso sua ideia de valor se 

aproxima da ideia clássica de preço. Sua influência empirista faz com que o autor se limite 
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apenas à aparência do fenômeno, negando implicitamente a existência de quaisquer aspectos que 

não os que se manifestem explícita e diretamente. 

 O valor de uma mercadoria deixa de ser concebido como oriundo do trabalho ou da terra 

nela contidos, não sendo mais passível de uma mensuração objetiva a partir desses elementos. 

Seu caráter passa a ser, assim, essencialmente subjetivo, determinado pela utilidade que seu 

portador lhe atribui. Dessa forma, "Se não se pode falar em valores sociais, há no entanto um 

sistema social de valores, um sistema social de valores individuais." (SCHUMPETER, 1961, p. 66), 

ou seja, um sistema de preços. 

 A ideia de um valor social é, portanto, descartada na teoria. O valor de uma mercadoria só 

pode existir para um indivíduo em particular, associando-se a uma mensuração do valor de uso de 

uma mercadoria para ele, em comparação ao valor de uso de outra, especialmente o dinheiro. Na 

dimensão social, só o que resta é o preço da mercadoria, este correspondente ao valor de troca 

formado pela interação geral entre os valores de uso individuais: 

"Seguramente os preços não expressam uma espécie de estimativa do valor social de um 

bem. Na verdade, eles não são de modo algum a expressão imediata de um valor 

definido, mas apenas o resultado de processos que atuam sob a pressão de muitas 

valorações individuais." (SCHUMPETER, 1961, p. 67). 

 A ideia marxista de valor, como algo diferente do valor de uso ou do valor de troca está, 

portanto, ausente. A teoria de Schumpeter limita-se a uma ideia de valor neoclássica, na qual este 

assume a dupla significação de valor de uso subjetivo e do valor de troca, resultado social das 

interações desses valores de uso com as condições de produção. 

II.2 A concorrência 

 Em Schumpeter (1961), após a longa introdução em que disserta sobre a obra de Marx 

sob diferentes óticas, o autor inicia a exposição de sua própria teoria. Schumpeter visa unir 

elementos marxistas a uma crítica que realiza também contra a economia neoclássica, da qual, 

não obstante, também incorpora diversos pressupostos. 

 Seguindo a tradição positivista e empirista de seu tempo, visa invalidar as leis tendenciais 
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propostas por Marx simplesmente a partir da observação de casos que pareçam refutá-las. Assim, 

não obstante as centenas de páginas descrevendo complexas cadeias de relações causais em 

Marx, bem como elementos que se opõem a tais leis, na forma de contra tendências, Schumpeter 

visa invalidar a Lei Geral da Acumulação Capitalista afirmando apenas que as estatísticas a 

desmentem: 

"Há 50 anos passados, mais ou menos, alguns economistas acreditavam, entre eles 

MARX, que o processo capitalista tendia a modificar a participação relativa na renda 

nacional total, de tal maneira que a inferência óbvia da nossa média poderia ser 

invalidada pelo fato de os ricos se tornarem mais ricos e os pobres cada vez mais pobres, 

pelo menos relativamente. Não existe, todavia, tal tendência. Seja o que se pense das 

medidas estatísticas concebidas com esse objetivo, este fato é inegável: a estrutura da 

pirâmide das rendas, expressa em termos de dinheiro, não variou muito durante o tempo 

abrangido pelo nosso material estatístico" (SCHUMPETER, 1961, p. 91). 

 A queda nos preços das mercadorias e a melhora em sua qualidade parecem razões 

suficientes para Schumpeter afirmar que a classe trabalhadora se beneficiou do desenvolvimento 

capitalista dessas cinco décadas, uma vez que o desemprego não teria aumentado. 

"Não acreditamos que o desemprego seja um daqueles males que, como a pobreza, pode 

ser eliminado pela própria evolução capitalista. Tampouco pensamos que a percentagem 

de desemprego aumenta a longo prazo." (SCHUMPETER, 1961, p. 95). 

 Schumpeter parece confiar que a percentagem de desempregados não aumenta no longo 

prazo, não obstante as inovações introduzidas constantemente de modo a poupar mão-de-obra. 

Para Schumpeter, abrem-se novas oportunidades para empregar esta mão-de-obra, e isto 

compensa as demissões decorrentes de tais inovações. Schumpeter não examina mais 

minuciosamente tal mecanismo, derivando tal afirmação apenas com base nas estatísticas que 

selecionou. 

 Não obstante, o momento em que Schumpeter redige seu livro é seguinte à crise 

capitalista iniciada em 1929, a qual ocasionou um rápido e imenso aumento do desemprego nas 

economias desenvolvidas. Dessa forma, estatísticas que captassem esse contexto não 

corroborariam a afirmação de Schumpeter de que o desemprego não tende a aumentar no 

capitalismo, a menos que o autor apresente esse contexto como excepcional, por qualquer 
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motivo. De fato, é isso que faz ao afirmar que 

"[...] a média de desemprego aumentou em consequência de uma política anticapitalista 

exagerada na década de 1930 e de que, tão logo a opinião pública adquire plena 

consciência do seu dever para com os desempregados, insiste imediatamente na adoção 

de métodos economicamente irracionais de ajuda financeira ou em maneiras relaxadas e 

ruinosas de administrá-la" (SCHUMPETER, 1961, p. 97). 

 Apenas os mais radicais liberais poderiam concordar com tal afirmação, de que os efeitos 

ruinosos que se seguiram à crise de 1929 são derivados da intervenção estatal. A qualificação do 

New Deal como uma política anticapitalista exagerada e da assistência a desempregados como 

economicamente irracional são argumentos por si só absurdos, mesmo do ponto de vista do 

mainstream econômico de hoje. 

 Há, portanto, em meio às críticas, também certa afinidade ideológica de Schumpeter com 

a teoria neoclássica. De fato, o autor afirma considerar esta "quase satisfatória". O principal 

problema residiria no tratamento neoclássico da concorrência, demasiado simplificado: 

"E no que diz respeito a praticamente a todos os tipos de produtos acabados e serviços 

proporcionados pela indústria e comércio, é evidente que todo dono de armazém, 

proprietário de posto de gasolina, fabricante de luvas, creme de barbear ou serrotes 

possui um pequeno mercado próprio que procura — e tem de procurar — expandir e 

conservar, mediante a estratégia dos preços, da qualidade —- a diferenciação dos 

produtos — e da propaganda. Encontramos, assim, um estado de coisas inteiramente 

diferente e no qual não parece haver razão para esperarmos que de lugar aos resultados 

da concorrência perfeita, mas que se adapta com muito maior perfeição ao esquema 

monopolista." (SCHUMPETER, 1961, p. 106). 

 Schumpeter afirma acreditar também na possibilidade de que se atinja um ponto de 

equilíbrio econômico, porém sem pleno emprego: 

"nas circunstâncias sugeridas, o equilíbrio, se finalmente conseguido através de métodos 

extremamente dispendiosos, não mais garante nem a existência do pleno emprego nem 

da produção máxima possível, no sentido imaginado pela teoria da concorrência perfeita. 

O equilíbrio pode existir sem o pleno-emprego; tem que existir, ao que parece, em um 

nível de produção abaixo do limite máximo, porque a estratégia da conservação dos 

lucros, impossível nas condições da concorrência perfeita, torna-se agora não somente 
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possível, mas se impõe." (SCHUMPETER, 1961, p. 107). 

 A essas críticas, segue-se a apresentação por Schumpeter de sua tese da "destruição 

criadora", pela qual é hoje mais conhecido. Essa teoria, no entanto, não vai além da enunciação 

de tendências já descritas há muito por Karl Marx: a transformação dos meios de produção que 

segue a introdução de novos métodos, os quais visam diminuir os custos de produção, possibilita 

a obtenção dos chamados lucros extraordinários por parte da classe capitalista (ou empresarial, na 

terminologia de Schumpeter). A única distinção consiste no ofuscamento dos contornos negativos 

dessa lei apresentados por Marx. Nada se fala aqui acerca de uma tendência a um desemprego 

relativo crescente, dado que por "método menos custoso" entende-se método poupador de 

trabalho. Schumpeter parece confiar inteiramente nas chamadas Teorias da Compensação para 

que tal processo não prejudique de forma alguma a classe trabalhadora. Pelo contrário, esta se 

beneficiaria enquanto consumidora dos produtos que se tornarão menos custosos e de maior 

qualidade. 

 É com base nesses pressupostos que Schumpeter formula sua crítica às teorias da 

concorrência perfeita (a de Marx incluída). O autor se inclina para as virtudes que poderiam ter 

monopólios e oligopólios, por sua maior capacidade de promover inovações, dado que é nessas 

indústrias que há um acúmulo real de lucros suficiente para proporcionar as pesquisas a que se 

associa o desenvolvimento tecnológico desde então.  A simples ameaça da concorrência potencial 

seria suficiente para garantir que esses gastos sejam, de fato, realizados, e que tais empresas não 

se limitem meramente a uma defesa passiva de sua posição, não agindo somente com uma 

retaliação em seus preços quando se visse ameaçada por uma empresa entrante no mercado. Tal 

mecanismo também acaba por deformar um possível processo de equalização das taxas de lucro: 

"A ideia de que o processo de oligopolização por que passou o capitalismo, 

especialmente no início deste século, teria determinado modificações nas leis de 

concorrência possui muitos adeptos. Argumenta-se que os setores oligopolistas, graças 

ao poder de mercado que possuem e a existência de elevadas barreiras à entrada, são 

capazes de obter, de uma forma persistente, taxas de lucro superiores àquelas auferidas 

pelos setores competitivos. Portanto, com a oligopolização de importantes mercados, o 

capitalismo contemporâneo não mais apresenta uma tendência à equalização intersetorial 

das taxas de lucro." (MALDONADO FILHO, 1990, p. 11). 
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 Dessa forma, Schumpeter se apresenta como um autor eclético. Apesar de árduo defensor 

do liberalismo, opõe-se à economia neoclássica de então, em um momento em que esta já se via 

acuada após a crise de 1929 e a chamada revolução keynesiana. Schumpeter busca afastar-se da 

teoria desacretidada, fornecendo uma alternativa àqueles que enxergavam a intervenção estatal na 

economia de então como a porta de entrada para o socialismo. Assim, dispensa-se a teoria da 

concorrência perfeita por ser irrealista. De fato, esta teoria é incompatível com a maneira como 

então apresentou-se o desenvolvimento capitalista. A alternativa, entretanto, é uma glorificação 

deste sistema. Se a teoria da concorrência perfeita é incompatível com o capitalismo do mundo 

real, então deve-se dispensá-la. Entretanto, o capitalismo como se apresentava não é, de forma 

alguma, o alvo de Schumpeter. Pelo contrário, enquanto autores liberais mais antigos defendiam a 

necessidade de intervenção no caso de concentração industrial, em nome da restauração da 

concorrência perfeita, para Schumpeter, essa concentração era natural e desejável. Desse ponto de 

vista, pode-se afirmar que Schumpeter é um liberal ainda mais convicto que seus antecessores, 

pois mesmos os possíveis defeitos passíveis de emergir em uma economia capitalista apontados 

por aqueles, tornam-se virtudes para Schumpeter. 

"Mais uma vez, baseada nas suas próprias premissas, a teoria tradicional tem razão 

quando sustenta que os lucros acima do montante necessário, em cada caso individual, 

para atrair o volume equilibrado dos meios de produção, e a habilidade do capitalista 

individual, demonstram e são a causa de prejuízos sociais líquidos e que a estratégia 

comercial que procura mantê-los exerce uma influência danosa sobre a expansão da 

produção global. A concorrência perfeita impediria ou eliminaria imediatamente tais 

lucros extraordinários e bloquearia o uso dessa estratégia. Mas, uma vez que, no 

processo da evolução capitalista, tais lucros adquirem uma nova função orgânica [...]" 

(Schumpeter, 1961, p. 135). 

 Apenas nas premissas da teoria da concorrência perfeita o monopólio seria indesejável. 

Essas premissas são caracterizadas por Schumpeter como limitadas principalmente por seu 

caráter estático. Por isso, ao tomar o capitalismo como um processo dinâmico e evolutivo, as 

mesmas não são mais válidas. Os lucros acumulados em excesso agora possuem a função de 

financiar as transformações industriais que, segundo Schumpeter, irão beneficiar a todas as 

classes sociais. 

 O pretenso não alinhamento de Schumpeter à economia neoclássica se limita ao 
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rompimento da unidade temporal posta por aquela teoria. Qualquer mercado era então analisado 

sob condições externas de qualquer natureza tomadas como imutáveis. Para Schumpeter, tal 

teoria falharia, por isso, ao captar os determinantes do desenvolvimento capitalista, no qual as 

condições tecnológicas são modificadas, revolucionadas, justamente a partir da concorrência 

naqueles mercados. Schumpeter, portanto, advoga em favor da inclusão de um elemento 

dinâmico nessa teoria, dando enfoque especialmente a essa concorrência tecnológica. 

 Além disso, considera-se aqui a existência da diferenciação dos bens e de uma 

concorrência por qualidade como elementos também presentes. Com mais estes elementos 

adicionados, chega-se a um ecletismo cujo resultado é uma visão liberal alternativa, e em certos 

aspectos mais radical, na medida em que a própria concentração da indústria é então tomada 

como um elemento natural e benéfico para o funcionamento da economia e a melhoria do bem-

estar geral. 

 Essa naturalização da concentração, bem como a introdução da concorrência tecnológica 

nada mais são do que concepções derivadas da argumentação de Marx. Entretanto, aparecem aqui 

despidas do contexto em que se encontravam na obra deste. Assim, as consequências dessa 

transformação tecnológica e da concentração industrial para a classe trabalhadora são 

completamente ignoradas, deixando implícita mais uma vez a associação de Schumpeter às 

Teorias da Compensação. Aqui, os trabalhadores tenderiam a ser naturalmente beneficiados por 

esse progresso, e a melhora do poder aquisitivo do operário inglês nas décadas que separam a 

obra de Marx da sua é tomada como prova da validade universal desta lei. 

 A trustificação resultante do processo de concentração industrial teria uma força capaz de 

minar a concorrência no capitalismo, criando mecanismos de autorregulação, de blindagem 

contra as mudanças no mercado. É um processo diretamente ligado àquilo que para Schumpeter é 

a transição para o socialismo. Schumpeter parece sentir a influência da obra de Hilferding, para 

quem a tendência à concentração do capital levaria à maior estabilidade do sistema através de 

uma cartelização, ao afirmar que "A familiaridade sempre crescente entre os homens de negócios 

e o ciclo, juntamente com a trustificação progressiva, é a razão principal para que estejam se 

tornando mais fracos os fenômenos da crise real [...]" (SCHUMPETER, 1997, p. 235). 
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II.3 O lucro e o juro 

 Schumpeter (1961) discute a seguir o problema da existência do lucro, como um 

excedente em relação aos custos, derivados em última instância dos serviços do trabalho e da 

terra. Para ele, a conciliação do lucro real com o marginalismo só é possível em um contexto em 

mutação: 

"A fonte principal desses ganhos e perdas (temporários) — e este é o segundo elemento 

que desejo considerar aqui — são as mudanças espontâneas dos dados com os quais o 

indivíduo está acostumado a contar. Elas criam novas situações, às quais é preciso tempo 

para se adaptar. E antes que isso possa acontecer, ocorrem no sistema econômico muitas 

discrepâncias positivas ou negativas entre custos e receitas." (SCHUMPETER, 1961, p. 

48). 

 Dessa forma, é possível que um fator de produção receba uma remuneração que não 

corresponda exatamente à sua produtividade marginal, não apenas devido a alterações 

temporárias da oferta ou da demanda, mas porque o mercado está em constante mutação. É 

possível, assim, a concepção do lucro extraordinário, um lucro temporário associado à introdução 

de uma inovação. 

 O lucro é definido por Schumpeter pela concepção mais pragmática possível, a de 

excedente sobre custos, em consonância com o pensamento neoclássico. Não estando alinhado à 

concepção marxista e clássica do valor-trabalho, o lucro nada mais pode ser do que isso. Não há 

qualquer essência por trás de sua aparência. Se ele é obtido, não poderia ser senão mérito do 

empresário ao identificar e atuar de maneira bem-sucedida em um contexto em mutação, no qual 

há margem para estratégias de adaptação. O empresário não é de modo algum um agente passivo, 

respondendo mecanicamente a incentivos. Ele deve ter certas habilidades, as quais são premiadas 

com esse lucro. Não há aqui qualquer vinculação desse lucro à classe trabalhadora. 

 Schumpeter percebe, todavia, que sua explicação para o lucro seria problemática ao se 

limitar a essa afirmação. Acrescenta então a necessidade de alguma "circunstância especial" para 

que o valor de uma mercadoria possa superar o valor de seus componentes. 

"[...] excedentes líquidos, a saber, os excedentes de valor dos produtos acima do valor 

das quantidades de bens de produção neles incorporados. Devem eles sua existência a 
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alguma circunstância especial que eleva o valor dos produtos acima do valor de 

equilíbrio que a mercadoria em questão teria no fluxo circular." (SCHUMPETER, 1997, 

p. 167). 

 Seria de se esperar que, nesse momento, Schumpeter trouxesse à tona a questão do mais-

valor como tal circunstância especial. Entretanto, o autor sequer faz menção a essa possibilidade. 

Serão as distorções no equilíbrio trazidas pelo desenvolvimento que possibilitarão a existência do 

excedente: 

"Erros e imprevistos, desvios não-intencionais e inesperados dos resultados em relação 

às expectativas, situações de infortúnio e de superabundância acidental — essas e muitas 

outras circunstâncias podem produzir excedentes, mas essa espécie de desvio dos valores 

efetivos em relação aos normais, e, ao mesmo tempo, dos valores dos meios de produção 

usados, é de pouca importância. Passamos àqueles valores excedentes que devem a sua 

existência ao desenvolvimento e que são muito mais interessantes. Já os dividimos em 

dois grupos principais. Um abrange os valores excedentes que o desenvolvimento 

necessariamente traz consigo, em cuja criação consiste, num certo sentido, o 

desenvolvimento, e que se explicam pela escolha de usos novos, mais vantajosos, dos 

bens de produção, cujos valores foram determinados previamente segundo outros usos 

menos vantajosos. O segundo grupo abrange os valores excedentes que têm por base as 

repercussões do desenvolvimento, ou seja, aumentos efetivos ou esperados da demanda 

de certos bens que o desenvolvimento provoca." (SCHUMPETER, 1997, p. 167). 

 Ou seja, o desenvolvimento em Schumpeter assume total protagonismo inclusive na 

determinação de qualquer lucro acima dos lucros normais neoclássicos, estes tomados por 

Schumpeter como meros salários de administração. Em uma situação estática, ou "em equilíbrio", 

tais lucros não poderiam ocorrer. 

 O autor, entretanto, sequer disserta sobre a teoria marxista que prevê e reputa a origem 

desse excedente à extração de trabalho excedente não remunerado. Por proporcionar apenas 

oportunidades pontuais, sendo erodido durante o processo de difusão da inovação, este lucro não 

possui caráter permanente: é lucro extraordinário, tal como o mais-valor extraordinário em Marx. 

Para ter qualquer ganho real, é necessário que o empresário atue sobre os desajustes do sistema 

econômico proporcionados pelo desenvolvimento, e que atenda as novas demandas que surgem: 

"Por exemplo, se um negócio súbita e inesperadamente precisa de máquinas de certo 
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tipo, o valor das últimas subirá e ao possuidor de tais máquinas será assegurado o valor 

excedente, no todo ou em parte. Mas, se a nova demanda for prevista, então se deve 

admitir que muitas dessas máquinas já tenham sido produzidas e sejam ofertadas agora 

pelos produtores concorrentes. Então ou não se realizará nenhum lucro especial, ou, se a 

produção não puder ser aumentada apropriadamente, o excedente será imputado aos 

fatores produtivos naturais e originais e entregue aos seus proprietários, de acordo com 

regras conhecidas. Mesmo que a nova demanda não seja prevista, o sistema econômico 

finalmente se ajustará a ela e não se associará às máquinas nenhum valor excedente 

permanente." (SCHUMPETER, 1997, p. 168). 

 O juro aparecerá em sua teoria como uma espécie de tributo sobre o lucro. Sendo o lucro 

um produto do desenvolvimento, não poderia deixar o juro de também o ser. Sua concepção 

possui paralelo com a de Marx, na qual o juro aparece como uma dedução da mais-valia: "[...] 

três proposições, de que o juro, enquanto um grande fenômeno social, é um produto do 

desenvolvimento, que provém do lucro, e que não se prende a bens concretos, são a base de nossa 

teoria do juro." (SCHUMPETER, 1997, p. 170). 

 A posição de Schumpeter quanto a outras limitações comumente reputadas à teoria 

neoclássica é mais ambígua. Ao propor a legitimidade da concentração industrial, demanda-se o 

reconhecimento de barreiras à entrada e retornos de escala como causas que permitem a sua 

existência. Entretanto, esse tipo de restrição não é reconhecido por Schumpeter no mercado 

monetário, empurrando o autor a uma atitude tipicamente liberal em relação aos juros: 

"A visão de que, mediante o sistema monetário e a política de desconto, a taxa de juros 

de um país pode ser mantida mais baixa do que a de outros países, e de que tal política 

estimula o desenvolvimento econômico, nada mais é do que um julgamento pré-

científico. A organização de um mercado monetário é tão capaz de ser aperfeiçoada 

quanto a do mercado de trabalho, mas nada pode ser alterado, por isso, nos processos 

fundamentais." (SCHUMPETER, 1997 p. 180). 

 Nada de novo, porém, traz em relação à sua explicação para a origem do juro, que vai de 

encontro às linhas clássica e neoclássica, ao considerá-lo um prêmio pelo adiamento do consumo: 

"[...] a posse de uma soma de dinheiro é o meio de se obter uma soma maior. Por causa 

disso, nessa medida, normalmente se estimará para uma soma presente um valor mais 

alto do que para uma futura. Portanto, as somas presentes de dinheiro — enquanto somas 
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potencialmente maiores, por assim dizer — terão um prêmio em valor, que também 

conduz a um prêmio no preço. E nisso reside a explicação do juro. No desenvolvimento, 

a concessão e a obtenção de crédito se tornam parte essencial do processo econômico." 

(SCHUMPETER, 1997, p. 182). 

 

II.4 O desenvolvimento 

 Schumpeter presume, em consonância com a economia neoclássica a existência de um 

ponto de equilíbrio geral, resultante das interações entre oferta e demanda sob as leis 

marginalistas. Entretanto, este ponto de equilíbrio estaria em constante deslocamento devido à 

alteração daquelas condições externas que os neoclássicos consideram caeteris paribus. O 

desenvolvimento aparece para Schumpeter nesse contexto como "[...] uma mudança espontânea e 

descontínua nos canais do fluxo, perturbação do equilíbrio, que altera e desloca para sempre o 

estado de equilíbrio previamente existente." (SCHUMPETER, 1997, p. 75). Dessa maneira, o 

ponto de equilíbrio é pressuposto, mas nunca alcançado: ele se desloca incessantemente antes que 

se possa atingi-lo. 

 O desenvolvimento deve advir destas transformações espontâneas, às quais se associam 

principalmente as inovações tecnológicas. A proeminência destas como o fator-chave do 

desenvolvimento é elemento central não apenas do livro, mas de toda a obra de Schumpeter. 

Outra definição de desenvolvimento apresentada com esse fator enfatizado é a da realização de 

novas combinações. São enumerados a seguir cinco tipos de inovação: 

"1) Introdução de um novo bem — ou seja, um bem com que os consumidores ainda não 

estiverem familiarizados — ou de uma nova qualidade de um bem. 

2) Introdução de um novo método de produção, ou seja, um método que ainda não tenha 

sido testado pela experiência no ramo próprio da indústria de transformação, que de 

modo algum precisa ser baseada numa descoberta cientificamente nova, e pode consistir 

também em nova maneira de manejar comercialmente uma mercadoria. 

3) Abertura de um novo mercado, ou seja, de um mercado em que o ramo particular da 

indústria de transformação do país em questão não tenha ainda entrado, quer esse 

mercado tenha existido antes, quer não. 
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4) Conquista de uma nova fonte de oferta de matérias-primas ou de bens 

semimanufaturados, mais uma vez independentemente do fato de que essa fonte já 

existia ou teve que ser criada. 

5) Estabelecimento de uma nova organização de qualquer indústria, como a criação de 

uma posição de monopólio (por exemplo, pela trustificação) ou a fragmentação de uma 

posição de monopólio." (SCHUMPETER, 1997, p. 76). 

 Essa enumeração é importante, bem como o estabelecimento dessa distinção entre formas 

de inovação, para que seja coerente a visão das transformações tecnológicas como algo benéfico. 

As inovações de introdução de um novo bem e de abertura de mercados são o contraponto 

essencial às de método de produção. Estas, para serem lucrativas, devem baratear os custos de 

produção em relação aos concorrentes, permitindo uma maior margem de lucro. Isso pode ser 

feito somente pela redução da remuneração aos fatores de produção, em última instância trabalho 

e terra. A redução do trabalho empregado na produção aparece como um elemento de muito 

maior potencial, do que decorre que o saldo geral dessas inovações seria uma redução relativa da 

demanda por mão-de-obra, um desemprego tecnológico: 

"Se um trabalhador pode com esse tear produzir agora seis vezes mais do que um 

trabalhador manual num dia, é óbvio que, dadas três condições, o negócio deve render 

um excedente sobre os custos, uma diferença entre receitas e despesas. Primeiro, o preço 

do produto não deve cair quando a nova oferta aparecer, ou então não deve cair numa 

proporção tal que o produto maior por trabalhador não produza receitas maiores agora do 

que o produto menor obtenível pelo trabalho manual produzia anteriormente. Em 

segundo lugar, os custos do tear mecânico por dia precisam ficar abaixo dos salários 

diários dos cinco trabalhadores despedidos ou então abaixo da soma que permanece 

depois de abater a possível queda no preço do produto e deduzir o salário do trabalhador 

requerido. A terceira condição suplementa as outras duas. Essas duas cobrem os salários 

dos operários que trabalham junto aos teares e os salários e a renda que vão em 

pagamento aos teares." (SCHUMPETER, 1997, 130-131). 

 Para que esse saldo negativo seja compensado, seria necessário que ocorressem outras 

alterações nessa dinâmica, proporcionando a absorção da mão-de-obra tornada assim redundante. 

É onde se encaixam as inovações de produto. É necessário que se criem novos mercados, que se 

imponham aos consumidores novas necessidades, para que não exploda a formação da 

superpopulação relativa de trabalhadores. Dessa maneira, o capitalismo poderia se sustentar 
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eternamente, tendo o elemento central para sua derrocada na teoria marxista sido neutralizado. 

 Marshall já enxergava essa tendência resultante das transformações tecnológicas. Para ele, 

sendo liberado capital através das inovações de processo, este poderia dirigir-se a novos 

empregos5. Pressupunha assim certa proporcionalidade entre a demanda por força de trabalho 

com a quantidade de capital, não necessitando recorrer à abertura de novos mercados como um 

meio necessário para contrabalancear essa legalidade, apesar de sua possibilidade estar implícita. 

 Schumpeter associa fortemente a introdução dessas inovações à figura do empresário. 

Este difere do capitalista de Marx, à medida que não necessariamente é o proprietário dos meios 

de produção6. O empresário pode ser um mero funcionário assalariado. O que o define é o fato de 

promover a inovação, de ser o responsável por conduzir uma empresa à busca por novas 

combinações, como acima definidas. 

 O impulso para essas inovações não advém, entretanto, apenas pelo lado da oferta. 

Schumpeter admite a influência da demanda dos consumidores como motivadora dessa 

transformação, porém é ao empresário que cabe executá-la, e mais comumente é este que "educa" 

o consumidor ao ensinar este a demandar algo que anteriormente não lhe era necessário: 

"tal maneira que primeiramente as novas necessidades surgem espontaneamente nos 

consumidores e então o aparato produtivo se modifica sob sua pressão. Não negamos a 

presença desse nexo. Entretanto, é o produtor que, via de regra, inicia a mudança 

econômica, e os consumidores são educados por ele, se necessário." (SCHUMPETER, 

1997, p. 76). 

                                                 
5 Em uma passagem de Marshall (1996), o autor afirma que “[…] a máquina constantemente suplanta e torna 

desnecessária a habilidade puramente manual, cuja aquisição, mesmo no tempo de Adam Smith, era a principal 

vantagem da divisão do trabalho. Mas essa influência é mais do que contrabalançada pela sua tendência de aumentar 

a escala dos estabelecimentos manufatureiros e fazê-los mais complexos; e pois a aumentar as oportunidades para a 

divisão do trabalho de todos os gêneros, especialmente no terreno da administração das empresas.” (MARSHALL, 

1996, p. 308). É o tão repetido discurso que afirma não ser problemática a eliminação de antigos empregos manuais 

pelos avanços tecnológicos, pois empregos de maior qualificação seriam criados. Entretanto, estes empregos não 

poderiam ser gerados na mesma escala que aqueles eliminados, pois o intuito de se empregar qualquer nova 

tecnologia é justamente o de economizar em mão-de-obra a fim de baratear a produção. Apenas a abertura de novos 

mercados poderia (talvez) reabsorver esse contingente de trabalhadores recém-desempregados. 

6 Tal associação é possível somente a partir de uma concepção de capital distinta da de Marx, como será melhor 

explicado a seguir. 
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 O financiamento dessas novas combinações, como Schumpeter define o desenvolvimento, 

não advém somente dos lucros acumulados pelas empresas. Tais lucros acumulados já 

pressupõem uma formação prévia dessas novas combinações em andamento. Podem, portanto, 

impulsioná-las, mas não poderiam ser a sua causa original. Schumpeter também não credita a 

parcimônia pessoal por tal proeza, como típico na economia clássica. O autor enxerga a 

necessidade de analisar uma situação de desenvolvimento a partir de uma de não-

desenvolvimento, identificando a criação de crédito por parte dos bancos como elemento 

fundamental para o financiamento do processo. 

 Esse crédito acrescentaria ao sistema econômico um novo poder de compra. A aglutinação 

dessa criação de poder de compra em certos períodos responderia por uma alta de preços, a qual 

incentivaria ainda mais a tomada de novo crédito. Está formada a fase ascendente do ciclo 

econômico na visão de Schumpeter. Posteriormente, um período de deflação deve acompanhar a 

fase de decadência desse ciclo: 

"[...] se tudo correu de acordo com as suas expectativas, ele enriqueceu a corrente social 

com bens cujo preço total é maior do que o crédito recebido e do que o preço total dos 

bens direta ou indiretamente gastos por ele. Assim, a equivalência entre o dinheiro e as 

correntes de mercadorias é mais do que restaurada, a inflação creditícia mais do que 

eliminada, os efeitos sobre os preços mais do que compensados, de modo que se pode 

dizer que não há nenhuma inflação creditícia nesse caso — antes talvez deflação — mas 

apenas um aparecimento não-sincrônico de poder de compra e das mercadorias a ele 

correspondentes, o que temporariamente produz a aparência de inflação." 

(SCHUMPETER, 1997, p. 114). 

 Dessa forma, Schumpeter une sua teoria da transformação tecnológica com uma teoria de 

ciclos econômicos, tema que seria retomado pela economia neoschumpeteriana a partir de fins da 

década de 1970, por autores como FREEMAN (1982) e PEREZ (1983). Nesses trabalhos 

percebe-se uma clara influência de KONDRATIEV (1979), predecessor da análise dos ciclos 

econômicos de longo prazo, cujo trabalho tampouco passou despercebido pelo próprio 

Schumpeter. 

 Nesse contexto, estritamente relacionado às transformações tecnológicas, uma definição 

de capital será então apresentada por Schumpeter: 
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"O que é então o capital se não consiste nem em uma espécie definida de bens nem em 

bens em geral? A essa altura a resposta é bastante óbvia: é um fundo de poder de 

compra. Só enquanto tal pode desempenhar sua função essencial, a única função para a 

qual o capital é necessário na prática e para a qual o conceito de capital tem um uso na 

teoria [...]" (SCHUMPETER, 1997, p. 121). 

 O capital é, assim, de uma natureza distinta da descrita por Marx. Não se refere a trabalho 

passado acumulado ou a meios de produção, mas sim a um fundo de poder de compra. Essa 

conclusão deriva do fato de ter sua origem não apenas em lucros acumulados ou na parcimômia 

privada, mas também na criação de crédito. Entretanto, esse poder de compra só é capital se está 

nas mãos do empresário, e se são desviados meios de produção de seu emprego anterior: "Se os 

meios de pagamento não servem para prover um empresário dos bens de produção e retirar estes 

últimos de seu emprego anterior com esse propósito, então não são capital." (SCHUMPETER, 1997, 

p. 123). 

 A partir dessa concepção, Schumpeter afirma então que só há capital se há 

desenvolvimento. Em uma situação estática, não haveria tal redirecionamento do emprego de 

meios de produção. Uma situação sem desenvolvimento, portanto, é definida não apenas como 

aquela em que o produto anual (ou de qualquer período) não cresce nem se reduz. Além disso, 

não deve haver nenhuma mudança na maneira de produzir qualquer mercadoria: 

"Num sistema econômico sem desenvolvimento não há portanto nenhum 'capital'; ou, 

exprimindo de outra maneira, o capital não cumpre a sua função característica, não é um 

agente independente. Ou, dito ainda em outras palavras, as várias formas de poder de 

compra em geral não constituem capital nesse ponto; são simplesmente meios de troca, 

meios técnicos para a realização de trocas habituais." (SCHUMPETER, 1997, p. 123). 

 Tal afirmação poderia talvez encontrar correspondente na teoria marxista7, entretanto se 

choca com a economia neoclássica, repleta de concepções derivadas do emprego do capital em 

um contexto estático. Não existe para Schumpeter a chamada situação estacionária descrita por 

Marshall, e que povoa o imaginário de todo o mainstream econômico desde então. 

                                                 
7 Em Marx (1985), o capital só é definido enquanto tal se está sob a posse de um capitalista que o empregue em um 

processo produtivo no qual seja gerado mais-valor, implicando na autovalorização desse capital. Entretanto, Marx 

não discute tal processo em níveis estático e dinâmico, mas sim a partir de níveis de abstração distintos, o que 

tornaria a possibilidade de estabelecer tal paralelo com sua obra algo mais complexo. 
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As distinções em relação à descrição do processo do desenvolvimento levaram os autores a 

diferenças também de caráter valorativo. Schumpeter enfatiza o progresso e até mesmo a beleza 

por trás dele, enquanto Marx destaca seu caráter contraditório, na medida em que reproduz as 

contradições inerentes ao sistema capitalista. Ironicamente, o mais avesso dos autores a valores 

na ciência foi o que mais se mostrou contaminado, na medida em que ressalta em sua teoria esse 

caráter positivo do desenvolvimento, ao passo que Marx não simplesmente disserta sobre sua 

contraparte negativa, mas sim sobre o caráter contraditório do processo8. 

 

II.5 Os ciclos econômicos 

 Para Schumpeter, a origem das crises pode se dar em diferentes pontos do sistema, sendo 

heterogêneas em seu início. O que as caracterizam em geral é o fato de acompanharem o 

momento de adaptação do mercado às inovações introduzidas. As fases do ciclo econômico estão 

aqui diretamente relacionadas: 

"A ausência de um atributo geral nas perturbações é provada pela história das crises. Tais 

perturbações já irromperam em todos os lugares concebíveis do corpo econômico, e, 

além disso, de maneiras muito diferentes nos diferentes lugares. Às vezes aparecem pelo 

lado da oferta, às vezes pelo lado da demanda: no primeiro caso, às vezes na produção 

técnica, às vezes nas relações do mercado ou de crédito; no último caso, às vezes 

mediante mudanças na direção da demanda (por exemplo, mudanças de moda), às vezes 

mediante mudanças no poder de compra dos consumidores. Em sua maior parte os 

vários grupos industriais não sofrem da mesma maneira, mas primeiro uma indústria 

sofre mais, depois outra. Às vezes a crise se caracteriza por um colapso do sistema de 

crédito, que afeta especialmente os capitalistas, às vezes sofrem mais os proprietários de 

terra ou os trabalhadores." (SCHUMPETER, 1997, p. 207). 

 A fase de boom deve terminar e a da depressão, começar, após a passagem do tempo que 

transcorre antes que os produtos dos novos empreendimentos possam aparecer no mercado. 

Ademais, um novo boom se sucede à depressão, quando o processo de reabsorção das inovações 

estiver terminado. 

                                                 
8 Esse ponto será mais desenvolvido no Capítulo 2, Seção I. 
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 A alta de preços característica do boom acompanha a entrada no fluxo circular do crédito 

criado para financiar os novos empreendimentos. Essa alta de preços terá como consequência um 

aumento de salários, devido à maior demanda por força de trabalho. 

"No boom os salários devem subir. Porque a nova demanda, primeiro a dos empresários 

e depois a de todos os que aumentam as operações com a alta da onda secundária, é, 

direta ou indiretamente, de modo especial, uma demanda de trabalho. Portanto, primeiro 

o emprego deve crescer e com ele a soma total dos salários do trabalho, depois a taxa do 

pagamento de salários e com ela a renda do trabalhador individual. É dessa elevação dos 

salários que provém o aumento da demanda por bens de consumo que resulta na 

elevação do nível geral de preços." (SCHUMPETER, 1997, p. 230). 

 No momento em que chega ao mercado um somatório à oferta proporcionado por esses 

novos empreendimentos, os preços dos bens ofertados devem cair, devido à superioridade da 

oferta agregada frente à demanda. É o momento em que o ciclo econômico entra em sua fase 

descendente. 

 Trata-se de uma explicação para as crises consideravelmente distinta da de Marx e 

também de qualquer tentativa de explicação pela economia neoclássica, pelo papel central 

assumido pelas inovações. Entretanto há, como é típico nos tratados econômicos mais antigos, 

uma associação completa das fases da prosperidade e da decadência econômica ao movimento do 

nível de preços. Essa teoria exigiria, no mínimo, ser adaptada ou desenvolvida, para explicar as 

crises mais recentes das economias capitalistas, não mais acompanhadas por esse processo 

deflacionário. 

"Via de regra, o boom significa, afinal, um passo na direção da mecanização do processo 

produtivo e assim, necessariamente, uma diminuição do trabalho requerido por unidade 

de produto; e frequentemente, embora não necessariamente, implica também uma 

diminuição da quantidade de trabalho requerido na indústria em questão, a despeito da 

extensão da produção que ocorre. Demonstra-se assim que o desemprego tecnológico é 

uma parte integrante do desemprego cíclico, e não deve ser colocado em oposição a este, 

como se não tivesse nada a ver com o ciclo." (SCHUMPETER, 1997, p. 233). 

 Após a introdução dessas inovações e às oportunidades abertas para os empresários no 

contexto de desequilíbrio, o processo de difusão dessas inovações acompanhará a convergência 
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natural do mercado para um novo equilíbrio, processo no qual parte dos empreendimentos 

surgidos na fase do boom perecerá. É a fase da depressão: 

"Com essa ressalva, retornamos então à nossa conclusão de que a natureza econômica da 

depressão reside na difusão das conquistas do boom por todo o sistema econômico, por 

meio do mecanismo da luta pelo equilíbrio; e que somente reações temporárias, que 

apenas em parte são necessárias ao sistema, é que obscurecem esse traço fundamental e 

produzem o clima expresso pela palavra depressão" (SCHUMPETER, 1997, p. 233). 

 

Conclusão 

 No presente capítulo, foram apresentadas as críticas de Joseph Schumpeter a Karl Marx, 

concentradas principalmente em Schumpeter (1961), bem como uma breve exposição de aspectos 

de sua teoria contidas também nessa obra e em Schumpeter (1997). 

 Acerca das críticas ao pensamento de Marx tomado como um todo, Schumpeter marca 

sua posição ao considerar iminente um socialismo instaurado não por vias revolucionárias, mas 

burocráticas. A revolução seria não mais que uma promessa do romantismo europeu que teria 

assumido ares de religião. Critica também o método do materialismo histórico como 

economicista e positivista, críticas essas que, no entanto, parecem se aplicar também a seu 

próprio pensamento. 

 Em relação aos aspectos econômicos da obra de Marx, uma vez que está em desacordo 

com o pensamento marxista tomado como um todo, clama pela possibilidade de separar suas 

contribuições em várias subteorias, todas devidamente criticadas, principalmente sob alegações 

empiristas. Mais evidentes são a oposição à teoria do valor-trabalho e o rebaixamento de Marx ao 

status de um ricardiano. 

 Na exposição da obra de Schumpeter, foi possível observar como o autor, não obstante 

suas críticas a Marx, absorve livremente aspectos da obra deste e os combina a outros de origem 

neoclássica. Faz-se assim uma versão mais conservadora e liberal da crítica de Marx, agora 

voltada contra os neoclássicos, em consonância com o momento de descrédito teórico e prático 

destes quando escreve Schumpeter (1961). 
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 No Capítulo 2, essa leitura de Schumpeter aqui exposta será analisada, agora sob uma 

ótica marxista. Serão buscados na obra de Marx e de outros autores respaldo ou refutações às 

críticas feitas pelo autor. 
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Capítulo 2 

Uma resposta marxista 

 

 A leitura feita por Schumpeter de Marx, exposta no Capítulo anterior é, conforme o que já 

antecipado, no mínimo problemática. A discussão acerca de tais problemas serão objeto do 

presente capítulo, no qual serão analisados agora a partir da obra de Marx. O capitulo se 

subdividirá em cinco sessões, que almejam sintetizar os problemas contidos nas críticas em 

diferentes aspectos da teoria do autor. A Seção I tratará das legalidades quanto ao 

desenvolvimento e suas consequências para a classe trabalhadora e para o sistema capitalista. A 

Seção II dissertará sobre os procedimentos filosóficos de Marx, e sua relação com Hegel. A Seção 

III tratará do materialismo histórico ou, nos termos de Schumpeter, da interpretação econômica 

da História. A seção IV dissertará sobre a visão das classes sociais pelos autores. Na seção V, 

serão sintetizados os aspectos mais relacionados à economia da teoria social de Marx, com ênfase 

em sua visão do valor e da concorrência, em contraste com a teoria ricardiana. Em seguida, a 

Seção VI responderá às ponderações de Schumpeter em relação à mercadoria força-de-trabalho. 

Finalmente, a Seção VII tratará da crítica de Possas (1989) sobre a suposta ausência de uma 

teoria da concorrência em Marx. 

 

Seção I. O socialismo iminente e a situação da classe trabalhadora 

 A associação de Marx a um profeta é de tal maneira anticientífica que não carece de 

maiores contra argumentações. O socialismo de Marx é científico por excelência, não profético. 

Ainda que Schumpeter não admire as conclusões resultantes da teoria de Marx, negar sua 

validade científica é uma tática desonesta. Marx depreendeu seu "esquema" de procedimentos 

que, ainda que possam ser incorretos, não podem jamais deixar de serem considerados legítimos. 

Schumpeter pouco argumenta contra a teoria de Marx, e sim contra seus valores, de maneira que 

o argumento básico do autor contra toda a obra de Marx é sua impregnação de valor. Não 

percebeu ele como sua própria teoria estaria também "contaminada"?  Provavelmente, o 
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problema não é a existência de valores ontológicos permeando teorias, mas quais são esses 

valores. Assemelha-se ao comportamento dos atuais críticos à ideia de Ideologia, para os quais 

todos os valores da sociedade estão contaminados por ideologias, exceto os seus próprios. 

 A visão apresentada por Schumpeter apontava para a iminência do socialismo. Tal 

socialismo, porém, é bem distinto daquele pensado por Marx. Não se instituiria por vias 

revolucionárias, mas através de um processo natural de burocratização da economia, somado a 

uma erosão natural da classe burguesa. Mais do que isso: nele continuaria havendo empresas em 

busca de lucro. 

 No período do pós-guerra essa política ativa do Estado na economia foi utilizada para 

acelerar ou mesmo viabilizar a reconstrução do Velho Continente, através de financiamento 

estadunidense. Verificou-se também uma redução da desigualdade, dada a estrutura altamente 

progressiva dos impostos e altas taxas de crescimento, o que levou o período a ser conhecido 

como os "trinta gloriosos" (1945-1975). 

 Ainda que muitas grandes indústrias tenham sido estatizadas no período, associar o 

mesmo ao socialismo é irrealista. As chamadas políticas de bem-estar que foram colocadas em 

prática de forma a complementar esse esforço de reconstrução tinham como objetivo explícito 

frear o descontentamento geral com a civilização capitalista, quase que totalmente destruída em 

1945; ao mesmo tempo em que a vitória soviética sobre a Alemanha de Hitler conduzia a uma 

certa simpatia das massas pela ideia do comunismo. Era necessário que a população dos países 

mais "ameaçados" por uma provável revolução (isto é, aqueles mais próximos à área de 

influência soviética) pudessem obter uma melhora nas condições de vida superior a suas 

contrapartes no Leste, demonstrando a suposta superioridade do modo de produção capitalista. O 

esforço foi eficaz, como é comprovado pelo fato de que as migrações durante o período da 

Guerra Fria se deram principalmente do Leste socialista para o Oeste capitalista. 

 Autores marxistas interpretam esse período como sendo totalmente excepcional. Havia a 

necessidade de reconstrução após a guerra, impelindo altas taxas de crescimento; aliada à 

fortíssima ameaça socialista, que por sua vez conduziu a uma regulação estatal que permitiu a 

melhor distribuição dos frutos desse crescimento. Somados a esses fatores, estão o armamentismo 

e o uso abundante de crédito. Por tais motivos o capitalismo desse período foi completamente 
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atípico, e fatores externos permitiram que suas legalidades intrínsecas tivessem seus efeitos 

remediados. A classe trabalhadora se beneficiou de uma política de pleno emprego com serviços 

públicos abundantes, alcançando um elevado poder aquisitivo como nunca antes (e nem depois). 

 Além desses fatores, Arrizabalo Montoro (2014) inclui ainda a força dos partidos 

trabalhistas e a capacidade da classe capitalista em fazer concessões para conter a crescente 

simpatia pelo socialismo, devido às altas taxas de mais-valor extraídas ao fim da guerra, como 

resultado da suspensão dos direitos trabalhistas no período: 

"[...] O período que se inicia em 1945 se distancia muito da construção de uma suposta 

"era de ouro". Apesar da coroação dos Estados Unidos como potência dominante única, 

que lhes permite impor um marco de relativa estabilidade; apesar do impulso da guerra; 

apesar da colaboração das direferentes direções das principais correntes do movimento 

trabalhista e muito especialmente do stalinismo que controlava a União Soviética... 

Apesar de tudo isso, só o recurso massivo ao crédito e a economia armamentista, assim 

como outros fatores igualmente limitados (como a própria relativa estabilidade 

monetária internacional), tornarão possível que o processo de reconstrução se prolongue 

em um crescimento que, no entanto de forma inexorável, acabará mostrando as 

inevitáveis limitações do capitalismo em seu estágio imperialista. De fato, este 

crescimento já declina desde meados da década de 1960 e desaparece drasticamente no 

início da década de 1970, com o estouro da crise (do petróleo de 1973).” 

(ARRIZABALO MONTORO, 2014, p. 280)9. 

 Além do aumento da participação do Estado na economia, esse processo de erosão do 

sistema capitalista tem como gatilho fundamental o processo de concentração do capital. Tal 

processo já havia sido descoberto por Marx quase um século antes. Tal acumulação e 

concentração aparecem em Marx (1988) como derivadas da própria essência do capital, algo 

inseparável do mesmo. Tal tendência, entretanto, não implica em qualquer erosão da concorrência 

entre tais capitais. Para Marx, “[...] se a acumulação se apresenta, por um lado, como 

                                                 
9 “[...] el período que arranca en 1945 dista radicalmente de construir una supuesta 'edad dorada'. Pese a la 

entronización de Estados Unidos como potencia dominante única, que le permite imponer un marco de relativa 

estabilidad; pese al impulso de la guerra; pese a la colaboración de las direcciones de las principales corrientes del 

movimento obrero y muy especialmente del estalinismo que controla la URSS... pese a todo ello, sólo el recurso 

masivo al crédito y  la economía de armamento, así como otros fatores igualmente limitados (como la propia 

relativa estabilidad monetaria internacional), harán possible que el processo de reconstrución se alargue en un 

crecimiento que, sin embargo y de forma inexorable, acabará sino mostrando las inevitables limitaciones del 

capitalismo en su estadio imperialista. De hecho, este crecimiento ya declina desde mediados de los sessenta y 

desaparece drasticamente en los primeros setenta, con el estallido de la crisis." 
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concentração crescente dos meios de produção e do comando sobre o trabalho, por outro ela 

aparece como repulsão recíproca entre muitos capitais individuais.” (MARX, 1988, v.2, p. 187). 

 O complexo tratamento da questão monopolista em Marx é bem exemplificado na Seção 

VI do Livro III de Marx (1988) em relação às condições agrícolas, mas é também aplicado à toda 

a indústria. O lucro mais elevado que obteria o monopolista tem origem basicamente na 

superioridade de suas condições de produção. O caso agrícola é mais notável pois, na indústria 

essas condições superiores se disseminam rapidamente, ao passo que diferenciais de fertilidade e 

de localização do solo não podem ser reproduzidos. O investimento de capital em terras inferiores 

pode amenizar tais diferenciais, mas não eliminá-los. Decorre dessa legalidade, a existência de 

uma renda paga pelo uso da terra com atributos mais vantajosos. 

 É somente a concorrência entre os produtores, agrícolas ou industriais, que leva suas 

mercadorias a terem seus preços equiparados, ainda que tenham sido produzidas em condições 

bem distintas, o que permite àqueles que produzem em condições superiores auferir um ganho 

extra, transferido aos proprietários na forma de uma renda no caso dos produtos agrícolas ou 

minerais; ou constituindo os chamados lucros extraordinários, no caso dos produtos industriais. 

Essas duas formas de ganho são, portanto, fortemente relacionadas a condições produtivas 

monopolizadas, no sentido de que não são amplamente disseminadas por todos os produtores, 

mas somente por alguns. Em Marx, monopólio e concorrência são partes de um mesmo processo. 

As legalidades descobertas por Marx não seriam aplicáveis caso não existissem esses diferenciais 

nas condições produtivas. Segundo Shaikh (2016), 

"[...] Dado que a competição entre produtores irá impor um preço comum, os produtores 

com menor custo tenderão a ter margens e taxas de lucro mais elevadas. [...] Isso 

significa que melhores minas e terras fornecerão lucros excedentes a seus produtores 

simplesmente porque suas condições não são reproduzíveis. Esse lucro excedente é a 

renda econômica. Ela pode permanecer com as firmas operando na terra se elas a 

possuem, pode ser repartida entre as firmas e os reais proprietários da terra se esses 

forem entidades distintas, ou pode ser apropriada inteiramente pelos últimos se estes têm 

poder para alugar suas terras ao maior lance.” (SHAIKH, 2016, p. 266)10. 

                                                 
10  [...] given that competition among producers will enforce a common price, lower cost producers will tend to have 

higher profit margins and higher profit rates [...]. This means that better mines and lands will earn excess profit for 

their producers simply because their conditions are not reproducible. This excess profit is economic rent. It can 
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 Schumpeter à primeira vista não cai no erro de considerar concorrência e monopólio 

como processos opostos, sendo enfático ao afirmar que a obtenção do monopólio é a própria 

finalidade da concorrência. Não obstante, acredita que tão logo tais monopólios sejam 

estabelecidos, o papel da concorrência se limitaria a induzir um temor pela concorrência 

potencial de firmas que possam “invadir” o mercado monopolizado, forçando a empresa 

monopolista a seguir promovendo inovações: 

"Dificilmente seria necessário observar aqui que a concorrência a que nos vimos 

referindo atua não somente quando está presente, mas também quando constitui apenas 

ameaça constante. O homem de negócios sente-se cercado pela concorrência mesmo 

quando está sozinho no seu campo ou, quando não está, ocupa tal posição que nenhum 

perito governamental poderá descobrir uma concorrência eficaz entre ele e outras 

pessoas do mesmo ramo ou de ramos afins, e que se vê forçado a concluir, durante o 

trabalho de investigação, que as reclamações competitivas só são pura fantasia. Em 

muitos casos, embora não em todos, essa pressão forçará a longo prazo um 

comportamento muito semelhante ao que seria induzido por um sistema de concorrência 

perfeita." (SCHUMPETER, 1961, p. 112). 

 Há, portanto, certo contraste crescente entre as duas noções à medida que o capitalismo se 

desenvolve. Schumpeter se alinha a uma visão presente dentro do marxismo comumente 

associada à Rudolf Hilferding. Segundo Shaikh (2016), 

"Hilferding é o primeiro a argumentar que no fim do século XIX a concentração do 

capital criou um novo estágio de capitalismo monopolista, mas foi o selo de aprovação 

de Lenin que tornou esta a visão marxista oficial. É argumentado que, devido ao fato de 

que o reinvestimento dos lucros monopolistas em seus próprios setores expandiria a 

oferta e levaria a uma queda de preços e lucros, estes são dirigidos à exportação de 

capital para outros setores e/ou nações. Sweezy, Baran, Mandel, Bellamy, Foster e vários 

outros desenvolveram essa linha em diferentes direções, enfatizando que seria mais 

'fundamentada na realidade' que as teorias da competição (que eles tipicamente associam 

à competição perfeita).” (SHAIKH, 2016, pp. 328-329)11. 

                                                                                                                                                              
remain in the pockets of the firms operating the land if they own it themselves, it can be shared between the firms and 

the actual landowners if the two are different entities, or can even be appropriated entirely by the latter if they have 

the power to rent their land to the highest bidder." 

 
11 “Hilferding is the first to argue that by the end of the nineteenth century the concentration and centralization of 

capital had created a new stage of monopoly capitalism, but it was Lenin’s seal of approval that makes this the 
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 Schumpeter acrescenta ainda uma visão extremamente simpática a esse processo. Se em 

Marx, a concorrência potencial dentro do setor, e a concorrência intersetorial pela partilha da 

massa de mais-valia (ou de lucros, na concepção de Schumpeter) garantem que a concorrência 

capitalista continua ditando a lei mesmo em setores já totalmente concentrados, Schumpeter 

aponta tais fatos como virtudes de um sistema monopolizado. 

 Schumpeter acredita que a concorrência capitalista é benéfica para as massas, incluindo o 

proletariado, na medida em que torna acessíveis produtos antes luxuosos, através do incessante 

barateamento de mercadorias, permitido por novos métodos cada vez mais eficientes. Isto seria o 

que resta da concorrência em uma economia totalmente concentrada. O monopólio, além de 

sucessível a levar às massas os benefícios do sistema concorrencial amplo, o faria inclusive 

melhor do que este. Pois somente em empresas monopolistas haveria a retenção de lucros que 

lhes permitiria investir recursos no desenvolvimento desses novos métodos. Em síntese: a 

concentração industrial favorece a inovação. 

 O que Schumpeter preferiu ignorar são todos os aspectos desse processo em Marx que 

levam a uma leitura menos otimista. Sua "Destruição Criadora", considerada talvez sua 

contribuição mais duradoura para a ciência econômica, é um processo já totalmente descrito por 

Marx (1988) muito antes. A diferença é que Schumpeter se ocupa tanto em glorificar o lado 

criador do fenômeno, que se "esquece" completamente do que é destrutivo nele. 

 Para Schumpeter, a Destruição consiste em velhos setores ou velhas empresas dentro de 

um setor perecendo devido à obsolescência de seus métodos perante as inovações 

incessantemente introduzidas. Em Marx, esse processo está estreitamente relacionado à formação 

de uma superpopulação relativa da classe trabalhadora, na medida em que tais inovações são 

caracterizadas pela promoção de um aumento relativo na parcela constante do capital, empregada 

nos meios de produção como máquinas e equipamentos, em detrimento de sua parcela variável, 

destinada ao pagamento pela força-de-trabalho. Em outras palavras, essas inovações visam uma 

economia de mão-de-obra, promovendo uma tendência a um desemprego crescente por parte da 

                                                                                                                                                              
official Marxist view. It is argued that because the reinvestment of the monopolist’s profits in their own sectors would 

expand 
supply

 and drive down prices and profit, they are driven to export of capital to other sectors and/or to other 

nations. Sweezy, Baran, Mandel, Bellamy, Foster, and many others develop this line in various directions, 

emphasizing that it is more “reality based” than theories of competition (which they typically conflate with perfect 

competition)."  



 

64 

 

classe trabalhadora. 

 Em Schumpeter, porém, este aspecto não existe. O autor fala em dados referentes à 

economia europeia nas décadas anteriores à sua obra, alegando que estes são a prova irrefutável 

do equívoco de Marx, e de que não há tendência a um desemprego crescente no capitalismo, não 

devido a quaisquer mecanismos contrários, mas porque os dados assim o mostrariam. 

 Ao tentar explicar como esse milagre seria possível, Schumpeter apela para a Criação: 

"Em todos os casos, os resultados tomam a forma de uma avalancha de mercadorias de 

consumo que alarga e aprofunda permanentemente a corrente da renda real, embora, em 

princípio, possam provocar, no futuro, perturbações, prejuízos e desemprego. Se 

examinarmos essas avalanchas de bens de consumo, verificaremos que todas elas 

consistem de artigos de consumo em massa e aumentam mais do que qualquer outra 

coisa o poder aquisitivo do trabalhador assalariado, ou, em outras palavras, que o 

processo capitalista eleva progressivamente, não por coincidência, mas em virtude do 

seu próprio mecanismo, o padrão de vida das massas. Isto tem lugar através de uma série 

de vicissitudes, cuja severidade é proporcional à celeridade do seu progresso. Mas se 

consegue esse resultado de maneira eficiente. Resolveram-se, um depois do outro, os 

problemas de fornecimento de mercadorias à massa, à medida que caíam dentro do 

campo de ação dos métodos capitalistas." (SCHUMPETER, 1961, p. 94). 

 O impulso é gerado por novos produtos e pela conquista de mercados de massa para 

produtos antes restritos a uma pequena elite. Este ponto é importante, na medida em que as 

melhorias técnicas, ou inovações de processo feitas na indústria têm como objetivo a poupança de 

mão-de-obra e, portanto, as novas fábricas não poderiam empregar todos os trabalhadores 

dispensados com o fechamento das antigas, tampouco poderiam ser criados empregos 

qualificados na mesma proporção em que os velhos empregos de caráter predominantemente 

manual são eliminados, como evidenciado pelo seguinte exemplo de Marx (1988): 

"Suponha-se que um capitalista empregue 100 trabalhadores, por exemplo, numa fábrica 

de papel de parede, cada homem a 30 libras esterlinas por ano. O capital varável gasto 

por ele anualmente importa, portanto, em 2000 libras esterlinas. Suponha-se que ele 

despeça 50 trabalhadores e empregue os outros 50 restantes com uma maquinaria que lhe 

custe 1500 libras esterlinas. [...] Admita-se ainda que a matéria-prima anualmente 

consumida custe depois como antes 3 mil libras esterlinas. Por meio dessa metamorfose, 
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algum capital foi 'liberado'? No modo antigo de produzir a soma global despendida era 

de 6000 libras esterlinas, metade constituída de capital constante, metade de capital 

variável. Ao invés de metade, a parte do capital varável, ou a parcela investida em força 

de trabalho viva, só constitui 1/4 do capital global. Ao invés de liberação, tem lugar uma 

vinculação de capital numa forma em que ele deixa de se trocar por força de trabalho, 

isto é, transformando-se capital variável em constante. O capital de 6 mil libras esterlinas 

agora não pode, permanecendo invariáveis as demais circunstâncias, ocupar mais de 50 

trabalhadores. A cada aperfeiçoamento da maquinaria, ela ocupa menos. Custando a 

recém-introduzida maquinaria menos do que a soma da força-de-trabalho e das 

ferramentas de trabalho deslocadas por ela, portanto, por exemplo, ao invés de 1500 

apenas 1000 libras esterlinas, então um capital variável de 1000 libras esterlinas se 

converteria em capital constante, enquanto um capital de 500 libras esterlinas seria 

liberado. [...] 

Suponhamos também que a fabricação da nova máquina dê emprego a maior número de 

mecânicos; deve ser isso uma compensação para os produtores de papel de parede 

jogados no olho da rua? Na melhor das hipóteses, fabricá-la emprega menos 

trabalhadores do que utilização desloca." (MARX, 1988, v.1, pp. 52-53). 

 As inovações baseadas na criação de novos produtos e a abertura de novos mercados, por 

outro lado, podem aparecer como fatores que salvariam a classe trabalhadora, lhes dando novas 

oportunidades de trabalho. 

 De fato, na descrição marxiana do processo, este aspecto criador é relativamente pouco 

mencionado, em prol da ênfase dada ao aspecto destrutivo do fenômeno. Entretanto, o próprio 

Marx estava plenamente ciente dele como uma contra tendência que ameniza a violência com que 

o processo inteiro se dá, ao tratar das chamadas teorias clássicas da compensação: 

"A multiplicação dos meios de produção e de subsistência com decréscimo relativo do 

número de trabalhadores leva à expansão do trabalho em ramos cujos produtos, como 

canais, docas, túneis, pontes etc., só trazem frutos em futuro mais distante. Constituem-

se, diretamente com base na maquinaria ou, então, na revolução industrial geral que lhe 

corresponde, ramos totalmente novos da produção e, portanto, novos campos de 

trabalho. A participação deles na produção global não é, no entanto, mesmo nos países 

mais desenvolvidos, de modo algum significativa. O número de trabalhadores ocupados 

por eles sobe na proporção direta em que é reproduzida a necessidade de trabalho 

manual mais rudimentar. [...] 
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Por fim, a força produtiva extraordinariamente elevada nas esferas da grande indústria, 

acompanhada como é por exploração da força de trabalho ampliada intensiva e 

extensivamente em todas as demais esferas da produção, permite ocupar de forma 

improdutiva uma parte cada vez maior da classe trabalhadora [...]" (MARX, 1988, v. 1, 

p. 57). 

 Em síntese, há um problema para determinação de qual seria o saldo final desse processo 

inovativo, após a vigência tanto de seus mecanismos destrutivos como criadores. Tal 

determinação é provavelmente impossível na prática, pois não há um momento específico no 

tempo em que se possa avaliar todos os efeitos de um processo de transformação industrial. Tal 

processo está constantemente se encadeando com transformações em outros setores, ora 

exercendo seus efeitos, ora sofrendo o dos demais. Não há um momento de início e de fim da 

introdução de qualquer inovação que nos permita avaliar qual foi seu saldo final para as classes. 

 Como ambos os autores lidam então com tal impossibilidade? Em Marx, à primeira vista, 

poderia-se afirmar que o lado destrutivo predomina, como faz Schumpeter. Mas predomina 

apenas enquanto tendência. Não é impossível que durante intervalos que podem ser bastante 

duradouros, o lado criador da transformação prevaleça, e o exército industrial de reserva tenha 

sua formação retardada. Pode ter sido o caso das décadas que antecederam Schumpeter (1961), 

caso acreditemos em seus supostos dados. É preciso ressaltar que, mais do que a destruição, a 

análise de Marx destaca o caráter contraditório do processo. 

Não obstante, é preciso ressaltar que, mais do que a destruição, a análise de Marx destaca 

o caráter contraditório do processo. É curioso como, dos dois autores, o mais avesso à infiltração 

de valores na ciência seja o que apresenta a teoria mais "contaminada". Ainda que o marxismo 

em geral destaque o lado negativo deste processo, não omite aquilo que pode ser visto como 

benéfico. O que se sobressai não é uma visão valorativa acerca do processo, mas seu caráter 

contraditório, o que marca uma diferença na própria visão de desenvolvimento entre os dois 

autores. 

 Em Schumpeter tal contradição desaparece por completo, e é o lado criador que 

prevalece. Não tem ele, porém, o cuidado analítico de Marx ao tratar da questão. Pelo argumento 

de Schumpeter, os dados bastam para explicar tudo. Nas décadas que o antecederam, houve 
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melhoria. Logo, sempre há melhoria. Schumpeter não tratou tal melhoria como resultado de 

qualquer tendência, mas de uma lei. 

 

Seção II. A filosofia em Marx 

 Na medida em que Schumpeter acredita que a influência de Hegel sobre Marx se limitou à 

mera adoção de uma fraseologia elegante, parece não ter compreendido a maneira como a 

dialética marxista se afasta da hegeliana. 

 Schumpeter demonstra pouco conhecimento tanto da filosofia de Marx quanto de Hegel, 

não compreendendo de que maneira tal influência se deu. Como mencionado anteriormente, seus 

métodos dialéticos partem em sentidos opostos. Não cabe no presente trabalho se estender no 

tema da filosofia hegeliana, porém não se pode deixar de mencionar que, sob nenhum critério, a 

filosofia de Hegel atribui à esfera material a precedência teórica que lhe confere Marx, conforme 

colocado por Guimarães Augusto e Carcanholo (2014): 

"Em Hegel, constrói-se um sistema conceitual, a partir da lógica dialética, e, a partir 

dessa ideia/razão, é que o concreto se apresentaria como a manifestação concreta desse 

sistema conceitual abstrato. As abstrações, portanto, seriam puramente ideais. Ao 

contrário, em Marx, as abstrações (no pensamento) não podem ser puramente ideais, a 

partir do próprio pensamento (puramente lógicas), mas obrigatoriamente devem ser 

reais." (GUIMARÃES AUGUSTO e CARCANHOLO, 2014, p. 8). 

 Para, Marx o idealismo de Hegel seria, portanto, limitado. Ao pressupor uma precedência 

do plano ideal sobre o real, Hegel não teria reconhecido o caráter estranhado das ideias no 

capitalismo. Parte assim de ideias estranhadas em relação à realidade concreta para explicar esta 

e, por isso, sua explicação se limita à maneira como esta se apresenta, à aparência dos 

fenômenos, sendo incapaz de desdobrar as legalidades por trás de sua essência. Segundo Marx 

(2004), 

"Por isso, em Hegel, a negação da negação não é a confirmação da verdadeira essência, 

precisamente mediante a negação da essência aparente, mas a confirmação da essência 

aparente ou da essência estranhada de si em sua negação ou a negação dessa essência 
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aparente enquanto uma essência objetiva, habitando fora do homem e independente dele, 

e sua transformação no sujeito." (MARX, 2004, p. 130).  

 Passando à comparação feita por Schumpeter entre Marx e o positivismo empirista, a 

ciência empírica se mostra totalmente materialista, abdicando de qualquer espécie de explicação 

ontológica por trás dos fenômenos. Portanto, de fato, a teoria histórica de Marx, também 

influenciada pelo idealismo de Hegel, não seria mais materialista do que aquela, como alega 

Schumpeter, se é que existe alguma medida para o grau de materialismo de teorias; o que não 

significa que seja menos original, ou que tenha recebido influência expressiva da concepção 

empirista. Entretanto, a discussão seria mais bem colocada caso ambas as teorias fossem 

analisadas quanto a seu materialismo em uma dimensão qualitativa, isto é, quanto às maneiras 

como tal materialismo se expressa. 

 O materialismo em Marx não coloca determinações ao ser social, mas traça as condições 

em que este se insere. Há uma dialética entre as relações produtivas e as relações sociais no 

capitalismo, em que ambas se pressupõem mutuamente, uma dialética entre a aparência e a 

essência. Não há uma precedência atuando estritamente das relações produtivas às sociais, 

tampouco o contrário. Na terceira de suas "Teses sobre Feuerbach", Marx afirma: 

"A teoria materialista de que os homens são produto das circunstâncias e da educação e de que, portanto, homens 

modificados são produto de circunstâncias diferentes e de educação modificada esquece que as circunstâncias são 

modificadas precisamente pelos homens e que o próprio educador precisa ser educado." (Marx, 1999, p. 5). 

 O materialismo empirista característico da tradição positivista, por sua vez, possui um 

caráter economicista, teleológico e determinista. Acredita-se poder analisar e compreender as 

relações econômicas, de maneira totalmente separada de quaisquer condições sociais. Estas estão 

aqui estritamente determinadas. Sua visão histórica apresenta-se assim através de uma ideia 

eurocêntrica de progresso linear, partindo de sociedades atrasadas rumo às desenvolvidas, isto é, 

às capitalistas. O reducionismo que coloca a teoria de Marx entre estas, do qual as afirmações de 

Schumpeter acima são um ótimo exemplo, não é de forma alguma incomum. Para Guimarães 

Augusto e Carcanholo (2014): 

"Há uma interpretação generalizada de que Marx e Engels mantiveram uma visão 

positivista do progresso (como uma sucessão mecânica das fases da história) que os 
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levaram a posições eurocêntricas, e até mesmo racistas, para as regiões “menos 

desenvolvidas” do mundo." (GUIMARÃES AUGUSTO e CARCANHOLO, 2014, p. 1). 

 Outra ideia importante para entender a leitura feita por Schumpeter (1961) de Marx é a 

possibilidade, reiterada diversas vezes no livro, de subdividir a teoria marxista em várias 

subteorias completamente independentes entre si. A discussão de Schumpeter gira em torno da 

refutação de cada uma dessas subteorias separadamente. A refutação da Teoria marxista enquanto 

totalidade se limita à condenação de seus valores, enquanto a crítica às subteorias já toma tal 

refutação como premissa. 

 Tal procedimento porém não está de acordo com aquele considerado adequado por Marx e 

pelos marxistas para apreender sua teoria. A ideia de Totalidade deve ser um referencial, dado que 

a realidade só pode ser compreendida como um Todo e, portanto, o mesmo é válido para qualquer 

teoria que se proponha a explicar tal realidade. Segundo Lukács (2013): 

"É preciso manter incondicionalmente essa prioridade do todo em relação às partes do 

complexo total, aos complexos singulares que o constituem, porque, do contrário, chega-

se - quer se queira, quer não - a uma autonomização extrapoladora daquelas forças que, 

na realidade, determinam apenas a particularidade de um complexo parcial dentro da 

totalidade: elas se convertem em forças próprias, autônomas, que não são tolhidas por 

nada, e, desse modo, tornamos incompreensíveis as contradições e desigualdades do 

desenvolvimento, que se originam das inter-relações dinâmicas dos complexos 

singulares e sobretudo da posição ocupada pelos complexos parciais dentro da 

totalidade. Exatamente nessas questões se manifesta o perigo que pode representar, para 

a compreensão adequada da realidade, a prioridade metodológica de uma estruturação 

ideal consequentemente gnosiológica ou lógica de um complexo parcial. Obviamente 

cada um tem a sua peculiaridade, como se mostrou aqui repetidamente, sem a qual seria 

impossível compreender a sua essência. Em termos ontológicos, porém, essa 

peculiaridade é determinada não só pela legalidade própria do complexo parcial, mas 

simultaneamente e sobretudo também por sua posição e função na totalidade social." 

(LUKÁCS, 2013, pp. 305-306). 
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Seção III. A interpretação econômica da História e o papel da poupança 

 O que Schumpeter chama de "Interpretação Econômica da História" se refere à sua leitura 

do método de Marx, isto é, ao materialismo histórico. A maneira como este se interrelaciona com 

a dialética e com a dinâmica da luta de classes parece levar Schumpeter a uma confusão. 

 Em primeiro lugar, Schumpeter pensa ser o materialismo não mais que uma interpretação 

positivista da História, em que a ação humana e as relações sociais estão totalmente determinadas 

pelo meio, pelas condições materiais. De fato, as condições produtivas, a degradação material da 

classe trabalhadora seria um fator importante que a impeliria para a revolução. Tal argumento 

porém, demonstra pouco conhecimento acerca da práxis, do espaço para a ação humana enquanto 

ator histórico. A revolução não viria automaticamente, mas sim de acordo com a ação humana, 

capaz de acelerá-la, retardá-la, e de conduzi-la em diferentes direções. 

 Para Wood (1999), esse papel das condições produtivas seria, inclusive, minoritário, 

aparecendo mais como uma consequência do que como uma causa das alterações nas relações 

sociais. As mudanças institucionais que acompanharam o surgimento do capitalismo também têm 

papel decisivo na capacidade deste de revolucionar as forças produtivas: 

" É certamente significativo que na própria descrição de Marx das transições históricas o 

desenvolvimento das forças produtivas exerce um pequeno papel enquanto motor 

primários. Isso é verdade mesmo em sua explicação da transição do feudalismo para o 

capitalismo. Suas mais claras descrições de sociedades pré-capitalistas nos Grundrisse, e 

da transição histórica para o capitalismo, especialmente na seção da 'Acumulação 

Primitiva' do Capital - não evocam o desenvolvimento das forças produtivas como o 

impulso motivador da mudança histórica. Elas são, de fato, baseadas na premissa de que 

o que precisa ser explicado é precisamente a origem do distintivo impulso capitalista 

para aprimorar as forças de produção." (WOOD, E., 1999, p. 137)12. 

                                                 
12 It is surely significant that in Marx's own accounts of historical transitions the development of productive forces 

plays little role as the primary motor. This is true even in his explanation of the transition from feudalism to 

capitalism. His most comprehensive accounts of pre-capitalist societies in the Grundrisse, and of the historical 

transition to capitalism - especially in the section on 'Primitive Accumulation' in Capital - do not invoke the 

development of productive forces as the motivating impulse of historical change. They are, in fact, based on the 

premise that what needs to be explained is precisely the origin of capitalism's distinctive drive to improve the forces 

of production." (WOOD, E., 1999, p. 137). 
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 Como visto na Seção anterior, as relações sociais jamais são determinadas em Marx, mas 

sim condicionadas13. Como visto na Seção anterior, as relações sociais jamais são determinadas 

em Marx, mas sim condicionadas. A ação humana possui espaço para agir, o homem para ser o 

ator da História. Marx jamais postulou tal concepção de que haveria uma correspondência exata 

entre as relações sociais e as condições materiais. Pelo contrário: a incessante transformação 

destas faz com que as relações sociais jamais sejam aquelas que melhor se adequariam a tais 

condições. No momento em que tal adequação pudesse ser atingida, as condições já estariam em 

novas mutações. Há, portanto, uma contradição crescente, inevitável entre tais relações e 

condições. Isto não contradiz o esquema geral da teoria de Marx, sendo, na verdade, um pré-

requisito para a mesma: "Para que a classe oprimida possa libertar-se, é preciso que os poderes 

produtivos adquiridos e as relações sociais de produção não possam mais existir ao lado uns das 

outras." (MARX, 1985, p. 159). 

 Schumpeter alega que, por isso, o feudalismo não se adapta bem ao esquema marxista. 

Segundo Schumpeter (1961), foi o domínio pela força por comandantes militares que teriam 

fundado aquela sociedade, que não seria, portanto, um mero fruto das condições materiais. 

Entretanto, quando levamos em conta a práxis, a influência que a ação humana tem sobre a 

evolução das sociedades, aliadas às condições materiais existentes no período, o surgimento do 

feudalismo parece extremamente natural e coerente com a teoria marxista. Foi a ação chefiada 

por tais comandantes bárbaros que derrubou a antiga sociedade, a romana, com sua classe 

dominante patrícia. 

 Assim como a fundação da sociedade feudal é considerada inadequada sob os pontos de 

vista da teoria de Marx, a transição da sociedade feudal para a capitalista também não deixaria de 

o ser. Schumpeter enxerga problemas no conceito da Acumulação Primitiva. O direito de explorar 

o trabalhador deve ter advindo de uma primeira acumulação de capital. Para o autor, Marx teria 

negado de tal forma o papel da poupança realçado pelos clássicos nesse desenvolvimento, que 

acreditaria que o sistema teria reunido os recursos para que sua exploração tivesse início a partir 

somente do roubo e da pilhagem. Engano crasso. 

 Para Marx (1988), o relevante aqui é que, ainda que exista um papel relevante de alguma 

                                                 
13 Sobre o tema, ver Lukács (2013). 
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poupança, sem a qual não haveria poder de comandar trabalho no nascente sistema, esta de nada 

valeria se não fosse pela separação entre o trabalhador e seus meios de produção. O trabalhador 

não poderia ser compelido a vender sua força de trabalho caso ainda fosse detentor de tais meios 

e tivesse direito ao produto de seu trabalho, podendo trocar este pelos valores de uso que 

necessita, conforme enfatizado no célebre capítulo da Acumulação Primitiva. Wood (1999) é 

enfática quanto a esse ponto crucial para o desenvolvimento inicial do capitalismo: 

" No volume I do Capital, Marx traça seu caminho da forma-mercadoria pelo mais-valor 

até o 'segredo da acumulação primitiva', descobrindo ao fim que o 'ponto de partida' da 

produção capitalista 'nada mais é do que o processo histórico de separação do produtor 

dos meios de produção', um processo de luta de classes e de intervenção coercitiva pelo 

Estado em nome da classe expropriadora." (WOOD, E. 1999, pp. 21-22)14. 

 De fato, a formação da classe operária inglesa se deve em grande parte à sua separação 

dos meios de produção, em especial a terra, após o fenômeno conhecido como Cercamento dos 

Campos. Entretanto, apesar de ser um processo fundamental para a formação do capitalismo, não 

é este capital (no sentido de serem as terras um meio de produção) o empregado na construção 

das fábricas ou das oficinas onde a lógica da produção capitalista se engendra. Schumpeter se 

esqueceu de um fator fundamental, jamais negligenciado por Marx: "Uma condição das mais 

indispensáveis para a formação da indústria manufatureira era a acumulação de capitais, 

facilitada pela descoberta da América e pela introdução de seus metais preciosos." (MARX, 1985, 

p. 128). 

 A esse fator somou-se o acúmulo de capitais a partir do comércio com o Oriente. Este 

acúmulo, antecedeu ao capitalismo maduro com as formas modernas de trabalho assalariado, o 

que não impediu que mais-trabalho fosse extraído, e que as incipientes redes de comércio 

permitissem uma considerável transformação deste em mais-valor, aos poucos acumulado em 

grandes proporções. Portanto, ao contrário do que alega Schumpeter, o roubo está longe de 

possuir toda a proeminência dentro da teoria de Marx que ele atribui. 

 

                                                 
14 “In volume I of Capital Marx works his way from the commodity form through surplus value to the 'secret of 

primitive accumulation', disclosing at last that the 'starting point' of capitalist production' is nothing else than the 

historical process of divorcing the producer from the means of production', a process of class struggle and coercive 

intervention by the state on behalf of the expropriating class." 
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Seção IV. As classes 

 Schumpeter (1961) alega que Marx teria apenas transposto a dinâmica da luta de classes 

que atribui ao capitalismo para a sociedade feudal, assim como para toda a História. Faltaria uma 

análise específica da dinâmica da luta de classes em tal período. Também teria falhado ao 

fornecer uma definição ultra simplificada e determinista das classes sociais, sem espaço para que 

o homem seja um ator da História, embora isso seja um pré-requisito para sua teoria. 

 É curioso que Schumpeter começa seu argumento de maneira mais branda, admitindo que 

em Marx as relações sociais e a ação humana são condicionadas, e não determinadas. Mas poucas 

páginas depois aponta o erro da "teoria das classes" de Marx exatamente por seu suposto 

determinismo: 

"[...] o bom êxito em negócios não é, evidentemente, em toda parte, o único caminho 

para a eminência social e somente onde o é pode afirmar-se que a propriedade dos meios 

de produção seja a causa determinante da posição de um grupo na estrutura social." 

(SCHUMPETER, 1961, p. 39). 

 A não compreensão de Schumpeter da teoria de Marx nesse ponto se funda na ignorância 

da interação entre o abstrato e o concreto, e de que com tais abstrações, Marx buscava descobrir 

as legalidades por trás das determinações concretas. Para Bensaïd (1999), tal equívoco de 

Schumpeter está ligado também à sua (renegada) herança positivista, com seus apelos pela total 

separação entre as disciplinas da economia e da filosofia: 

"Rejeitando este estofamento sedutor (isto é, a interdisplinaridade científica), que 

aparece como uma ameaça para a ciência, Schumpeter prefere todavia ignorar o 

movimento do abstrato ao concreto. Para ele, a 'estratificação social consiste na 

propriedade ou na não-propriedade dos meios de produção. [...] Estamos assim, 

fundamentalmente, na presença de duas classes'. 

Aí sim, é que temos uma 'definição'... ultra-simplificada!" (BENSAÏD, 1999, p. 146). 

 No caso das classes, Marx jamais ofereceu tal definição tão precisa e ultra simplificada 

que alega Schumpeter. Pelo contrário, o capítulo d'O Capital intitulado "As classes sociais" está 

incompleto, o que lhe confere um caráter enigmático, e leva o marxismo posterior a buscar tal 
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definição. Se encontrar tal definição precisa em Marx parece uma tarefa improvável, buscar ao 

menos aquilo que não é tal definição, parece um procedimento mais razoável. Schumpeter, 

contudo, falha já nesta primeira etapa. Pior, oferece ele mesmo uma definição ultra simplificada 

de classe social, sendo passível de sua própria crítica. 

 Deve-se acrescentar que tais definições supostamente equivocadas não são encontradas 

em nenhuma obra de Marx, mas sim de críticos ou seguidores que erroneamente lhe atribuem, tal 

como Schumpeter, para quem a relação entre as classes sociais não é de um simples conflito 

inerente. Segundo o austríaco, haveria junto a esse conflito, uma inseparável relação de 

cooperação, de dependência econômica mútua, o que poderia acarretar mesmo em certos 

interesses comuns. O antagonismo entre as classes teria sido exagerado para garantir a força 

analítica da teoria de Marx. Em Marx, tal relação não seria de uma cooperação. Há, é claro, um 

papel do capitalista na promoção e organização da produção e de seus avanços. Porém, esta 

relação seria melhor definida como a de uma dependência mútua entre as classes do que de uma 

cooperação pois, ainda que na sustentação e reprodução da sociedade capitalistas ambas as 

classes tenham o seu papel, este elemento não ofusca de modo algum a relação essencial entre 

elas, isto é, de exploração da classe trabalhadora pela classe capitalista. Em Schumpeter, tal 

elemento é completamente desconsiderado. 

 Por fim, ao afirmar que Marx falsificou a psicologia do trabalhador ao colocá-lo como 

sujeito revolucionário, dado que as massas não necessariamente se sentem exploradas, 

Schumpeter também demonstra não ter conhecimento da maneira como os fenômenos da 

alienação e do estranhamento estão incorporados à teoria de Marx. Em nenhum momento, afirma 

Marx que o trabalhador necessariamente se sente explorado, pelo contrário, uma vez que "[...] em 

toda ideologia, os homens e suas relações aparecem de cabeça para baixo como numa câmara 

escura." (MARX, 2007, p. 94). 

 Marx estava plenamente ciente de que as legalidades descobertas por ele não estão nem 

poderiam estar presentes na consciência do trabalhador. Tal como o capitalista, o trabalhador 

também está sujeito às crenças delimitadas pela maneira como os fenômenos sociais lhe 

aparecem, de maneira invertida, o que pode levá-lo facilmente a reproduzir os valores da classe 

social dominante. Segundo Marx (2007), 
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"As ideias da classe dominante são, em cada época, as ideias dominantes, isto é, a classe 

que é a força material dominante da sociedade é, ao mesmo tempo, sua força espiritual 

dominante. A classe que tem à sua disposição os meios da produção material dispõe 

também dos meios da produção espiritual, de modo que a ela estão submetidos 

aproximadamente ao mesmo tempo os pensamentos daqueles aos quais faltam os meios 

da produção espiritual. As ideias dominantes não são nada mais do que a expressão ideal 

das relações materiais dominantes, são as relações materiais dominantes apreendidas 

como ideias; portanto, são a expressão das relações que fazem de uma classe a classe 

dominante, são as ideias de sua dominação." (MARX, 2007, p. 47). 

 O fenômeno do estranhamento permite que o trabalhador reproduza uma ideologia que 

não lhe abre espaço para que tenha consciência de sua própria exploração. É necessário o 

desdobramento das leis que constituem o elo da aparência com a essência do fenômeno. A 

exploração foi "descoberta" por Marx a partir de décadas de estudo das legalidades que 

condicionam o processo; ela não se apresenta enquanto tal no plano da aparência. Se assim fosse, 

Marx não necessitaria dedicar sua vida à sua explicação, dado que esta seria evidente para 

qualquer trabalhador. Somente nesse caso o proletariado necessariamente deveria se sentir 

explorado. A chamada "consciência de classe" não está já posta, não é um pressuposto para a 

teoria de Marx, mas sim um produto desta. Segundo Lukács (2003), 

"A reificação é, portanto, a realidade imediata e necessária para todo homem que vive no 

capitalismo, e só pode ser superada por um esforço constante e sempre renovado para 

romper na prática a estrutura reificada da existência, mediante uma referência concreta 

às contradições que se manifestam concretamente no desenvolvimento global, e com a 

conscientização do sentido imanente dessas contradições para a totalidade do 

desenvolvimento. Nesse caso, não se pode esquecer o seguinte: em primeiro lugar, que 

esse rompimento é possível apenas como conscientização das contradições imanentes do 

próprio processo. Apenas quando a consciência do proletariado é capaz de indicar o 

caminho para o qual concorre objetivamente a dialética do desenvolvimento, sem no 

entanto poder cumpri-lo em virtude da sua própria dinâmica, é que a consciência do 

proletariado despertará para a consciência do próprio processo; somente então o 

proletariado surgirá como sujeito-objeto idêntico da história, e a sua práxis se tornará 

uma transformação da realidade. Se o proletariado for incapaz de dar esse passo, a 

contradição permanecerá sem solução e será reproduzida numa potência superior, sob 

uma figura modificada, pela mecânica dialética do desenvolvimento com intensidade 

reforçada." (LUKÁCS, 2003, p. 391). 
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Seção V. Valor e concorrência em Marx 

 Ao contrário do que alega Schumpeter, a teoria do valor de Marx é consideravelmente 

diferente da de Ricardo. Para Cipolla (2008), 

"A primeira falha importante de Schumpeter é considerar as teorias do valor de Ricardo 

e Marx como iguais: valores são proporcionais às quantidades de trabalho desde que 

representem a quantidade de “trabalho socialmente necessário”. Schumpeter esquece que 

a noção de trabalho socialmente necessário é especificamente de Marx. Em seguida 

iguala as dificuldades encontradas pelos dois pensadores como se Marx não tivesse 

resolvido o problema da diferença entre preço e valor." (CIPOLLA, 2008, p. 101). 

 A ideia de que o valor das mercadorias era oriundo de uma quantidade de trabalho contida 

nas mesmas já estava presente em Smith: 

"[...] o valor de qualquer mercadoria, para a pessoa que a possui, mas não tenciona usá-la 

ou consumi-la ela própria, senão trocá-la por outros bens, é igual à quantidade de 

trabalho que essa mercadoria lhe dá condições de comprar ou comandar. 

Consequentemente, o trabalho é a medida real do valor de troca de todas as 

mercadorias." (SMITH, 1996, p. 87). 

 Ricardo, contudo, é quem foi bem mais enfático em relação a essa ideia, motivo pelo qual 

esta é mais associada a seu nome que ao de Smith. Para Ricardo, não era a quantidade de trabalho 

que uma mercadoria poderia comandar ou adquirir que determinava seu valor, mas aquela 

quantidade de trabalho contida na mesma: 

"Adam Smith, que definiu com tanta exatidão a fonte original do valor de troca, e que 

coerentemente teve de sustentar que todas as coisas se tornam mais ou menos valiosas na 

proporção do trabalho empregado para produzi-las, estabeleceu também uma outra 

medida padrão de valor, e se refere a coisas que são mais ou menos valiosas segundo 

sejam trocadas por maior ou menor quantidade dessa medida-padrão. Como medida-

padrão ele se refere algumas vezes ao trigo, outras ao trabalho; não à quantidade de 

trabalho empregada na produção de cada objeto, mas à quantidade que este pode 

comprar no mercado, como se ambas fossem expressões equivalentes e como se, em 

virtude de se haver tornado duas vezes mais eficiente o trabalho de um homem, podendo 

este produzir, portanto, o dobro da quantidade de uma mercadoria, devesse esse homem 

receber, em troca, o dobro da quantidade que antes recebia." (RICARDO, 1996, p. 25). 
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 Ricardo, porém, não faz a distinção marxista entre a categoria do trabalho e da força de 

trabalho, sendo esta a mercadoria adquirida pelo capitalista. Além disso, sua ideia de valor não é 

totalmente independente dos mecanismos de oferta e demanda, ou seja, da ideia de preço. Para 

ele, uma mercadoria que não pode ter sua quantidade ofertada aumentada de maneira a encontrar 

seu equilíbrio "natural" com a demanda terá seu valor determinado não pela quantidade de 

trabalho nela contida, mas sim por sua escassez relativa. É o caso dos produtos agrícolas, nos 

quais o elemento da renda é um componente do preço. 

 Marx (1988) reconhece que a necessidade de se incorrer no pagamento desta renda pela 

utilização do espaço leva ao encarecimento dos produtos agrícolas, e de qualquer mercadoria 

produzida em um espaço pelo qual se paga uma renda. Isto só é possível pela venda destes 

produtos acima de seu preço de produção, o que Marx chama de preço de monopólio: 

"Os produtos agrícolas serão sempre vendidos por um preço de monopólio, não porque 

seu preço esteja acima de seu valor ou por estar abaixo deste, estando, contudo, acima de 

seu preço de produção. Seu monopólio consiste em não serem nivelados ao preço de 

produção, como ocorre com outros produtos industriais cujo valor se encontra situado 

acima do preço de produção geral." (MARX, 1988, v.5, pp. 214-215). 

 Segundo Shaikh (2016), Marx foi feliz ao afirmar que essa diferença de condições 

produtivas que Ricardo já havia descrito no caso da agricultura, também estaria presente em toda 

a indústria. Em vez de empresas tomadas como idênticas produzindo com uma mesma 

tecnologia, reconhece e presume a diversidade existente entre as condições produtivas. Surge 

também aqui um preço regulador distinto do valor individual das mercadorias, nesse caso, porém, 

determinado pelas melhores condições de produção, e não pelas piores: 

"A análise da renda diferencial de Ricardo encontrou a distinção entre condições médias 

e reguladoras na agricultura. Marx adota essa inovação teórica e a estende à 

lucratividade diferencial em todas as indústrias. Sua própria ênfase na progressiva 

mudança técnica implica que diferenças persistentes irão existir entre valores (de 

trabalho) individuais e custos unitários em cada indústria dada." (SHAIKH, 2016, p. 

336)15. 

                                                 
15 Ricardo’s analysis of differential rent founded the distinction between average and regulating conditions in 

agriculture. Marx adopts this theoretical innovation and extends it to differential profitability in all industries. His own 

emphasis on ongoing technical change implies that persistent differences will exist among 'individual [labor] values' 
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 Ricardo, mesmo tendo atribuído a origem do valor ao trabalho, não chegou a realizar a 

distinção de Marx entre capital constante ou variável, se prendendo à noção de capital fixo ou 

circulante, distinção que o próprio Schumpeter considerou pertinente16. Isto privou totalmente 

Ricardo de descobrir as legalidades do capitalismo identificadas posteriormente por Marx. Por 

isso, Ricardo é incapaz de explicar as diferenças de valor de mercadorias, devido a períodos de 

reprodução do capital mais ou menos demorados, problema resolvido por Marx a partir da noção 

de tempo de circulação do capital. 

 Ricardo, mesmo tendo atribuído a origem do valor ao trabalho, não chegou a realizar a 

distinção de Marx entre capital constante ou variável, se prendendo à noção de capital fixo ou 

circulante, distinção que o próprio Schumpeter considerou pertinente. Isto privou totalmente 

Ricardo de descobrir as legalidades do capitalismo identificadas posteriormente por Marx. Por 

isso, Ricardo é incapaz de explicar as diferenças de valor de mercadorias devido a períodos de 

reprodução do capital mais ou menos demorados, problema resolvido por Marx a partir da noção 

de tempo de circulação do capital. 

 Um maior tempo de circulação do capital implica em um maior tempo de rotação do 

mesmo, o que resulta em um menor número de rotações realizadas durante um período dado. As 

leis que Marx desenvolve na primeira seção do Livro II apontam para a equalização das taxas de 

lucro para capitais em diferentes ramos da produção conforme o número médio de rotações 

realizadas em cada um.  Diz Marx (1988): "O ciclo do capital definido não como ato isolado, mas 

como processo periódico chama-se rotação do capital. A duração dessa rotação é determinada 

pela soma de seu tempo de produção e de seu tempo de circulação." (MARX, 1988, v.3, p. 107). 

 O Livro III do Capital oferece um complemento fundamental a esta análise do papel que a 

competição exerce na equalização das taxas de lucro de capitais com diferentes tempos de 

rotação. A competição entre capitais aparece aqui como o mecanismo que levará a uma tendência 

à equalização das taxas de lucro nos distintos ramos de produção, a partir da formação do que 

Marx chama de preços de produção das mercadorias, aquele que acresce ao custo de produção 

destas a taxa média de lucro entre todos os capitais. 

                                                                                                                                                              
and unit costs within any given industry." 

 
16 Ver Schumpeter (1961), p. 48. 



 

79 

 

"O que a concorrência realiza, primeiramente, dentro de uma esfera é estabelecer um 

valor de mercado igual e um preço de mercado igual a partir dos diversos valores 

individuais das mercadorias. Mas só a concorrência dos capitais nas diversas esferas traz 

à luz o preço de produção que equaliza as taxas de lucro entre as diversas esferas. Neste 

caso é necessário um grau mais elevado de desenvolvimento do modo de produção 

capitalista que no anterior." (MARX, 1988, v.4 p. 133). 

 Caso dois capitais, representando dois ramos distintos, realizem uma mesma taxa de mais-

valor, porém um deles em um tempo menor (portanto, realizando mais rotações em um período 

anual), este se verá impelido a aumentar seu investimento e, portanto, sua produção (efeito que 

também poderia ser originado por uma mobilidade de capital para este setor, em um nível de 

abstração menor). Resultará desta sobreoferta uma queda de preços, ou ainda um maior tempo de 

venda devido a esta oferta adicional. De toda forma, o resultado será um maior tempo de rotação 

deste capital. Chega-se assim, portanto, a uma equalização das taxas de lucro. O mecanismo de 

oferta e demanda é responsável, portanto, por efetuar desvios dos preços das mercadorias em 

relação a seu valor de modo a equalizar as taxas de lucro obtidas nas diversas esferas de 

produção. 

"A relação entre oferta e procura explica, portanto, por um lado, somente os desvios dos 

preços de mercado em relação aos valores de mercado, e por outro, a tendência à 

anulação desses desvios, isto é, à anulação do efeito da relação entre procura e oferta. 

[...] procura e oferta podem executar a anulação do efeito provocado por sua 

desigualdade de forma bem diversa. Se, por exemplo, diminuir a procura e, por 

conseguinte, o preço de mercado, isso pode levar a uma retirada de capital e, assim, a 

uma diminuição da oferta. [...] Inversamente: se aumenta a procura e, por conseguinte, o 

preço de mercado supera o valor de mercado, isso pode fazer com que seja trazido a esse 

ramo da produção capital em excesso, aumentando-se a produção tanto que o preço de 

mercado caia abaixo do valor de mercado; ou, por outro lado, isso pode levar a uma 

elevação de preço que faz com que a própria procura retroceda." (MARX, 1988, v.4 pp. 

139-140). 

 Voltando agora a Ricardo, não se pode deixar de comentar, por fim, que o autor não 

explica como um produtor pouco eficiente, cuja mercadoria contém um tempo de trabalho acima 

da média da indústria, não é aquele a obter os maiores lucros. Para fornecer tal explicação, é 

imprescindível que o autor incorpore a noção de tempo de trabalho socialmente necessário para a 
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produção da mercadoria. Segundo Almeida Júnior e Ribeiro (2008): 

"Através dele, percebemos que, quanto mais competente for o produtor, maior será a 

recompensa que o mesmo receberá do sistema, e quanto menos competente ele for, 

maior será a sua punição. 

Aí está a forma como a concorrência atua em uma sociedade onde os indivíduos 

produzem para o mercado. Ela é a força que faz com que as condições nas quais estes 

produzem passem a exercer uma influência direta na quantidade de riqueza da qual os 

mesmos apropriar-se-ão com uma determinada quantidade de trabalho e com um 

determinado nível de eficiência produtiva. Além disso, ela potencializa a necessidade 

social de desenvolvimento das forças produtivas. Isto porque a incerteza a respeito de 

quão desenvolvido está o processo produtivo dos seus concorrentes faz com que os 

indivíduos busquem reduzir a quantidade de tempo de trabalho necessário à produção de 

suas mercadorias." (ALMEIDA JÚNIOR e RIBEIRO, 2008, p.2). 

 A crítica que Schumpeter faz a ambas as teorias (que ele entende como sendo a mesma) 

de que só valem no caso da competição perfeita é válida, portanto, para a de Ricardo, mas não 

para a de Marx. Em Ricardo, muito por conta da ausência mencionada, não se chega à ideia de 

concentração do capital ou, em termos mais ortodoxos, não se admitem retornos crescentes de 

escala, muito menos o caráter compulsório do desenvolvimento das forças produtivas. 

 Façamos uma breve digressão a fim de relembrar como tal processo se dá para Marx. 

Depois de expor os mecanismos de equalização das taxas de lucro para capitais com diferentes 

tempos de rotação, Marx apresenta na Seção Segunda do Livro III d'O Capital sua teoria para a 

transformação do lucro em lucro médio, agora em relação às diferentes composições dos capitais 

em diferentes ramos. Os mesmos mecanismos apresentados anteriormente operam aqui de 

maneira a permitir que capitais de igual magnitude, mas com distintas proporções entre o 

emprego de força de trabalho e o de meios de produção, se apropriem de uma mesma massa de 

mais-valor, levando à equalização das taxas de lucro. Isto implica, entretanto, em uma distinção 

entre o mais-valor produzido e o mais-valor apropriado por um mesmo capital. Em contraste com 

a produção do mais-valor, derivada somente da parcela desembolsada por cada capital na compra 

de força de trabalho, tais capitais estão aptos a se apropriar de uma parcela equivalente do mais-

valor total produzido pela totalidade dos capitais, não de acordo com sua parcela desembolsada 

em trabalho comparada à dos demais, mas de acordo com sua magnitude total, composta tanto 
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por força de trabalho quanto por meios de produção, comparada à magnitude dos demais capitais. 

 Caso fosse diferente, e capitais de mesmo tamanho pudessem se apropriar repetidamente 

de massas distintas de mais-valor, haveria uma propensão ao aumento da produção por aquele 

que obtém a maior taxa, e da redução por aqueles que obtêm a menor. Este aumento/redução 

pode tanto se dar pelo maior investimento dos capitalistas já no ramo, ou pela entrada de novos, 

não sendo, portanto, a mobilidade perfeita de capitais um pressuposto necessário para o 

argumento. 

 Entretanto, o que foi dito é válido somente para a equalização da taxa de lucro média 

entre ramos distintos. A concorrência capitalista opera de uma maneira distinta no plano 

intrasetorial. A taxa média de lucro em cada ramo produtivo é resultante de taxas individuais de 

lucro distintas obtidas por cada empresa no mesmo.  As firmas não são consideradas por Marx 

pequenas unidades homogêneas, nos moldes neoclássicos, pelo contrário. Elas produzem em 

condições consideravelmente distintas: 

"O valor individual de algumas dessas mercadorias estará abaixo do valor de mercado 

(isto é, sua produção exige menos tempo de trabalho do que o expresso pelo valor de 

mercado), o de outras estará acima dele. O valor de mercado deverá ser considerado, por 

um lado, como o valor médio das mercadorias produzidas numa esfera e, por outro, 

como o valor individual das mercadorias produzidas nas condições médias da esfera e 

que constituem a grande massa dos produtos da mesma. É só em conjunturas 

extraordinárias que as mercadorias produzidas nas piores, ou nas condições mais 

favoráveis, regulam o valor de mercado [...]." (MARX, 1988, v.4, pp. 131-132). 

 E que condições extraordinárias seriam estas? Justamente aquelas provocadas pela 

excessiva demanda ou oferta de tais mercadorias. Diz Marx (1988): 

"A certos preços, uma espécie de mercadoria pode ocupar certo espaço no mercado; o 

espaço continua sendo o mesmo, com variação dos preços, se o preço maior coincide 

com quantidade menor de mercadorias e o preço menor com quantidade maior. Se a 

procura, entretanto, for tão forte que ela não se contrai, se o preço é regulado pelo valor 

das mercadorias produzidas nas piores condições, então essas determinam o valor de 

mercado. Isso apenas é possível se a procura supera a usual ou se a oferta cai abaixo da 

usual. Finalmente, se a massa das mercadorias produzidas excede a quantidade que, aos 

valores médios de mercado, pode ser vendida, então são as mercadorias produzidas nas 
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melhores condições que regulam o valor de mercado." (MARX, 1988, v.4, p. 132). 

 O preço da mercadoria será determinado pelas condições médias de produção, o que, 

obviamente, assegurará taxas de lucro distintas para capitalistas que produzem em condições 

distintas. O capitalista que produz nas condições mais favoráveis está apto a extrair um mais-

valor extra, em detrimento daquele que produz nas piores condições: 

"Se a oferta de mercadorias ao valor médio, portanto ao valor médio da massa que se 

encontra entre os dois extremos, satisfaz a procura ordinária, as mercadorias cujo valor 

individual está abaixo do valor de mercado realizam uma mais-valia extraordinária ou 

um superlucro, enquanto aquelas cujo valor individual está acima do valor de mercado 

não podem realizar parte da mais-valia nela contida." (MARX, 1988, v.4, p. 132). 

 Decorre disto, que, como desenvolvido no Livro I d'O Capital, capitalistas buscam 

constantemente reconfigurar seus meios de produção de modo a reduzir seus custos e extrair uma 

maior parcela de mais-valor em detrimento de seus pares, ou ainda para evitar ter uma parcela do 

mais-valor produzido por seus trabalhadores extraído por um rival. 

 Finda essa digressão, fica claro que a teoria do valor de Marx não é a de Ricardo. Pode ser 

entendida, se muito, como um refinamento desta, ou inversamente, como é mais usual, considerar 

a teoria do valor de Ricardo como uma antecipação à de Marx. Entretanto, não se pode 

desconsiderar, como fez Schumpeter, o significado do subtítulo d’O Capital: é uma “Crítica da 

Economia Política”, e isto inclui, é claro, uma crítica à teoria ricardiana. Ricardo é severamente 

criticado por Marx (1988) em vários momentos. Schumpeter, mesmo mencionando tais críticas, 

apenas ignora este fato. Parece crer que Marx fez tais críticas apenas para diminuir a contribuição 

de Ricardo, e assim se apropriar da mesma. Não é tão surpreendente que Schumpeter projete essa 

imagem em Marx, afinal lembra exatamente o mesmo procedimento que ele próprio fez em 

relação à teoria marxista. 

 Apesar de operar uma tendência à equalização do lucro também para as empresas dentro 

de cada ramo, em Marx estas empresas não são concebidas nem de longe como a caixa-preta 

neoclássica. Pelo contrário, sua ação individual pode levar a taxas de lucro bem diferenciadas, 

conforme as estratégias tecnológicas que adotam, bem como por suas estratégias de venda, 

conforme já foi exposto acima. Marx não se estende sobre quais seriam essas estratégias, não se 
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preocupa com tipologias, pois não é o propósito de sua investigação. Entretanto, tais elementos 

estão, sem dúvidas, previstos em sua teoria, o que a afasta do simplismo característico dos 

autores menos heterodoxos de seu tempo. 

 Guimarães Augusto (2012) discorda veementemente de Schumpeter, ao afirmar que todos 

os fatores que este alega faltarem na análise da concorrência em Marx, estão presentes e 

garantem o desequilíbrio entre as diversas taxas de lucro também a nível intersetorial: 

"Diversos são os fatores que impedem a efetivação plena da lei de equalização da taxa 

de lucro: as diferenças nos tempos de rotação entre os diversos ramos, as barreiras à 

mobilidade do capital e as diferenças de produtividade dentro de cada ramo de produção 

impedem que se estabeleça a taxa uniforme de lucro como taxa efetiva, observável de 

forma imediata." (GUIMARÃES AUGUSTO, 2012, p. 24). 

 A partir de tais argumentos, chega-se à mesma conclusão de Maldonado Filho (1996), 

para quem 

"[...] a análise do processo competitivo enquanto uma força equilibrante nos mostra, de 

uma forma clara, que o funcionamento do mecanismo de ajustamento, junto com todos 

os demais fatores conjunturais que afetam os preços e as taxas de lucro, que é irrealista a 

hipótese de que num sistema econômico real as taxas de lucro setoriais tendam a ser 

(relativamente) uniformes. A partir da análise de Marx é esperado que existam 

diferenciais interindustriais de rentabilidade e que, portanto, o processo dinâmico de 

ajustamento esteja sempre em operação." (MALDONADO FILHO, 1996, p. 9). 

 No Capítulo L do Livro III d'O Capital, intitulado "A Ilusão da Concorrência", Marx 

sintetiza todas as suas conclusões finais a respeito da origem do mais-valor. É feita ali uma crítica 

àqueles que acreditam que o lucro, confundido com o próprio mais-valor, seria originado no 

processo de circulação de mercadorias, e não no de produção de tais mercadorias. Schumpeter, 

mesmo escrevendo décadas após tal crítica, pode facilmente ser incluído entre tais crentes. 

 Acreditam os adeptos desta visão que a ação da concorrência tende a eliminar o lucro, na 

medida em que impele capitalistas a reduzirem seus preços até igualarem seus custos. Marx dá a 

estes uma explicação final acerca de como tal lucro pode persistir mesmo diante da mais feroz 

concorrência. Isto se dá uma vez que tal competição apenas pode mediar a distribuição do lucro, 
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em última instância mais-valor gerado independente desta concorrência no processo produtivo do 

trabalho. Este mais-valor já existe em magnitude dada com ou sem a ação da competição entre 

capitalistas. Sem a ação da concorrência, as mercadorias seriam vendidas exatamente por seu 

valor: "Quando procura e oferta coincidem, deixam de atuar, e justamente por isso a mercadoria é 

vendida por seu valor de mercado." (MARX, 1988, v.4, p. 139) 

 Mas em seu valor já está contido este mais-valor. O que a concorrência faz é instituir uma 

redistribuição deste mais-valor entre capitais, como deixa claro Marx (1988): 

"A concorrência só pode fazer com que produtores dentro da mesma esfera de produção 

vendam suas mercadorias pelos mesmos preços e que, dentro de diferentes esferas de 

produção, vendam suas mercadorias por preços que lhe dão o mesmo lucro[...]. A 

concorrência só pode, por isso, equalizar diferentes taxas de lucro. Para equalizar taxas 

de lucro desiguais, o lucro já tem de estar disponível como elemento do preço da 

mercadoria. A concorrência não o cria. Ela eleva ou rebaixa, mas não cria o nível, que se 

estabelece assim que ocorre a equalização." (MARX, 1988, v.5, p. 284). 

 Neste capítulo, Marx aborda ainda a temática da monopolização, tanto natural como 

artificial de certos setores, e notavelmente a da terra fundiária. Conforme colocado ali, as 

mercadorias podem ser vendidas por um preço de monopólio, superior a seu preço de produção e 

mesmo a seu valor. O resultado disso é que 

"O preço de monopólio de certas mercadorias só transferiria uma parte do lucro dos 

outros produtores de mercadorias para as mercadorias com o preço de monopólio. 

Ocorreria indiretamente uma perturbação local na repartição da mais-valia entre as 

diferentes esferas da produção, mas que deixaria inalterado o limite dessa mais-valia."  

(MARX, 1988, v.5, p. 282). 

 A concorrência em Marx não deve ser encarada como o resultado de uma propensão 

natural do homem, à maneira clássica e neoclássica, como alegam alguns de seus críticos. Ela é o 

resultado de um processo histórico, e relativamente recente. Assim como seu início não coincidiu 

com o da humanidade, tampouco o fará seu fim. A própria concorrência entre capitais está 

onipresente durante o processo de dissolução capitalista em suas próprias contradições: na Lei da 

Queda da Taxa de Lucro; na pauperização da classe trabalhadora, impulsionada pela formação de 

uma superpopulação relativa tornada supérflua pela progressiva mecanização das forças 
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produtivas; e no contraste crescente entre a capacidade produtiva e a capacidade de consumo da 

economia. 

 Ela é contrastada por Marx na forma da "mais completa anarquia" que predomina entre 

capitalistas individuais contra a "hierarquia completa" (MARX, 1988, V.5, p. 295). Apesar desta 

ação disruptiva sobre o tecido social, a mesma concorrência, paradoxalmente, também é essencial 

para sua manutenção. 

"Já que estes (os produtores capitalistas individuais) só se defrontam como possuidores 

de mercadorias e cada um procura vender a sua mercadoria o mais alto possível [...], a 

lei interna só se impõe por intermédio de sua concorrência, de sua recíproca pressão de 

uns sobre os outros, mediante o que as divergências se anulam mutuamente. Só como lei 

intrínseca, como lei natural cega diante de agentes individuais, é que aqui atua a lei do 

valor e impõe o equilíbrio social da produção em meio a flutuações ocasionas." (MARX, 

1988, v.5, p. 294). 

 Em relação ao que Schumpeter chama de "teoria do empobrecimento", que corresponde 

às legalidades mais diretamente referentes à formação do exército industrial de reserva em Marx, 

é necessário ressaltar que em momento algum, assume Marx que a superpopulação e o 

pauperismo crescerão de maneira contínua e inevitável (e tampouco absoluta, mas sim relativa). 

O desenvolvimento em Marx é caracterizado por essa dupla tendência de absorção e repulsão da 

classe trabalhadora segundo as necessidades do capital: 

"[...] em todas as esferas (da produção capitalista), o crescimento da parte variável do 

capital, e, portanto, do número de trabalhadores ocupados, está sempre ligado a fortes 

flutuações e à produção transitória de superpopulação, quer assuma esta a forma mais 

notável da repulsão de trabalhadores já ocupados, quer a menos aparente, mas não 

menos efetiva, de absorção dificultada da população trabalhadora adicional pelos canais 

costumeiros." (MARX, 1988, v.2, p. 190). 

 Marx tampouco deixou de reconhecer que, em momentos de alta demanda, os salários 

pagos ao trabalhador podem se elevar, tendo em vista que 

"O valor de sua força de trabalho pode variar com o valor de seus meios de subsistência 

costumeiros de 3 para 4 ou de 3 para 2 xelins (no exemplo de Marx) ou, permanecendo 

igual o valor de sua força de trabalho, seu preço, em virtude da relação variável entre 
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demanda, pode subir a 4 xelins ou cair a 2 xelins [...]" (MARX, 1988, v.2, p.125). 

 A formação da superpopulação não é, como parece crer Schumpeter, um efeito indesejado 

da lógica capitalista, mas sim uma necessidade da mesma. Há momentos em que a expansão do 

capital se caracteriza também por um aumento em seu componente variável, isto é, em que há 

necessidade de se empregar mais trabalhadores. O exército industrial de reserva é necessário para 

prover tal contingente de acordo com as necessidades do capital. Não seria viável tal expansão 

caso não houvesse esse contingente à espera de empregos: 

"A massa da riqueza social, superabundante com o progresso da acumulação e 

transformável em capital adicional, lança-se freneticamente em ramos de produção 

antigos, cujo mercado se amplia subitamente, ou em ramos recém-abertos, como 

estradas de ferro etc., cuja necessidade decorre do desenvolvimento dos antigos. Em 

todos esses casos, grandes massas humanas precisam estar disponíveis para serem 

subitamente lançadas nos pontos decisivos, sem quebra da escala de produção em outras 

esferas. A superpopulação as provê." (MARX, 1988, v. 2, p. 192). 

 

Seção VI. A mercadoria força-de-trabalho 

 Quanto à refutação da chamada "teoria da exploração", Schumpeter alega que a ideia de 

Marx da força de trabalho como mercadoria é improcedente, uma vez que não é produzida de 

modo capitalista, isto é, de acordo com cálculos racionais visando a obtenção de lucro, ou mais-

valor. Não é possível, desta forma, fazer qualquer distinção entre as quantidades de trabalho 

necessária e excedente e, portanto, não é possível chegar ao conceito do mais-valor. O que existe 

é a remuneração ao capital como fator de produção, tanto quanto o trabalho. Resumo: não há 

exploração alguma do trabalhador. 

 Entretanto, é evidente que a força de trabalho não é uma mercadoria qualquer. Ela é 

aquela que tem a propriedade única de produzir mais-valor. Para que se chegue a esta ideia, 

passando pela noção de trabalho necessário e excedente, não é necessário supor que tal 

mercadoria seja produzida de modo capitalista. Pelo contrário, o que caracteriza o capitalismo é a 

incorporação de tal força de trabalho à condição de mercadoria em grandes proporções, condição 

esta que não possuía antes, e que não lhe é de maneira alguma um atributo natural. Este fato não 
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apenas não contradiz o argumento geral de Marx, como é um ponto fundamental para o mesmo: 

se a força de trabalho fosse produzida de acordo com sua demanda pela classe capitalista, não 

haveria jamais formação de uma superpopulação relativa de trabalhadores, não haveria 

empobrecimento crescente e, portanto, o capitalismo poderia ser talvez até mesmo um sistema 

perfeitamente sustentável do ponto de vista da relação entre as classes (discutir se, de fato, o 

seria, inclusive de um ponto de vista ambiental, fugiria ao escopo do presente trabalho). O que 

Schumpeter clama ser um fato necessário para que a teoria geral de Marx seja verdadeira, é 

justamente o que falsificaria tal teoria. Segundo Cipolla (2008), 

"A grande objeção de Schumpeter à teoria de Marx é a de que a força de trabalho não é 

produzida como resultado de um cálculo racional como o são as outras mercadorias. Mas 

o que caracteriza a mercadoria não é o fato de ser produto de um cálculo racional, mas 

sim o fato de forçar sobre o produtor individual uma adequação ao tempo de trabalho 

socialmente necessário, condição para que não forneça mais trabalho por menos. No 

capitalismo o excesso de população relativamente à capacidade de emprego do capital 

faz com que a força de trabalho tenda a receber sistematicamente menos do que o custo 

de sua reprodução: isso não a faz menos mercadoria; apenas uma mercadoria sobre a 

qual oferta e demanda operam de uma forma peculiar." (CIPOLLA, 2008, p. 104) 

 Da mesma maneira que Schumpeter (1961), um tanto surpreendentemente, alega não ser 

possível a obtenção de lucro em equilíbrio de acordo com os preceitos neoclássicos, tampouco 

seria possível a obtenção do mais-valor. Apenas as situações de desequilíbrio, proporcionadas 

principalmente pelo desenvolvimento incessante, permitiriam sua realização.  Ao repassar as 

críticas do autor, há uma forte impressão de que este não chegou à leitura do Livro II de Marx 

(1988). Caso o tivesse feito, os esquemas de reprodução de Marx poderiam ter lhe chamado a 

atenção para o erro que cometeu ao comentar não só a obra de Marx, como a teoria neoclássica. 

Cipolla (2008) constatou que 

"Schumpeter ignora a solução em agregado para a igualdade entre preço e valor. Ao 

contrário, concentrando-se somente nas discrepâncias desagregadas afirma que a 

igualdade entre preço e valor só é possível em equilíbrio e concorrência perfeita. E 

ademais somente se o trabalho for o único fator de produção. E mais: se todo trabalho 

for de mesma espécie, isto é, trabalho homogêneo. Mas nesse caso, diz ele, em êxtase, a 

teoria neoclássica também obtém a igualdade entre quantidade de trabalho e valor. Mas 

isso é plena tautologia! Tendo apenas o fator trabalho não há capitalismo e obviamente o 
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salário é igual a todo o produto. Essa é a natureza do argumento: elimina-se o objeto de 

estudo e a teoria neoclássica explica o problema posto pelo objeto de estudo!" 

(CIPOLLA, 2008, pp. 101-102). 

 A igualdade entre valor é preço requer um estado de equilíbrio entre oferta e demanda 

apenas ao levar em consideração as mercadorias individualmente. Tal equalização não é um pré-

requisito para a teoria de Marx, pelo contrário, é somente a partir de sua desigualdade que 

emergem as legalidades descobertas pelo mesmo. A equalização entre preço e valor requerida por 

essa teoria se refere somente ao plano agregado, e que se dá de maneira inevitável, sem 

necessidade de qualquer tipo de equilíbrio. Tampouco, é necessário que o trabalho seja o único 

fator de produção. Mais uma vez, é exatamente o contrário. Caso o trabalho fosse o único fator, 

não haveria capitalismo ou qualquer outro sistema econômico desde a fase coletora da 

humanidade. Mesmo nos seus mais altos níveis de abstração, Marx (1988) não se utiliza de tal 

procedimento. Por fim, tal trabalho não necessita ser homogêneo. Esse “problema” nas teorias do 

valor-trabalho foi contornado por Marx (1988) de maneira simples já em seus primeiros 

capítulos, ao afirmar que trabalhos de diferentes qualidades recebem diferentes remunerações e se 

cristalizarão nas mercadorias produzidas com intensidades distintas, o que não leva a quaisquer 

dificuldades posteriores para a teoria. 

 

Seção VII. Uma teoria do capital ou uma teoria da concorrência? 

 Como mostrado no Capítulo anterior, Possas (1989) enxerga na obra de Marx a 

problemática ausência de uma teoria da concorrência efetiva, em prol de uma teoria do capital em 

geral. Esta seria incapaz de captar as legalidades presentes no mundo real. Tal posição, entretanto, 

se equivoca em três pontos: 

 Primeiramente, a concepção da concorrência em Marx, apesar de possuir legalidades 

aparentemente concebíveis em uma visão estática do processo econômico, é em sua essência um 

processo dinâmico. Todas as tendências e contra tendências por ela postas de modo algum são 

executadas de modo automático e com o fator temporal negligenciado, como na economia 

clássica ou neoclássica. Pelo contrário, o movimento de equalização de preços e de taxas de lucro 
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só pode se dar ao longo do tempo, em um intervalo no qual contra tendências irão também 

operar, o que torna a convergência para um ponto de equilíbrio um processo instável e que não 

necessariamente será finalizado, conforme já enfatizado na Seção 2.5. 

 Em segundo lugar, Possas dá demasiada ênfase ao fato de a teoria de Marx não ser 

especificamente uma Teoria da Concorrência, mas o que Possas chama de teoria do "capital em 

geral", a qual não levaria em consideração as determinações reais e concretas do processo que se 

manifestam através da "pluralidade de capitais". É um ponto que o autor reitera diversas vezes 

em seu livro. Há que se concordar que a teoria de Marx tem como objeto central o capital, e não a 

concorrência capitalista. Entretanto, o termo "em geral", relegando a teoria às determinações 

postas pelo capital apenas em seu nível mais elevado de abstração, não parece apropriado a O 

Capital. A crítica só poderia, se muito, ser válida apenas para o primeiro volume deste. Em todo o 

terceiro volume, Marx traz à tona as especificidades trazidas pelo capital a partir do plano da 

realidade concreta, ou seja, da pluralidade de capitais. Tais especificidades são igualmente 

necessárias para a compreensão de sua visão do processo, da economia capitalista como um todo. 

As legalidades não operam em um sentido único, como argumenta Possas, indo do plano abstrato 

das essências para o concreto, mas são a síntese das condições que operam em ambos os planos. 

 Atribuir tal concepção a Marx, além de demonstrar uma concepção superficial e 

equivocada do lugar ocupado pelo Livro Terceiro na teoria de Marx, demonstra ainda um 

desconhecimento da filosofia do autor. A dialética materialista de Marx pressupõe um 

intercâmbio incessante entre aparência e essência, entre o material e o ideal, porém rompendo 

com a concepção hegeliana de prevalência do ideal sobre a realidade concreta observável. As 

condições materiais operam também de maneira a determinar o ideal, a ideologia, e a essência 

dos fenômenos. Entretanto, como já foi dito no Capítulo 1, não se trata de uma hegemonia da 

aparência sobre a essência, do material e concreto sobre o ideal, mas de um processo dialético, no 

qual ambos estão interrelacionados. 

 Possas também exagera quanto a essa dualidade entre uma teoria da concorrência e uma 

teoria do capital em geral, e entre esse último conceito e a pluralidade de capitais. Em Marx todos 

esses capitais constituem as partes de uma mesma totalidade. Ele não construiu, e nem poderia 

construir, uma teoria do capital em geral sem levar em conta sua pluralidade e a dimensão da 
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concorrência. Nos Grundrisse ele afirma: 

"Conceitualmente a concorrência não é senão a natureza interna do capital, sua 

determinação essencial, que aparece e é realizada como ação dos muitos capitais uns 

sobre os outros, a tendência interna como necessidade externa. O capital existe e só pode 

existir enquanto muitos capitais, e sua autodeterminação aparece, por isso, como ação 

recíproca dos mesmos uns sobre os outros." (MARX, 1974, p. 317)17. 

 Por fim, há o equívoco de Possas ao considerar que para que a concorrência seja 

capturada em todas as suas determinações no processo capitalista, seria necessária uma Teoria da 

Concorrência, isto é, uma teoria na qual a concorrência seja o objeto central, e não um fator 

subsidiário, como o autor alega ser o caso da teoria de Marx, centrada no capital em geral. 

Entretanto, ao mover o foco para a concorrência capitalista em si mesma. Para demonstrar que tal 

proposição carece de relevância, pode-se seguir a orientação do autor, e apresentar o início de um 

esboço do que poderia ser uma teoria do tipo, já que Possas apenas sugere sua necessidade, mas 

tampouco se propõe a elaborá-la nos termos de Marx, prendendo-se à teoria de Schumpeter, que 

segundo o autor, cumpriria tal requisito. 

 Para tal empreendimento, dever-se-ia partir de uma definição de concorrência. Uma 

definição de concorrência poderia ser a de um processo no qual múltiplos atores buscam um 

objetivo comum, em algum grau exclusivo. O fato de seu objetivo ser comum e exclusivo implica 

que estes atores devem, portanto, competir de alguma forma para alcançar tal objetivo. 

Entretanto, uma teoria da concorrência como essa de nada vale, se abdicar de explicar quem são 

esses atores e qual é seu objetivo. É necessário que a teoria seja da concorrência capitalista, isto 

é, deve levar em conta que tais atores que estão competindo são capitais (personificados ou não 

na figura do capitalista; ou agrupados ou não em blocos, no que constituiriam empresas), e que 

seu objetivo comum é a obtenção de lucro, ou mais-valor, dependendo da concepção adotada. Já 

está posta a necessidade de uma teoria do capital. 

 Não seria concebível uma teoria da concorrência capitalista sem uma teoria do capital. É 

preciso determinar o que está em disputa, o que impele os capitais a concorrer entre si, pois estes 

não estão concorrendo apenas por concorrer. Há forças compulsórias para tal, e há motivações. 

                                                 
17 Como visto anteriormente também por GRESPAN (2011). 
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Uma teoria da concorrência capitalista que não leve estes fatores em conta está fadada a ser uma 

teoria pobre, relegada, quando muito, ao plano das aparências. A herança positivista renegada por 

Schumpeter, impregna a tese de Possas, na medida em que este clama por uma teoria que se 

limite a explicar como um processo ocorre, e abdique completamente de explicar o porquê. Uma 

teoria como essa deve ter sido o objetivo de Schumpeter e de Possas, mas não poderia ser o de 

Marx. Segundo Herrlein Jr. (1997), 

"As leis gerais de movimento do capitalismo expressam a natureza interna do capital e 

não podem ser, logicamente, derivadas a partir da concorrência entre os capitais 

individuais. Elas correspondem às determinações do capital em geral, que se produzem 

na realidade efetiva, através da concorrência, já que o capital em geral só pode existir 

enquanto pluralidade de capitais." (Herrlein Jr., 1997, pp. 332-333). 

 Capital e concorrência, portanto, se interrelacionam. Não se pode construir uma teoria de 

um sem teorizar sobre o outro, pois ambos são partes essenciais de um processo comum. Nesse 

sentido, a crítica de Possas tem fundamento, mas erra ao demandar que a teoria da concorrência 

passe para o primeiro plano, que seja devidamente explicitada na obra de Marx. Tal teoria está 

ali, mas implícita, e unida a todo o restante da teoria de Marx, como um todo. Para Herrlein Jr. 

(1997), 

"Do ponto de vista de Marx, há uma possibilidade de tomar a concorrência como objeto 

de consideração teórica, desde que subordinada à lógica que preside as determinações 

mais gerais e às leis de movimento do capital.'' Se a concorrência executa as leis 

imanentes do capital, ela o faz de maneira ativa e complexamente determinada, em 

formas concretas específicas e sempre históricas que interessam conhecer. Desse ponto 

de vista, a consideração da concorrência representaria mais um passo na reconstituição 

teórica da totalidade concreta." (Herrlein Jr., 1997, p. 334). 

 Em resumo: este é um falso problema. Como demonstrado acima, poder-se-ia, pelo 

mesmo critério, demandar que uma teoria do capital esteja devidamente explicitada em uma 

teoria da concorrência, requisito que, de forma alguma, foi cumprido por Schumpeter e, muito 

menos, por Possas. 

 Nas sete seções do presente capítulo foram trabalhadas as questões relativas às críticas 

schumpeterianas à obra de Marx em diferentes tópicos. Na Seção I, à ideia apresentada por 
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Schumpeter da decadência capitalista e do que ele entende como o socialismo que estava por vir. 

A Seção II discutiu os aspectos filosóficos da teoria de Marx, como sua relação com Hegel, sendo 

complementada pela discussão acerca do materialismo histórico, na Seção III. Na Seção IV, foi 

dada uma resposta à crítica de Schumpeter ao que ele chama de "teoria das classes" em Marx. A 

seção V discutiu as legalidades relativas à teoria do valor e dos preços, e da visão de concorrência 

em Marx, contrastando-as principalmente à visão de Ricardo, à qual Schumpeter a associa 

fortemente. Em seguida, a Seção VI tratou das críticas quanto ao tratamento da força de trabalho 

como mercadoria em Marx. Por fim, a Seção VII se contrapôs à crítica de Possas (1989) quanto à 

necessidade de uma teoria do capitalista centralizada sobre o aspecto da concorrência. 

 

Conclusão 

 Esse capítulo pretendeu mostrar como, longe de comprometer a teoria de Marx, as críticas 

de Schumpeter são facilmente respondidas. Basicamente, se fundiram na leitura de Schumpeter 

uma condenação prévia dos valores de Marx em prol de um conservadorismo, a uma 

interpretação equivocada de sua metodologia. Segundo Cipolla (2008), "Sua apresentação de 

Marx é na verdade uma defesa escancarada da teoria neoclássica. Para tal, se vale de dois 

expedientes: piora consideravelmente a exposição realizada pelo próprio Marx e julga a teoria 

deste último utilizando o instrumental da teoria neoclássica." (CIPOLLA, 2008, p. 101). 

 Apesar de algumas deferências, percebe-se uma "má vontade" geral ao avaliar as ideias 

marxistas. A isso se soma uma leitura provavelmente incompleta do Capital, dado que todas as 

críticas parecem se direcionar apenas ao Livro I desta obra; e uma má distinção entre o que, de 

fato, são contribuições de Marx, e o que são ideias atribuídas a ele equivocadamente por outros. 

 Há, por fim, uma incompreensão do fenômeno da competição, não só em Marx, como 

também nos neoclássicos, o que levou Schumpeter a acreditar na necessidade de uma nova teoria 

que filtrasse a influência de ambas essas concepções. A avaliação deste empreendimento será o 

tema do Capítulo final desta dissertação. 
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Capítulo 3  

Uma crítica marxista à teoria de Schumpeter 

 

 Após o tratamento das críticas e ponderações de Joseph Schumpeter no Capítulo anterior, 

será analisada agora a própria teoria do austríaco, em suas premissas, seu desenvolvimento e suas 

conclusões. Aqui, tal análise será feita sob um ponto de vista a partir de Marx, levando em 

consideração principalmente a influência deste autor em tal empreendimento. Tem-se como um 

objetivo o tratamento de tal teoria como um todo possivelmente coerente, ainda que tal 

procedimento seja distinto daquele que o autor realiza em relação a Marx, na medida em que 

defende a subdivisão da teoria deste18. 

 Tal análise é dificultada pela maneira como, repetidamente, o que deveriam ser 

conclusões aparecem praticamente como premissas. Por exemplo, uma demonstração de que a 

situação do operário melhora com o capitalismo, falsificando o que chama de teoria do 

empobrecimento em Marx deveria ser uma conclusão, provada por uma teoria. Entretanto, 

Schumpeter se limita a falar em dados supostamente de conhecimento geral que provam tal 

afirmação, sem sequer apresentá-los para afirmar que tal conclusão é um fato dado e, portanto, 

usá-la como premissa para afirmar a beneficência do capitalismo. 

 A separação aqui ocorrerá então por tópicos. A Seção I tratará dos pressupostos filosóficos 

e sociológicos presentes na obra de Schumpeter. A Seção II tratará de sua visão ambígua acerca 

do equilíbrio neoclássico. Na Seção III será analisada a dinâmica da concorrência em Schumpter, 

enquanto a Seção IV terá como objeto a análise schumpteriana dos ciclos econômicos. Por fim, a 

Seção V tratará da ideia do socialismo em Schumpeter. 

 

 

                                                 
18 Ver Cap. 1, I.1. 
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Seção I. Weber e o positivismo em Schumpeter 

  Na Sociologia, o positivismo, o weberianismo, e o marxismo costumam ser 

apontadas como as três grandes correntes de pensamento fundadoras da disciplina. Enquanto o 

marxismo contém já dentro de sua teoria totalizante uma teoria econômica, a economia 

neoclássica é, por excelência, o complemento econômico ao positivismo. Já Schumpeter, 

enquanto seguidor de Max Weber, parece ter buscado uma teoria econômica que correspondesse a 

tal sociologia. 

 A maneira como essas três correntes enxergam a correspondência interdisciplinar varia 

em graus: enquanto para o marxismo há uma única teoria totalizante, para positivistas a 

segregação deve ser total, ainda que um estudo facilmente revele a maneira como os pressupostos 

econômicos da teoria neoclássica estão impregnados pelo positivismo. De maneira simplificada, 

pode-se afirmar que o weberianismo, por sua vez, atua aqui como uma espécie de meio termo. 

Segundo Löwy (1994): 

“A wissenschaftslehre de Weber é uma noção única e singular no panorama 

metodológico da ciência social; poderia se definir provisoriamente sua estrutura como 

uma combinação sui generis de temas historicistas e positivistas. De acordo com Lucien 

Goldman, a posição de Max weber se situa ‘a meio caminho entre o desconhecimento da 

determinação social do pensamento sociológico pelos discípulos de Durkheim e sua 

integral aceitação pelos marxistas’ [...].” (LÖWY, 1994, p. 34). 

 Defendem os weberianos que a seleção das questões a serem analisadas por uma teoria 

não pode se ver livre de valores, mas que o desenvolvimento e os métodos de tal teoria podem ser 

objetivos. Para Löwy, segundo a doutrina de Weber, 

“Os valores determinaram as questões da investigação, mas as respostas devem ser 

estritamente Wert-frei (livre de julgamentos de valor); o objeto da pesquisa foi definido a 

partir de um ponto de vista valorativo, mas a démarche completa da pesquisa científica 

sobre este objeto é submetida a regras objetivas e universais, a um tipo de conhecimento 

de validade absoluta; os valores forjaram nossos instrumentos conceituais, mas a forma 

de utilizá-los no estudo científico da causalidade é regida por normais gerais. Os 

pressupostos das ciências culturais são subjetivos, mas isso não tem por consequência 

absolutamente que os resultados da pesquisa devam ser, eles próprios, subjetivos, isto é, 
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válidos para uns, mas não para outros; o interesse do objeto de estudo pode mudar de um 

cientista para outro, mas as conclusões da investigação empírico-causal deveriam ser 

aceitáveis e, nesse sentido, ‘objetivas’.” (LÖWY, 1994, pp. 37-38). 

 Tal parece ser a posição de Schumpeter, a partir do que já foi anteriormente apresentado19. 

Enquanto crítico do positivismo e do marxismo, o autor, portanto, se vinculou à obra de Max 

Weber, acreditando ser livre para incorporar seus valores a premissas, mas não ao 

desenvolvimento teórico de sua teoria. Uma passagem de sua História da Análise Econômica é 

particularmente clara quanto a esse ponto: 

“[…] há uma larga entrada para a ideologia se introduzir nesse processo (a análise 

econômica). Realmente, ele invade, pelo térreo, o ato cognitivo pré-analítico, a respeito 

do qual já falamos. O trabalho analítico principia com material extraído por nossa visão 

das coisas, e esta visão é, por definição, quase ideológica incorpora a figura das coisas 

como nós as vemos e, em qualquer caso, há sempre motivo para desejar vê-la sob uma 

ética menos que outra, pois o caminho no qual vemos as coisas pode ser, a custo, 

distinguido do caminho no qual desejamos vê-las. Quanto mais sincera e ingênua for 

nossa visão, tanto mais perigosa será para a eventual emergência de algo para o qual 

devemos invocar a validade geral. […] Observamos também que as regras do 

comportamento que aplicamos em nosso trabalho analítico são isentas de influência 

ideológica quase tanto como a visão (Schumpeter define ‘visão’ como o ato cognitivo 

pré-analítico que fornece a matéria-prima para o trabalho analítico). Obediência 

apaixonada e aversão apaixonada serão alteradas com tais regras. Em si, tais regras […] 

s]ao efetivas em denunciar excessos. E o que é mais importante, tendem a evitar erros 

ideológicos condicionados em relação às visões das quais partimos.” (SCHUMPETER, 

1964, p. 70). 

 É interessante a maneira como essa concepção permite que Schumpeter critique, mas 

também se deixe influenciar por Marx. O autor se mostra interessado pela ideia marxiana de 

ideologia, reconhecendo seu mérito na medida em que expõe a maneira como valores dominantes 

se infiltram inclusive na prática científica. O autor, porém, marca sua posição na medida em que 

acusa o próprio Marx de não levar em consideração seus próprios valores, sua própria ideologia 

na formulação de sua teoria: 

                                                 
19 Ver Cap. 1, I.1. 
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“[…] enquanto Marx se preocupou tanto com o caráter ideológico dos sistemas de ideias 

que não lhe eram simpáticos, cegou-se totalmente no que se referia a elementos 

ideológicos de seu próprio sistema. Mas o princípio de interpretação que se esconde em 

seu conceito de ideologia é perfeitamente geral. Logicamente não diremos: ‘Tudo é 

ideologia, estamos sozinhos sobre o monte da verdade absoluta’. As ideologias operárias 

não são nem melhores nem piores que as outras.” (SCHUMPETER, 1964, p. 61). 

 Schumpeter, portanto, se considerava livre para expor seus valores, sua “ideologia” na 

seleção de seu problema, mas não em seu método analítico. E que valores seriam esses? 

Essencialmente pró capitalistas. Esse é o contraste mais evidente com a obra de Marx. Para 

Schumpeter, a relação entre as classes sociais não é de uma incessante luta, mas de cooperação, 

uma vez que a situação do trabalhador melhoraria com o capitalismo. Este, portanto, não seria 

explorado: é também um beneficiário interessado no progresso e no desenvolvimento capitalista. 

 O tão comentado método sobre o qual recai grande ênfase do autor tampouco parece ter 

superado o paradigma positivista. É essencialmente empirista, como demonstra uma das 

definições de ciência apresentadas por Schumpeter (1964), segundo a qual “Ciência é qualquer 

campo de conhecimento que tenha desenvolvido técnicas especializadas de verificação de fatos e 

de interpretação ou inferência (análise).” (SCHUMPETER, 1964, p. 28). 

 A Sociologia, também como um componente da Filosofia em geral, acaba por fornecer 

uma base valorativa sobre a qual se apoiam as teorias econômicas. Ainda que estas se 

autoafirmem objetivas e livres de tais valores, tal afirmação em si já é um valor, da mesma 

maneira que os detratores contemporâneos da ideia de "ideologia" afirmam ou acreditam ingênua 

ou hipocritamente estarem livres da mesma. 

 É notável como as críticas feitas por Schumpeter se aplicam melhor à sua própria teoria 

do que às que foram originalmente direcionadas. Já foi apresentada no Capítulo 2 a ressalva de 

Bensaïd (1999), de que a definição ultra simplificada de classes sociais pela qual Schumpeter 

acusa Marx aparece muito mais como uma autocrítica que Schumpeter deveria fazer. 

 No mesmo sentido, chamou atenção a questão de como esses valores positivistas se 

infiltram na teoria de Schumpeter, ainda que, enquanto weberiano os renegue. O autor acusa 

Marx de impregnar de valores sua teoria, e ao mesmo tempo o acusa de não ter superado o 
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positivismo. Simultaneamente, confunde o materialismo de Marx como uma tentativa de se filiar 

ao empirismo e abdicar da ontologia. Marx seria um positivista, e ainda falharia enquanto tal, 

portanto. Não parece ter compreendido a teoria de Marx como uma terceira via, distinta do 

positivismo e de Weber. E certamente não percebeu como Weber, e ele próprio 

consequentemente, é que não parecem ter superado completamente o positivismo. Acredita em 

um desenvolvimento teórico livre de valores, e embasado puramente em dados, implicitamente 

supondo que números possam, por si só, dizer ou provar algo; como se estes não fossem 

manipuláveis e interpretáveis de maneiras distintas, conforme o valor e a intenção do intérprete. 

Acredita não haver necessidade de indagações metafísicas do tipo "por que", limitando-se, 

quando muito, a um "como". Se de A decorre B, pouco importa o motivo. De A decorre B, eis 

tudo o que importa para Schumpeter. E se de A decorre B, acredita ele ser livre para afirmar que 

sempre decorreu e sempre decorrerá. A seguinte passagem é uma grande demonstração desse 

positivismo mal disfarçado de Schumpeter: 

"O ponto essencial não é o de que o trabalho seja a verdadeira fonte ou causa do valor 

econômico. Essa questão pode ser de grande interesse para os filósofos sociais, que disso 

querem extrair reivindicações éticas, e o próprio MARX, naturalmente, não foi 

indiferente a este aspecto do problema. Entretanto, para a Economia como ciência 

positiva, que deve descrever ou explicar os verdadeiros processos, é muito mais 

importante saber como a teoria do valor do trabalho funciona como instrumento de 

análise; e o fato é que, como tal, a teoria marxista deixa muito a desejar." 

(SCHUMPETER, 1961, p. 45). 

 Fica nítido que sua concepção da teoria do valor, apesar de vinculada à visão neoclássica, 

não possui relevância fundamental para o seu argumento. O problema da constituição do valor, 

talvez a grande questão metafísica da ciência econômica, e a descrição da maneira como a 

realidade opera, não teriam qualquer importância. Para ele, o papel da teoria deve ser meramente 

instrumental; e a teoria de Marx deveria ser julgada somente por sua capacidade preditiva. É uma 

antecipação do consagrado argumento de Friedman20, com uma clara influência positivista. 

 Uma concepção da origem e da essência do que constitui o valor é, para Schumpeter, 

                                                 
20 Para este reputado autor, uma teoria econômica não necessita ser verdadeira, mas útil. Mais do que a descrição 

correta dos fatos, o que importa é a capacidade de fazer boas previsões. Ver Friedman (1953). 
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elemento dispensável para uma teoria econômica. Seria uma questão metafísica sem qualquer 

interesse prático. Valor em Schumpeter não é o mesmo que para Marx, algo que advém da 

essência do processo de produção das mercadorias. Adere antes à economia neoclássica e à teoria 

do valor-utilidade ao colocar o valor como nada além da interação entre valor de uso e valor de 

troca, ou seja, entre o preço da mercadoria, definido por uma relação entre seu custo somado ao 

lucro do produtor (que só é possível graças ao desenvolvimento e à concentração) e a utilidade 

que esta tem para seus consumidores. 

 

Seção II. O equilíbrio 

 O argumento básico de Schumpeter de que um equilíbrio estático com lucro nos moldes 

neoclássicos seria inalcançável é elaborada a partir de uma compreensão duvidosa de tal teoria21. 

O desenvolvimento se torna um pré-requisito para a possibilidade da existência de uma massa de 

lucros, no que consiste o principal pilar da teoria schumpteriana. Ocupa assim o lugar que a 

extração de mais-valor ocupava na obra de Marx. Surge aí uma crítica aos neoclássicos pelo 

caráter estático da teoria desses, crítica que deriva praticamente por completo da teoria de Marx, 

mas despida do pilar mais fundamental desta. A substituição da categoria do mais-valor pela do 

desenvolvimento possibilita que Schumpeter incorpore as ideias de Marx em sua crítica sem 

aderir ao marxismo, mas garantindo alguma coerência interna e um ar de originalidade. Para o 

autor, 

"[...] pode ser demonstrado que o perfeito equilíbrio competitivo não pode existir numa 

situação em que todos os capitalistas-empregadores têm ganhos de exploração. Porque, 

neste caso, tentariam, individualmente, expandir a produção e o efeito total disto seria, 

inevitavelmente, a tendência para aumentar as bases de salários e para reduzir os lucros 

desta espécie a zero. Sem dúvida, seria possível corrigir alguma coisa deste caso, 

apelando para a teoria da competição imperfeita, introduzindo atritos e inibições 

institucionais do trabalho da competição, reforçando todas as possibilidades de 

empecilhos na esfera do dinheiro e do crédito, e assim por diante. Deste modo só se 

conseguiria uma defesa fraca de sua teoria. Não há dúvida de que MARX desprezaria tão 

                                                 
21 Ver Cap. 1, II.3. 
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insignificante resultado." (SCHUMPETER, 1961, p. 50). 

 O que é mais singular na contribuição de Schumpeter à teoria econômica é sua tentativa 

de incorporar tanto elementos neoclássicos como marxistas em uma nova teoria, conforme 

apresentado na Seção II do Capítulo 1 deste trabalho. No Capítulo anterior, foram mostrados os 

equívocos cometidos em ambas as críticas. Se o autor interpretou e compreendeu mal a obra de 

Marx, ainda poderia haver esperanças de que da incorporação de elementos desta à teoria 

neoclássica tradicional pudesse sair algo melhor do que esta última. Entretanto, ao fazer a 

constatação de que Schumpeter compreendeu de maneira um tanto equivocada mesmo o que há 

de mais elementar na teoria neoclássica, isto é, a ideia de equilíbrio competitivo, é difícil 

permanecer otimista quanto a seus resultados. 

 Schumpeter parece buscar em Marx uma interpretação estática do processo concorrencial, 

associando a teoria do mais-valor ao equilíbrio nos moldes neoclássicos. Tal como os lucros 

seriam impossíveis em um estado de equilíbrio competitivo, também o seria, portanto, o mais-

valor. Alega que apenas uma situação de desenvolvimento a permitiria22. 

 Além disso, Schumpeter procedeu também da maneira inversa, ao utilizar os pressupostos 

neoclássicos para falsificar a teoria de Marx. Segundo Cipolla (2008): 

"Para mostrar que a teoria da mais valia é incongruente Schumpeter aplica a teoria 

neoclássica: se existem ganhos de “exploração” deve ser porque a produtividade 

marginal do trabalho está acima do salário. Os capitalistas expandirão a produção 

fazendo com que o salário aumente até o ponto no qual o salário se equipare à 

produtividade marginal do trabalho. Na verdade sobem os salários e cai a produtividade 

marginal ao mesmo tempo. Mas isso não constitui uma crítica, mas sim a apresentação 

de uma teoria alternativa na qual o trabalho contribui para o valor do produto exatamente 

o salário que recebe." (CIPOLLA, 2008, p. 106). 

 Ou seja, aplica-se o método marginalista para predizer que o mais-valor seria impossível. 

Havendo lucros, estes seriam reinvestidos de modo a elevar a demanda por força de trabalho até o 

ponto em que os salários sobem de modo a eliminar os próprios lucros. Schumpeter desconsidera 

totalmente que tal procedimento se dá apenas na margem de produção. Sob os pressupostos 

                                                 
22 Ver Cap. 1, I.2. 
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neoclássicos, sendo o rendimento marginal do trabalho decrescente, os salários devem ser tais 

que igualem o produto marginal de um último trabalhador. Entretanto, o produto do trabalho de 

todos os demais trabalhadores é superior ao deste último, permitindo a existência de uma massa 

de lucros, massa essa que é maximizada pelo marginalismo. 

 Segundo Cipolla, em Marx, essa elevação dos salários ocasionada por um aumento da 

demanda por trabalho não poderia chegar ao ponto de eliminar todo o mais-valor devido a três 

causas23. Primeiramente porque a subida dos salários freia o ritmo da acumulação e, portanto, a 

própria elevação da demanda por trabalho, que foi sua causa. Em segundo lugar, porque há uma 

tendência ao aumento da composição técnica do capital, tornando a demanda por trabalho relativa 

e progressivamente menor conforme o desenvolvimento se dá. Finalmente, porque devido à 

presença do exército industrial de reserva, um grande contingente desempregado, o aumento da 

demanda por trabalho não encontra nenhuma restrição em sua oferta. 

 Schumpeter, por sua vez, interpretou que esse procedimento, em vez de maximizar o lucro 

da firma, o eliminaria, e que, portanto, seriam impossíveis lucros no modelo de equilíbrio 

neoclássico. Mas os lucros existem no mundo real, isso é um fato, e devem ser explicados. Como 

aderir à teoria marxista estava fora de cogitação, necessitava-se de uma nova teoria, uma mistura 

entre a análise marxista com os valores neoclássicos. Utiliza-se de uma para invalidar a outra, 

buscando ser o proponente de uma nova e correta teoria. 

 Essa adesão de Schumpeter à economia neoclássica não implica, portanto, uma adesão 

total ao método marginalista característico da mesma. As premissas da utilidade marginal podem 

ser válidas para o comportamento do consumidor, mas não para o produtor. Isto porque o autor 

teve o bom senso de romper com as premissas neoclássicas a partir da teoria marxista. O caráter 

estático característico da teoria marginalista é abandonado em prol de uma visão dinâmica, 

incorporando legalidades postas pelo desenvolvimento industrial, pelas inovações. Somado a 

isso, também incorporou a ideia de retornos crescentes de escala que conduzem não a um 

equilíbrio entre múltiplas firmas existentes, mas à concentração progressiva da indústria. 

 Por isso, tais firmas não são vistas como "caixas-pretas" homogêneas, e a competição 

                                                 
23 Ver Cipolla (2008), Seção 4. 
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entre elas pode incorporar elementos estratégicos, como por exemplo, na qualidade dos produtos. 

Há um reconhecimento, portanto, também do poder de mercado. As firmas aqui deixam de ser 

meras price-takers. Em uma das citações mais notáveis de Schumpeter (1961), o autor marca sua 

posição: 

"Os economistas emergem, por fim, de uma fase em que se preocupavam apenas com a 

concorrência dos preços. Tão logo a concorrência de qualidade e o esforço de venda são 

admitidos no recinto sagrado da teoria, o fator variável do preço é apeado da sua posição 

dominante. Nada obstante, é ainda a concorrência, dentro de um conjunto rígido de 

condições invariáveis, métodos de produção e particularmente de formas de organização 

industrial, que continua praticamente a monopolizar-lhes a atenção. Mas, na realidade 

capitalista e não na descrição contida nos manuais, o que conta não é esse tipo de 

concorrência, mas a concorrência de novas mercadorias, novas técnicas, novas fontes de 

suprimento, novo tipo de organização (a unidade de controle na maior escala possível, 

por exemplo) — a concorrência que determina uma superioridade decisiva no custo ou 

na qualidade e que fere não a margem de lucros e a produção de firmas existentes, mas 

seus alicerces e a própria existência. Tal tipo de concorrência é muito mais eficaz do que 

o outro, da mesma maneira que é mais eficiente bombardear uma porta do que arrombá-

la, e, de fato, tão mais importante que se torna indiferente, no sentido ordinário, se a 

concorrência faz sentir seus efeitos mais ou menos rapidamente. De qualquer maneira, a 

poderosa alavanca que, a longo prazo, expande a produção e reduz os preços é 

constituída de outro material." (SCHUMPETER, 1961, p. 112). 

 O problema dessa hibridização é que sua própria teoria contradiz o modelo marginalista. 

Schumpeter parte de uma interpretação equivocada deste para invalidar a teoria de Marx e para 

justificar a elaboração de sua própria teoria. Entretanto, a mesma está em contradição com o 

marginalismo, de modo que ao aceitar a crítica de Schumpeter à economia neoclássica, ao mesmo 

tempo invalida-se esta enquanto crítica a Marx. Segundo Shaikh (2016): 

" Schumpeter proclama o modelo de Walras de firmas tomadoras de preços e agentes 

maximizadores como a Carta Magna da economia, mas depois afirma também que sua 

natureza estática é incompatível com o fato de que novos métodos e novas mercadorias 

estão constantemente sendo criados. Ao fim, ele propõe estender o modelo da 

competição perfeita ao permitir perturbações: inovações criam lucros de monopólio 
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temporários enquanto a competição os erode.” (SHAIKH, 2016, p. 328)24. 

 A concentração industrial é uma ideia fundamental de Marx, incorporada por Schumpeter. 

Enquanto economistas mais ortodoxos exaltam o livre mercado com sua ampla concorrência, 

Schumpeter foi feliz ao apontar tal construção teórica como inverossímil. Sob a influência de 

Marx, pôde, portanto, romper com a dicotomia sempre colocada até então entre concorrência e 

monopólio, como dois regimes opostos e contrastantes, e enxergá-los como duas partes de um 

mesmo processo. Para Marx e para Schumpeter, o monopólio é a finalidade da concorrência, e a 

concentração industrial é o fenômeno que lhes unifica. A concentração industrial é o resultado da 

luta capitalista quando empresas não são pequenas caixas-pretas homogêneas: são diferentes, 

algumas em vantagem, e o resultado não é uma estabilidade geral, mas a prevalência cada vez 

maior das mais fortes, enquanto as mais incapazes sucumbem. 

 A leitura de Marx desse processo enfatiza seus efeitos contraditórios, dissertando 

longamente sobre os capitalistas despojados e os empregados destes, os quais tenderiam a 

engrossar as fileiras do chamado Exército Industrial de Reserva. Já Schumpeter direciona seu 

foco para os vencedores da luta, isto é, aos empresários bem-sucedidos na promoção do 

desenvolvimento, não atentando para o caráter contraditório do processo. Estes empresários, e 

somente eles, podem extrair os lucros reais que possibilitam realizar maiores investimentos e 

seguir impulsionando esse belo capitalismo através de inovações benéficas para a sociedade. Mas 

tais lucros não advêm da concentração ou de um poder de mercado e sim dos ganhos 

extraordinários que obtém através das inovações. 

 Na contraposição com a teoria neoclássica, a escola schumpteriana se afirma superior na 

medida em que considera a análise neoclássica estática, ao passo que a sua levaria em 

consideração o caráter dinâmico da concorrência capitalista. Fala-se em trajetórias tecnológicas, e 

surge uma ideia mais complexa de concorrência, incorporando a inovação, a diferenciação e 

estratégias como parte do processo, ainda que isso signifique abrir mão de modelos 

                                                 
24 Schumpeter proclaims Walras’s model of price-taking firms and maximizing agents to be the Magna Charta of 

economics, but then also says that its static nature is incompatible with the fact that new methods and new 

commodities are always being created. In the end, he proposes to extend the perfectly competitive model by allowing 

for perturbations: innovations create temporary monopolistic profits while competition erodes them away." 
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matematizados mais "elegantes"25. 

 Outro aspecto em que a teoria de Schumpeter se afasta da visão marxista (e da clássica) é 

a ausência da tendência para a queda da taxa de lucro. Para Schumpeter, o fato de tal queda não 

ter ocorrido até então indica a inexistência do fenômeno. Seus mecanismos não são longamente 

discutidos. Não é necessário discutir tal ideia em Smith e em Ricardo, mas em relação a Marx a 

discordância tem como ponto de partida a não-adesão de Schumpeter à teoria do valor-trabalho. 

Assim, mesmo reconhecendo em sua "destruição criadora" o caráter poupador de mão-de-obra do 

progresso tecnológico, isto não implicaria em uma menor massa de mais-valor extraída no 

conjunto da economia. A Lei Geral da Acumulação Capitalista é descartada e, portanto, também o 

é a Lei Tendencial da Queda da Taxa de Lucro. 

 O procedimento então se faz da seguinte maneira: Schumpeter, não sendo adepto da ideia 

do mais-valor e tampouco da tendência à taxa de lucro decrescente presente na teoria da escola 

clássica e em Marx, equivocadamente interpreta a teoria neoclássica de maneira que a empresa 

não maximizaria lucros, mas sim que este lucro é nulo.  

 Decorre daí, portanto, que não há necessidade de explicar qualquer tendência ao declínio 

da taxa de lucro, pois esta já seria nula. Só depois de utilizar desta maneira distorcida a teoria 

neoclássica para descartar a visão de Marx, é que o autor admite que tal interpretação não é 

válida. Fala então na necessidade de uma terceira teoria, pondo-se a atacar sua própria 

interpretação equivocada dos neoclássicos, tal como ataca sua interpretação de Marx no lugar da 

obra propriamente dita deste. Segundo Cipolla (2008): 

"Finalmente, Schumpeter diz que a eliminação dos lucros de qualquer empresa pela 

concorrência é um substituto para a lei de tendência de queda da taxa de lucro já que 

essa eliminação é um análogo da ideia de que nenhum capital constante pode gerar 

excedente. Não precisamos da teoria da queda da taxa de lucro porque a teoria 

neoclássica dá conta da eliminação do lucro econômico. Aqui a crítica à teoria de Marx 

se confunde novamente com a apresentação da teoria neoclássica, mas agora com um 

perfil inédito: substitui uma tendência que vale para o capital agregado por uma 

“tendência” de eliminação do lucro extraordinário pela concorrência. 

                                                 
25 Pode-se citar como exemplo o trabalho de Freeman (1982). 
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Ora, em Marx a eliminação do lucro extraordinário pela concorrência é precisamente o 

mecanismo pelo qual a taxa de lucro efetua sua tendência declinante. Não se trata de 

dois fenômenos alternativos, mas sim de dois fenômenos conectados entre si por um 

vínculo causal: a generalização do método mais intensivo de capital constante faz cair os 

preços ao nível do valor  individual associado àquele método. O lucro extraordinário 

desaparece ficando no seu rastro um capital de maior composição orgânica e menor taxa 

de lucro, caeteris paribus." (CIPOLLA, 2008, p. 107). 

Seção III. A concorrência 

 Como demonstrado na Seção anterior, para Schumpeter, a concentração e a 

monopolização permitem às indústrias em geral cobrarem preços tais que lhes garantam altas 

taxas de lucro, as quais, ainda que convirjam para um ponto de equilíbrio, nunca o atingem 

devido à constante mobilidade do mesmo. 

 Não há um limite dado para essa massa de lucros, como em Marx é dado pela massa de 

mais-valor. Não há um excedente na forma de trabalho incorporado às diversas mercadorias; o 

valor destas consiste apenas em sua utilidade, portanto apenas a relação de oferta e demanda já 

seria suficiente para determinar as diversas taxas de lucro, ao passo que em Marx esse 

mecanismo garante a convergência para a taxa de lucro mas não pode determinar qual será essa 

taxa. Este papel em Marx é exercido pela massa total de mais-valor que deverá tendencialmente 

ser partilhado proporcionalmente pelas frações do capital total de tal economia.  

 Tais taxas são diversas em Schumpeter devido ao reconhecimento de barreiras e da 

constante mutação das condições produtivas, que impedem seu equilíbrio. É uma visão 

semelhante à de Marx, portanto. Marx também concluiu que essas taxas são desiguais dentro de 

uma mesma indústria a partir de uma análise dinâmica e tendencial. Mesmo que tal análise fosse 

estática, entretanto, tais taxas também o seriam. Isso porque a cada momento, há uma variedade 

de técnicas de produção, mais ou menos produtivas dentro de cada indústria, e a não ser que tal 

indústria seja totalmente monopolizada, não há uma tendência para a obtenção de uma taxa de 

lucro única. Assim, mais do que somente a dinâmica do desenvolvimento a perturbar um possível 

equilíbrio estático entre as taxas de lucro obtidas pelas diferentes empresas como coloca 

Schumpeter, Marx disserta também sobre as distintas condições produtivas presentes em cada 

dado momento para postular a impossibilidade de tal equilíbrio. Esta tendência opera apenas 
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intersetorialmente, ao passo que dentro de cada setor há somente uma tendência à equalização de 

preços que, aliada à desigualdade de condições produtivas, é justamente o que impede a 

equalização das taxas de lucro. 

 Schumpeter confia, portanto, que em uma economia onde tais setores tenderão a ser 

monopolizados, tais firmas poderiam cobrar ainda os preços que lhes forem convenientes, e não 

haveria nenhum mecanismo que leve à queda da taxa de lucro. A concorrência desapareceria, tal 

como na visão de Hilferding, citado por Schumpeter, e o sistema se tornará mais estável. 

 Há, porém, um julgamento ambíguo. O monopólio pode lucrar mais com suas 

mercadorias, e daí se origina sua capacidade maior de promover inovações. Porém esse 

sobrelucro não advém de sua posição monopolista, mas sim de sua maior eficiência. São os 

lucros extraordinários temporários que lhes dão essa posição vantajosa. Para o autor, a pressão 

pela concorrência potencial e as dificuldades de manutenção da posição monopolista levariam 

estas empresas a cobrar não mais do que uma empresa em ampla concorrência faria. Além disso, 

os avanços técnicos tenderiam a baratear progressivamente suas mercadorias, substituindo o 

mecanismo competitivo. Não é de um maior preço, mas de uma vantagem técnica que lhe permite 

produzir mais barato, que vêm seus lucros. 

 Schumpeter parece, porém, subestimar a capacidade dos monopólios de extrair 

sobrelucros a partir de sua posição. A concorrência potencial, ainda que exerça certa pressão, não 

pode disciplinar um grande conglomerado por completo. Isso porque uma empresa entrante 

tenderia a estar em desvantagem, devido às barreiras e à inexperiência no mercado. Além disso, a 

política de preços pode se dar no sentido de somente baixá-los no momento da ameaça, mas não 

de maneira permanente. 

 Aquilo que Possas (1989) chama de "concorrência schumpteriana" nada mais é do que a 

concorrência marxista, na qual já se encontravam presentes tais diferenciais nas condições 

produtivas das diversas firmas de um mesmo ramo. Marx ilustra como tal processo conduz a bens 

produzidos com cada vez menos custo, mas também com menos força de trabalho, corroendo 

lentamente a massa de mais-valor passível de ser extraída. Em Schumpeter, é claro, este último 

aspecto está ausente. 
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 Recai na escola schumpteriana, entretanto, uma maior ênfase sobre a concorrência, 

motivo das queixas de Possas (1989), apresentadas no Capítulo 1 deste trabalho, para quem tal 

teoria estaria ausente em Marx. Esse estudo da concorrência e das estratégias tecnológicas das 

firmas, no âmbito microeconômico, provou ser onde a contribuição de Schumpeter foi mais 

frutífera. Raramente os adeptos dessa escola se aventuram a dissertar sobre a maneira como tal 

processo se relaciona com a economia como um todo, em um âmbito mais macroeconômico ou 

ligado à Economia Política, sendo Perez (1983) provavelmente a exceção mais notável. 

 Esses estudos microeconômicos poderiam também muito provavelmente ser feitos sob 

uma perspectiva marxista, dado que em última instância derivam da teoria de Marx, porém as 

escolas marxistas em geral direcionam suas pesquisas para as implicações mais amplas da 

concorrência capitalista, no campo da Economia Política. Provavelmente porque ao se deparar 

com a magnitude da obra de Marx, a questão da estratégia de firmas pareça ser um problema 

pequeno, até mesquinho, diante de todas as outras implicações da mesma. Para Herrlein Jr. 

(1997), tal teoria, contudo, não apenas seria possível como necessária. Sobre sua praticabilidade, 

afirma: 

"Não se trata de abandonar a teoria do valor em favor de uma teoria da firma, mas de 

libertar esta última e o conceito de concorrência das restrições impostas pela teoria 

neoclássica do preço, que limitou a discussão à anatomia das estruturas do mercado ao 

longo de um continuum. Seria o caso, então, de focalizar diretamente a natureza e o 

comportamento das firmas dentro da evolução do modo capitalista de produção 

(CLIFTON, 1977). Desse ponto de vista, a política de das firmas é tomada como 

elemento de sua estratégia de concorrência. Do mesmo modo, as economias internas de 

tamanho, organização (escopo) e finanças podem ser examinadas como parte da teoria 

formal do preço. Na medida em que colocamos em primeiro plano a conduta estratégica 

do agente e não a estrutura de mercado, a teoria assume contornos dinâmicos, permitindo 

a consideração de alguns determinantes fundamentais da estrutura da indústria." 

(HERRLEIN JR., 1997, p. 356). 

 Apesar de terem sido relativamente ignoradas, a alegação de Possas (1989) de que estas 

questões estão totalmente ausentes é exagerada com o mesmo exagero típico de Schumpeter, que 

alega que os problemas colocados por Marx na verdade não o foram. Ainda que Schumpeter não 

aprove a abordagem de Marx, soa exagerada a alegação de que Marx não os tratou, levando o 
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leitor menos informado a atribuir ao austríaco uma originalidade muito maior do que a que, de 

fato, ele tem. 

 Para falar de algo que Schumpeter não deve tanto a Marx, pode-se dissertar mais sobre o 

papel do desenvolvimento em sua teoria. Em Marx, é claro, o desenvolvimento está praticamente 

onipresente, porém há um contraste com a ideia de Schumpeter. Pela já apontada incompreensão 

da teoria neoclássica, Shumpeter lhe atribui um papel que em Marx, não tem, isto é, o de ser um 

pré-requisito para a existência do lucro. Schumpeter não parece entender completamente como o 

lucro funciona para a economia neoclásssica, acreditando ser impossível sua obtenção sob o 

ponto de equilíbrio idealizado pela mesma, mas tampouco aceita aderir à ideia do mais-valor de 

Marx. Dessa maneira, o desenvolvimento atua como sua válvula de escape. Todo o lucro passa a 

ser possível somente porque há desenvolvimento, o qual leva a distorções na convergência para o 

equilíbrio neoclássico. Esse equilíbrio nunca é, de fato, atingido, devido ao movimento incessante 

da destruição criadora, constantemente deslocando-o antes que possa ser alcançado pelas forças 

do mercado. 

 Na economia marxista, o termo “desenvolvimento” é tratado com grande complexidade 

quanto a sua integração às legalidades descobertas por Marx. Segundo Bonente (2012), 

“No caso da sociedade em forma especificamente capitalista, desenvolvimento significa 

[…] a operação das leis que emanam da organização própria da economia regida pelo 

capital em sentido extensivo (isto é, para uma porção mais ampla do globo, submetendo 

uma quantidade maior de formações sociais e seres humanos) e/ou intensivo 

(comandando momento mais amplos da convivência social, como as atividades 

artísticas, esportivas, relações afetivas etc.). O trânsito de um estágio mais baixo de 

desenvolvimento para um mais alto significa, portanto, a predominância mais ampla da 

lógica capitalista na existência social (e não a passagem do pior ao melhor, seja lá como 

esses estados possam ser definidos).” (BONENTE, 2012, p. 19). 

 A autora, seguindo os argumentos de Lukács, apresenta três tendências básicas que 

marcam este processo: o recuo das barreiras naturais; o aumento das forças produtivas do 

trabalho e a conformação do gênero humano26. Na presente discussão, é a segunda dessas 

                                                 
26 Ver Bonente (2012), p. 32. 
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tendências que merece maior atenção, na medida em que dialoga com as questões mais 

imediatamente econômicas colocadas por Schumpeter. Bonente (2012) enumera três 

(sub)tendências básicas identificadas por Marx neste processo: “(1) a tendência à concentração de 

capital; (2) a tendência à centralização do capital; e (3) a tendência ao aumento da composição do 

capital.” (BONENTE, 2012, p. 50). 

 A autora, seguindo os argumentos de Lukács, apresenta três tendências básicas que 

marcam este processo: o recuo das barreiras naturais; o aumento das forças produtivas do 

trabalho, e a conformação do gênero humano. Na presente discussão, é a segunda dessas 

tendências que merece maior atenção, na medida em que dialoga com as questões mais 

imediatamente econômicas colocadas por Schumpeter. Bonente (2012) enumera três 

(sub)tendências básicas identificadas por Marx neste processo: “(1) a tendência à concentração de 

capital; (2) a tendência à centralização do capital; e (3) a tendência ao aumento da composição do 

capital.” (BONENTE, 2012, p. 50). 

 Para Marx, portanto, também o desenvolvimento é inevitável para o capitalismo, assim 

como é a extração de mais-valor. A auto expansão capitalista é certamente inseparável do sistema, 

porém, na obra de Marx a produção do mais-valor enquanto requisito para o desenvolvimento 

recebe grande ênfase, enquanto Schumpeter destaca essa interdependência em sentido inverso, ou 

seja, o desenvolvimento como requisito para a produção de mais-valor (lucro). Essa dependência 

só pode ser observada em Marx de maneira indireta, ao passo que seu contrário é, sem dúvida, 

um dos pilares mais fundamentais de sua teoria. Segundo Bonente (2012), 

“Se capital é valor que se movimenta em busca de sua valorização, a produção 

capitalista só pode, por definição, ser entendida como uma produção que gira em torno 

do aumento da mais-valia, da busca por essa valorização. Uma vez acumulada a mais-

valia, ampliam-se as bases para a produção de mais mais-valia, de modo que, ao fim de 

cada ciclo, fica evidente a possibilidade de seu recomeço em escala ampliada.” 

(BONENTE, 2012, p. 50). 

 Schumpeter, é claro, também sabe que a valorização, ou seja, a obtenção de lucro por 

parte do capital é requisito para permitir o desenvolvimento, mas atribui a primazia nesse 

processo interdependente ao desenvolvimento, e não ao excedente. O esquema de reprodução 
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simples de Marx (1985), presente no Livro II27 demonstra claramente como tal primazia funciona 

de maneira oposta de acordo com Marx. Mesmo em uma situação sem desenvolvimento, estática 

(que só existe enquanto construção teórica em um nível mais elevado de abstração, é bom 

ressaltar) poderia ainda haver extração e realização de mais-valor. Seria interessante saber como 

Schumpeter analisaria tal esquema, porém não há em toda a bibliografia do autor aqui revisada 

qualquer indicativo de que ele tenha sequer lido os Livros II e III da obra.  

 Tal como a ideia de lucro é estritamente vinculada à de desenvolvimento, também o é, 

portanto, a de capital. O capital é, em Schumpeter, totalmente desvinculado da figura do 

capitalista ou do burguês. A ideia de capitalista para Schumpeter não é de uma das duas grandes 

classes sociais do capitalismo, em incessante conflito com a classe proletária. Adota ele o sentido 

mais antigo da palavra, associando-a ao financiamento dos empreendimentos, mas não ao 

empreendimento em si. Daí se origina a distinção que alega ser essencial entre capitalista e 

empresário28. Pouco importa para Schumpeter quem financia, quem é o capitalista. Acredita até 

mesmo, como Marx, que é uma classe destinada a acabar. É a figura do empresário que recebe 

destaque, aparecendo como o grande herói da sociedade moderna. 

 Não é inteiramente casual que o autor tenha enxergado tal necessidade. De fato, as 

décadas que o separam de Marx, testemunharam uma transição de um regime de empresas 

tipicamente familiares e gerenciadas por seus próprios proprietários para um de grandes 

conglomerados na forma de sociedades anônimas, nos quais os gerentes não passam de meros 

empregados. Tal foi o resultado do processo, reconhecido por ambos, de concentração industrial 

atuando em sua plenitude. 

 Há, portanto, alguma pertinência na distinção pela qual clama Schumpeter. Entretanto, o 

autor parece exagerar nessa total independência entre o empresário e a posse do capital. 

Evidência disso é que a ideia geral de empresário que permeia a sociedade hoje segue muito mais 

vinculada à de proprietário do que à de gerente. De fato, um gerente de empresa que, em uma 

reunião de acionistas, ousasse se autointitular empresário seria motivo de escárnio geral, por mais 

                                                 
27 Ver Marx (1988), T. 3, Cap. XX 

28 Ver Cap. 1, I.2 
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que tenha promovido inovações. 

 Antecipando a análise das conclusões a que chegou Schumpeter, o que foi dito no 

parágrafo anterior é uma evidência de que a erosão natural da classe capitalista foi uma previsão 

infeliz de Schumpeter. Se a conglomeração de grandes empresas segue operando, tal processo 

não parece o suficiente para levar ao fim de tal classe. Esta segue firmemente representada na 

figura dos acionistas. Os ganhos auferidos pelos executivos e gerentes dessas companhias os 

levam a se assemelhar muito mais a capitalistas do que a trabalhadores. Assim costumam se 

enxergar e serem enxergados, assim tendem a ser seus valores, sua consciência de classe. É 

habitual que os mais altos executivos de grandes companhias recebam remunerações extras na 

forma de ações, o que elimina qualquer possibilidade de considerá-los algo além de capitalistas. 

 Enquanto a propriedade de velhas companhias tende a ser cada vez mais fracionada em 

pequenos acionistas, a figura do empresário capitalista, gerente e proprietário, emerge 

constantemente em novas companhias. São inúmeros os exemplos, como Steve Jobs, Bill Gates, 

Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e Elon Musk, para citar apenas os mais notáveis (e ricos) dentre 

aqueles das últimas décadas. Tal classe não parece, portanto, de forma alguma estar na iminência 

de acabar. 

 A visão de Schumpeter acaba por ser, portanto, substancialmente distinta também da 

neoclássica, mas seu caráter político e valorativo a aproxima muito mais dessa do que da teoria 

de Marx. Sua maior diferença é analítica. A visão de Schumpeter acaba se mostrando tão liberal 

quanto a neoclássica, ou mesmo mais. Evidência disso é a passagem em que atribui à intervenção 

governamental o desemprego da década de 1930. É curioso o autor ser lembrado como o 

fundador de sua própria escola, quando poderia ser facilmente associado à Escola Austríaca, não 

só por sua nacionalidade, mas também por suas ideias. Associar a regulação estatal que visava 

justamente salvaguardar o capitalismo ao próprio fim desse capitalismo é o mesmo procedimento 

de seu conterrâneo e contemporâneo Hayek29. 

 A principal falha no diagnóstico neoclássico, derivado de sua análise estática e 

                                                 
29 Para este autor, qualquer espécie de intervenção estatal é, além de indesejável, perigosa, na medida em que 

possuem certo caráter cumulativo capaz de levar uma nação livre a uma “road to serfdom”. Ver Hayek (1947). 
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insuficiente da concorrência, seria a de condenar a monopolização e a oligopolização, em prol de 

uma ideia de concorrência ampla que se encaixe em seus modelos. Para Schumpeter, não se 

justifica de maneira alguma intervir em uma indústria que se concentra e mesmo que se 

monopolize. Este processo seria antes natural, inevitável e benéfico para a sociedade. Pode-se, 

portanto, associar Schumpeter a um liberalismo ainda maior do que o característico da economia 

neoclássica. 

 A análise de Schumpeter, entretanto, fica em um plano superficial. A sociedade como um 

todo seria beneficiária da monopolização, pois os monopólios e oligopólios teriam maior 

capacidade para inovar, dado que seriam o único regime concorrencial que permitiria uma 

captação contínua de lucros reais para financiar tais inovações. Porém, para que tal fato realmente 

se traduza em um ganho de bem-estar geral, Schumpeter assume que tais empresas seguem tendo 

incentivos para continuar inovando apenas pelo temor de uma concorrência potencial: 

 Também desconsidera que tais inovações não são financiadas apenas por lucros 

acumulados de grandes empresas, mas por recursos externos. Ainda por cima, o próprio autor 

admite ser essa concentração o único fator que impediria o pleno emprego nos moldes 

neoclássicos. Retomando uma citação do Capítulo 1:  

"O equilíbrio pode existir sem o pleno-emprego; tem que existir, ao que parece, em um 

nível de produção abaixo do limite máximo, porque a estratégia da conservação dos 

lucros, impossível nas condições da concorrência perfeita, torna-se agora não somente 

possível, mas se impõe." (SCHUMPETER, 1961, p. 107). 

 A possibilidade de equilíbrio abaixo do pleno-emprego remete aos resultados comumente 

associados às escolas ditas heterodoxas da ciência econômica. Na primeira sentença, em que 

Schumpeter afirma ser possível o equilíbrio abaixo do pleno emprego, está contida 

implicitamente a presunção de que é possível a existência de tal equilíbrio, com ou sem pleno 

emprego. Apesar de Schumpeter não ser claro nesse ponto, deve-se considerar tal possibilidade 

apenas no plano teórico, ao desconsiderar as legalidades postas pelo fenômeno do 

desenvolvimento que presumem a existência de tal equilíbrio, porém sob um constante 

deslocamento que o torna inalcançável. O fato de que tal ponto existe não implica que seja um 

resultado a que se possa chegar. 
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 Entretanto, a explicação que o autor dá para tal impossibilidade parece incoerente. 

Primeiramente, seria necessário explicar como seria possível que empresas com tecnologias 

distintas de um mesmo setor obtivessem a mesma taxa de lucro. Sem tal explicação, o equilíbrio 

total não seria apenas inalcançável, mas também impossível, tal como em Marx. 

 Em segundo lugar, presume que apenas porque há uma estratégia de conservação de 

lucros, a qual alega ser impraticável sob os pressupostos neoclássicos, é que o pleno emprego não 

será alcançado30. Ao analisar mais profundamente a sentença, percebe-se que pleno emprego aqui 

se refere tão somente ao capital e, nesse sentido, é evidentemente correta: como os lucros, na 

condição de capital em potencial, não são empregados, mas conservados, logo não há pleno 

emprego do capital. 

 Porém o pleno emprego na concepção neoclássica refere-se a todos fatores de produção, o 

que inclui sua contraparte, a força de trabalho. Já foi argumentado como a visão de Schumpeter 

descarta completamente a formação do exército industrial de reserva ou de qualquer forma de 

desemprego tecnológico permanente. Tal passagem evidencia, implicitamente, essa concepção, 

uma vez que sendo a conservação de lucros a única causa mencionada que poderia impedir o 

pleno emprego, presume-se que caso tais lucros fossem investidos, haveria o dito pleno emprego 

da força de trabalho automaticamente. 

 É curioso, porém, no plano da política econômica, que seu liberalismo também o leva a 

concluir que as taxas de juros em um país não poderiam ser mais baixas que a de outros, a não ser 

de modo a se ajustar aos diferentes riscos31. Um país não poderia deliberadamente manter seus 

juros mais baixos do que outro, ou fazer qualquer tipo de política monetária ativa, pois o 

equilíbrio com as demais taxas internacionais aqui se impõe, é inevitável. Nesse momento, 

quando se torna conveniente, o equilíbrio subitamente se torna não apenas possível e alcançável, 

como também inevitável. De forma mágica, desaparecem no mercado financeiro todas as 

restrições sobre as quais tanto disserta, bem como quaisquer legalidades impostas pela 

concentração. 

                                                 
30 Ver Cap. 1, II.2 

31 Ver Cap. 1, II.3 
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 É curioso também como Schumpeter, depois de alegar que a teoria do valor-trabalho não 

funcionaria devido a esta não ser produzida na forma de mercadoria, presume ele mesmo tal força 

de trabalho como uma mercadoria produzida exatamente de acordo com a demanda pela mesma. 

Afinal, se os lucros retidos que impedem o alcance do pleno emprego fossem, de fato, investidos, 

levando ao pleno emprego do capital, de alguma forma mágica haveria também o pleno emprego 

do trabalho. Pode-se, porém, extrair outra conclusão desta negligência: a de que a situação do 

trabalhador é tão desimportante para o autor que sequer vale a pena deter-se nela. 

 Dessa forma, Schumpeter se mostra totalmente vinculado em suas concepções teóricas 

aos neoclássicos. Parece confiar em todos os seus resultados, desde que obedecidos seus 

pressupostos. Suas poucas ressalvas são de caráter prático: é apenas porque o regime de 

concorrência é marcado pela concentração que os maravilhosos resultados da economia 

neoclássica não se concretizam. Entretanto, diferencia-se dos liberais mais tradicionais que 

bradam contra tal concentração, que buscam impor artificialmente seu mundo natural da ampla 

concorrência. Pelo contrário, Schumpeter reconhece tal concentração como fenômeno natural e 

inevitável da concorrência e do capitalismo. Seria desejável fazer com que o mundo se 

comportasse da maneira imaginada pelos neoclássicos, porém isso seria impraticável. Aceitar a 

monopolização, não tentar impedi-la, é o melhor que se poderia almejar, e Schumpeter se esforça 

por mostrar que tal regime também teria suas virtudes, especialmente no que toca ao 

desenvolvimento tecnológico. 

 Feitas essas ponderações, não se pode partilhar de sua opinião de que a concentração é 

essencialmente benéfica e positiva para a sociedade32. Ainda que o fator ressaltado por 

Schumpeter opere, nada garante que compense todos estes malefícios trazidos pelo regime. 

 

Seção IV. Os ciclos 

 Schumpeter vai atrás de uma explicação para os ciclos econômicos e as crises que alega 

estar ausente tanto em Marx quanto na economia neoclássica. Para isso recorre ao papel do 

                                                 
32 Ver Cap. 1, II.1 
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crédito. Schumpeter enxerga no crédito um novo poder de compra colocado na sociedade, ou 

seja, não há qualquer relação com o capital no sentido marxista, de força de trabalho passada 

acumulada. Não há qualquer lastro em trabalho. 

 Este novo poder de compra, ou seja, de demanda, não é acompanhado imediatamente por 

um aumento equivalente de oferta, pois a razão de sua criação é justamente o de financiar um 

aumento futuro nessa oferta, e não presente. Consequentemente, surge uma demanda por 

máquinas e equipamentos e, claro, por força de trabalho, cuja oferta não lhe corresponde, 

resultando em um aumento nos preços desses equipamentos e dos salários pagos aos 

trabalhadores, afetando não apenas o novo empreendimento, mas toda a economia. Decorre daí 

uma elevação no nível geral de preços, que Schumpeter associa à fase próspera do ciclo. 

 Em um segundo momento, a nova oferta resultante dos novos empreendimentos chega ao 

mercado, sendo vendida a preços superiores aos de sua produção. Assim, a oferta agregada seria 

em termos monetários superior à demanda, levando à queda dos preços e à fase descendente do 

ciclo, dado que o acréscimo de demanda corresponde ao custo dos novos produtos, enquanto o 

acréscimo de oferta quando estes chegam ao mercado deve-se medir por seus preços. 

 Chama atenção, primeiramente, como é estreito o vínculo que Schumpeter traça entre as 

fases desses ciclos com o nível de preços. O que caracteriza a derrocada é a diminuição de preços 

motivada pela concorrência. Entretanto, o argumento de Schumpeter para explicar essa derrocada 

é frágil. Presume um volume de produção acrescido no mercado superior ao novo poder de 

compra, o que se traduz em uma oferta superior à demanda e, portanto, em uma queda de preços. 

Se esquece ele, porém, que tais empreendimentos são de um porte tal que, em regra, só se pagam 

depois de muitos ciclos produtivos. A soma do valor das mercadorias que o empreendimento 

lança no mercado assim que concluído muito dificilmente equivale ao custo total do 

empreendimento. Não haveria assim um motivo para que o nível geral de preços fosse reduzido 

através desse mecanismo. 

 Em segundo lugar, tal explicação requer que a fase crítica do ciclo seja marcada por uma 

deflação, logo todas as crises desde a época em que publicou sua teoria deixaram de se encaixar 

em sua análise. Sua presunção aqui tem, entretanto, algo de keynesiana. Isso porque presume 

Schumpeter que o surgimento desse novo poder de compra, isto é, que um estímulo pelo lado da 
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demanda, é capaz de levar a um aumento da oferta e proporcionar uma prosperidade econômica. 

 Esta prosperidade, entretanto, se encerraria de maneira peculiar: a oferta se elevaria não 

de maneira a se igualar a esta demanda acrescida, mas a superaria, levando a uma queda de 

preços. Isto ocorreria basicamente porque o autor presume ser essa nova demanda equivalente ao 

custo de produção das novas mercadorias, financiado pelo novo crédito. A nova oferta é, porém, 

esse custo acrescido dos lucros do empreendimento, isto é, equivale ao somatório de preços, e 

não de custos das novas mercadorias. 

 Tal argumento é, entretanto, extremamente problemático. Como dito acima, para qualquer 

grande empreendimento, e são aos grandes empreendimentos que se refere Schumpeter, o 

investimento maciço realizado não é pago (e com lucro!) tão logo coloque seus produtos no 

mercado. O somatório dos preços dos produtos colocados no mercado não é, para a maioria dos 

empreendimentos de grande porte, igual aos custos de sua produção, pois estes não consistem 

somente nos custos variáveis, aos quais parece se limitar Schumpeter. Além destes, há também 

um imenso custo fixo que consiste na construção de uma planta industrial ou na abertura de 

qualquer empresa em geral, o qual deve ser rateado pelos produtos ofertados ao longo de toda a 

vida útil de tal empreendimento, e não apenas entre aqueles que são colocados no mercado tão 

logo a empresa comece a operar. 

 Ou seja, a teoria dos ciclos de Schumpeter oferece, no máximo, uma explicação razoável 

para explicar sua fase ascendente. Entretanto, falha ao tentar explicar o que exatamente levaria ao 

encerramento de tal tendência, e levaria à fase de decadência do ciclo. Uma teoria dos ciclos não 

poderia o ser se não explicar tais ciclos, e a de Schumpeter não o faz. Sobra apenas uma 

explicação coerente para a fase de ascensão.  

 Mas ao descrever apenas um aumento da atividade econômica devido ao surgimento de 

um novo poder de compra, Schumpeter não afirmou nada que Keynes já não estivesse 

defendendo à época. A diferença é que, enquanto Keynes sugere que o governo possa promover 

tal aumento para estimular ou mesmo salvar o sistema capitalista, interrompendo a fase 

depressiva do processo, Schumpeter denuncia veemente tal possibilidade como o advento do 

próprio socialismo: apenas pelas mãos dos próprios capitalistas (no sentido de Schumpeter, isto é, 

basicamente banqueiros) seria lícito que esse novo poder de compra fosse criado. Caso a 
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economia entre em uma recessão, não haveria remédio, a não ser sentar e esperar que empresários 

decidam promover inovações, e que capitalistas os financiem. Se isso não ocorrer, e a recessão se 

transformar em uma depressão prolongada, a culpa seria justamente da intervenção estatal com 

sua "política anticapitalista exagerada", impedindo o curso natural e inevitável das coisas, 

conduzido pelo mercado. 

 

Seção V. O socialismo de Schumpeter 

 Ao desenvolver sua tese, Schumpeter (1961) cunhou o famoso conceito da "destruição 

criadora". Já foi antecipado o quanto esse conceito bebe na fonte de Marx. É uma ideia de 

desenvolvimento com algumas semelhanças, porém ofuscando o que há de mais tenebroso e 

pessimista em Marx, isto é, a formação do exército industrial de reserva, o desemprego, e a 

miséria que acompanham tal desenvolvimento. Em seu lugar, surge uma visão otimista e 

glorificadora do sistema capitalista. Afinal, ao partir da tese de que quaisquer trabalhadores 

vitimizados pelo desemprego tecnológico encontrarão novas ocupações graças ao capital 

liberado, resta-lhes apenas o benefício que auferem do progresso enquanto consumidores. 

 Prematuramente, poderia-se afirmar que ambas as visões são complementares, com 

Schumpeter debruçando seu olhar sobre as características positivas do processo, e Marx sobre as 

negativas. Entretanto, a questão é mais complexa, na medida em que o desenvolvimento não 

aparece de forma negativa em Marx, mas sim de forma contraditória. Tanto aqueles aspectos que 

podem ser vistos como benefícios do desenvolvimento capitalista, quanto seus malefícios foram 

enunciados por Marx, que destacou justamente essa contradição. Se o marxismo parece focado 

em dissertar sobre a perversidade por trás do processo, talvez seja pela necessidade de se 

contrapor àqueles que, como Schumpeter, focaram-se exclusivamente em descrever seus 

benefícios. O próprio caráter do desenvolvimento em Schumpeter aparece nas palavras do autor 

como algo desejável e até "belo", enquanto Marx é quem apresenta uma visão mais neutra, 

destacando suas contradições. E, por incrível que pareça, foi Marx o acusado de impregnar sua 

teoria com seus valores pessoais. Esse otimismo de Schumpeter só não é maior, pois o autor, um 

tanto resignado, expõe sua convicção quanto ao fim futuro do sistema capitalista, evitando, 

contudo, fazer qualquer previsão dogmática: 
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"Poderá sobreviver o capitalismo? Não, não o creio. Essa opinião, todavia, tem tanto 

valor como a de qualquer outro economista que se tenha pronunciado sobre a questão. 

Individualmente, carece de importância. O que importa em qualquer tentativa de 

prognóstico social não é a aceitação dos fatos ou argumentos em que a previsão se 

baseia, mas os próprios fatos e argumentos, que contêm tudo que há de científico no 

resultado final. O mais não será ciência, mas simples profecia. A análise, seja econômica 

seja de outro tipo qualquer, jamais produzirá outra coisa senão uma revelação das 

tendências de um sistema qualquer que foi objeto de observação. E essas jamais nos 

dizem o que sucederá ao sistema, mas apenas o que sucederia se tais tendências 

perdurassem no intervalo de tempo abrangido pela nossa observação e se não 

interviessem novos fatores. Inevitabilidade e necessidade nada mais podem significar 

senão isso." (SCHUMPETER, 1961, p. 86). 

 O capitalismo, portanto, iria acabar e, em meio à destruição total causada pela Segunda 

Guerra Mundial, na época em que Schumpeter (1961), tal previsão parecia bem realista. 

Entretanto, o socialismo de que fala Schumpeter tem muito pouco a ver com o socialismo como 

entendido pelos marxistas. Haveria um crescimento da regulação por parte do Estado; e também 

uma erosão da concorrência entre empresas a partir do momento em que a concentração 

industrial levasse ao surgimento de grandes monopólios. 

 Entretanto, Schumpeter se "esquece" do que é mais fundamental no socialismo anunciado 

por Marx e pelo qual lutavam os revolucionários da época: a propriedade privada. Por isso, pode-

se falar em uma visão otimista do capitalismo. Ainda que afirme que este está com os dias 

contados, sua queda não implica na abolição da propriedade privada, mas na instauração de um 

outro sistema econômico, onde a dicotomia entre proprietários e trabalhadores permanecesse 

intacta. Pessoas como ele, ainda que não tivessem mais controle total e irrestrito sobre suas 

propriedades, manteriam estas, e poderiam seguir usufruindo de um alto padrão de consumo a 

partir da extração do mais-valor alheio. "Vão-se os anéis, ficam os dedos". Os anéis, no caso, 

seriam o que o autor chama de "evaporação da substância da propriedade": 

"O processo capitalista, ao substituir as paredes e as máquinas de uma fábrica por um 

simples pacote de ações, emascula toda a ideia da propriedade. Relaxa o controle que foi 

outrora tão forte — o controle no sentido do direito legal e a capacidade real de agir 

como se entendia e também o controle no sentido de que o dono do título perde a 

vontade de lutar até o fim econômica, física e positivamente, por sua fábrica e seu 
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domínio sobre ela e manter seus direitos. Essa evaporação do que poderíamos chamar a 

substância material da propriedade — sua realidade visível e palpável — afeta não 

apenas a atitude dos proprietários de ações, mas também a dos operários e do público em 

geral. A propriedade desmaterializada, desfuncionalizada e ausente não impressiona nem 

desperta apoio moral, como o fazia a propriedade real. Finalmente, não restará ninguém 

que se mostre realmente disposto a defendê-la, ninguém dentro ou fora das grandes 

empresas." (SCHUMPETER, 1961, p. 178). 

  A propriedade não seria abolida à força. Ela perderia o sentido. Seria uma espécie de 

transição "lenta, gradual e segura". A forma como poderia se chegar a um socialismo "completo" 

se torna problemática, uma vez que se descarta completamente a ideia da luta de classes e da 

classe trabalhadora como sujeito revolucionário. Como poderia então somente o processo de 

concentração do capital aliado a uma regulação estatal que antes se destinava a tentar preservar o 

capitalismo culminar com a abolição da propriedade privada? O autor evita respostas definitivas: 

"[...] nada conhecemos ainda a respeito da maneira exata como se dará o advento do 

socialismo, exceto que haverá numerosas possibilidades, variando da burocratização 

gradual à revolução mais pitoresca. Estritamente falando, não sabemos nem mesmo se o 

socialismo será implantado e perdurará. Repetimos, pois: perceber uma tendência e 

imaginar-lhe o objetivo é uma coisa, e predizer que esse objetivo será realmente 

alcançado e que o estado de coisas resultante será viável, para não dizer permanente, é 

completamente diferente. Antes que a humanidade sufoque ou se esquente aos raios do 

sol (no cárcere ou no paraíso), o socialismo pode ser consumido nos horrores (ou 

glórias) das guerras imperialistas." (SCHUMPETER, 1961, p. 202). 

 Ou seja, depois de muito dissertar, Schumpeter abdica de fazer considerações sobre o 

funcionamento do futuro socialista e a forma como esse poderia se instaurar. Antes clama para 

que todas as legalidades que apresentou em sua obra sejam lidas como tendências, e não como 

previsões. É curioso como dispensou esse tratamento a seu rival, de modo a facilitar sua detração. 

 Na interpretação de Schumpeter, uma falência interna do sistema se sobrepõe à ideia de 

uma revolução das massas na promoção do fim do capitalismo. Alega ele que Marx teria 

argumentado no sentido de que haveriam oportunidades cada vez menores de investimento, e se 

dedica a combater essa tese. "Tanto a doutrina de MARX como a sua contrapartida não marxista 

podem ser bem expressadas pela definição autoexplicativa que propomos: a teoria das menores 
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oportunidades para o investimento." (SCHUMPETER, 1961, p. 143).  

 Afirma ele que o desenvolvimento cria também novas necessidades, o que permite que 

sempre existam oportunidades para que se invista em novos empreendimentos. Entretanto, crê na 

existência de um hipotético ponto de satisfação geral. Nesse caso, não haveria mais 

oportunidades para empreender. É quando a atrofia da classe burguesa se faria mais presente: 

"Ao discutir a teoria da oportunidade decrescente para o investimento, fizemos uma 

ressalva sobre a possibilidade de que as necessidades econômicas da humanidade talvez 

algum dia seriam tão completamente satisfeitas que pouco motivo haveria para se levar 

avante o esforço produtivo. Tal estado de saciedade está indubitavelmente ainda muito 

distante, mesmo se conservarmos o atual grau de necessidade. E se levarmos em conta o 

fato de que, à medida que são alcançados padrões mais altos de vida, as necessidades 

automaticamente se expandem e novas necessidades surgem ou são criadas, a saciedade 

torna-se meta fugitiva, sobretudo se incluirmos o ócio entre os bens de consumo. Nada 

obstante, examinemos brevemente essa possibilidade, supondo, ainda mais 

irrealisticamente, que os métodos de produção alcançaram um estado de perfeição que 

não mais admite novos melhoramentos.   

Surgiria um Estado mais ou menos estacionado. O capitalismo, sendo essencialmente um 

processo evolutivo, tornar-se-ia atrofiado. Nada mais existiria capaz de interessar o 

empresário individual. Ficariam eles mais ou menos na situação de generais em uma 

sociedade em que a paz estivesse definitivamente garantida. Os lucros e, com eles, a taxa 

dos juros, convergiriam para o nada. A camada burguesa, que vive de lucros e juros, 

tenderia a desaparecer. A administração da indústria e comércio se transformaria em 

rotina e o pessoal adquiriria inevitavelmente as características de uma burocracia. O 

socialismo de um tipo extremamente moderado surgiria automaticamente. A energia 

humana se desviaria do campo dos negócios, e outras empresas, mas não-econômicas, 

atrairiam a inteligência e dariam o sal da aventura. " (SCHUMPETER, 1961, p. 165). 

 Na ausência de inovações, não pode mais haver os lucros extraordinários que, para 

Schumpeter, são os únicos lucros reais. Todo o rendimento deve provir então de salários. A 

burguesia se tornaria uma classe assalariada, ligada às funções mais qualificadas na 

administração de empresas e do Estado: 

"[...] se a evolução capitalista, o progresso, cessar ou se tornar inteiramente automático, 

a base econômica da burguesia industrial será reduzida finalmente a salários, 
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semelhantes aos que são pagos por serviços administrativos comuns, excetuando-se os 

remanescentes das rendas de terra e lucros monopolóides que, tudo indica, continuarão 

ainda no palco por algum tempo. Uma vez que a empresa capitalista, devido ao seu 

próprio êxito, tende a automatizar o progresso, impõe-se a conclusão de que tende a se 

tornar supérflua e fragmentar-se sob a pressão do seu próprio sucesso. A unidade 

industrial gigantesca perfeitamente burocratizada não somente expulsará a firma 

pequena ou de tamanho médio e expropriará seus possuidores, mas, finalmente, 

expulsará o empresário e expropriará o burguês, como classe, a qual, nesse processo, 

arrisca-se a perder não apenas a renda, mas também, o que é infinitamente mais 

importante, a sua função." (SCHUMPETER, 1961, p. 169). 

 Antes que se chegue a tal momento, porém, o que o autor chama de hostilidade crescente 

já teria tomado lugar. Não tanto dos trabalhadores, mas uma pressão advinda dos elementos da 

classe despojados pelo processo de centralização do capital, tenderia a impulsionar a regulação e 

os impostos, de modo que um burguês, ainda que formalmente esteja com suas propriedades, não 

conseguiria extrair qualquer lucro expressivo da mesma: 

"Diante da crescente hostilidade do meio e das práticas legislativas, administrativas e 

judiciais criadas por essa mesma hostilidade, empresários e capitalistas (e, na verdade, 

toda a camada que aceita o sistema burguês de vida) eventualmente deixarão de 

funcionar. Suas metas tradicionais tornam-se rapidamente inatingíveis, e fúteis os seus 

esforços."  (SCHUMPETER, 1961, p. 194). 

 Schumpeter (1961) enxerga, portanto, tal como Marx, uma condenação do capitalismo a 

partir de seu próprio desenvolvimento. A teoria das menores oportunidades de investimento que 

Schumpeter atribui a Marx nunca foi enunciada por este. É antes uma erosão do mais-valor 

extraído devido à parcela cada vez menor do capital variável frente ao constante. Mas isso não 

implica em oportunidades menores de investimento, muito menos na condenação do sistema 

capitalista. 

 Além disso, para Schumpeter, não são as massas as responsáveis por derrubar o sistema. 

Para Schumpeter, as massas sequer parecem capazes de formular uma opinião própria, 

dependendo de algum intelectual, como Marx, para lhe dizer o que pensar e lhes imputar a 

consciência da própria classe: 

"O trabalho jamais aspirou por uma liderança de intelectuais, embora estes tenham 
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invadido a área da política trabalhista. Mas fizeram uma importante contribuição: deram 

voz ao movimento, forneceram-lhe teorias e lemas — a guerra de classes constitui 

excelente exemplo — tornaram-no consciente de si mesmo e, ao fazê-lo, modificaram-

lhe a significação. Ao realizar essa tarefa, baseados em pontos-de-vista próprios, eles 

naturalmente o tornaram extremista, emprestando finalmente um ressaibo revolucionário 

às mais burguesas das práticas sindicais [...]." (SCHUMPETER, 1961, p. 192). 

 Seria necessário que esses intelectuais, juntamente a burgueses decadentes, se infiltrem na 

máquina estatal e passem a impor amarras ao sistema. Há uma ideia interessante acerca da 

racionalidade para explicar esse processo. Schumpeter traça uma correlação histórica entre o 

desenvolvimento do capitalismo e da racionalidade, mas nega que um sistema de mercados 

marcado pela propriedade privada seja o ápice dessa racionalização. Pelo contrário: tal como 

questionou a autoridade divina de reis, a racionalização tenderá a questionar a autoridade secular 

da propriedade. O argumento, porém, tampouco é original, remetendo antes à tese consagrada por 

Veblen33. Para Schumpeter seria a própria corrosão da burguesia enquanto classe, ela 

simplesmente perderia sua razão de ser: 

"Dessa maneira, o mesmo processo econômico que solapa a posição da burguesia, ao 

reduzir a importância das funções dos empresários e dos capitalistas, ao destruir as 

camadas e instituições protetoras e ao criar uma atmosfera de hostilidade, decompõe 

também, atuando de dentro, a própria força motriz do capitalismo." (SCHUMPETER, 

1961, p. 200). 

  Entretanto, tal ideia se torna problemática na medida em que uma perda da razão de ser 

da burguesia, expresso um papel menos atuante na direção de empresas e da economia, só 

poderia diluir o caráter empresarial dessa burguesia, mas não seu caráter rentista. Poderia corroer 

seu controle político e ideológico sobre a sociedade, mas preserva o que tem de mais essencial na 

classe: a propriedade do capital e, portanto, a capacidade de viver às custas do trabalho alheio. 

 Para Schumpeter (1961), a propriedade deve primeiro se ver desprovida de seu 

significado e influência. O acionista é apenas um rentista incapaz de mobilizar a economia real. 

                                                 
33 Veblen desenvolveu a ideia de que o socialismo adviria através da progressiva racionalização promovida pela vida 

industrial. O instinto humano pela máxima eficiência levaria ao questionamento e à busca pela eliminação dos 

desperdícios presentes na sociedade burguesa, caracterizada por uma “sabotagem” industrial com fins financeiros. 

Ver Veblen (1904). 
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Não é mais proprietário de máquinas ou de fábricas, mas somente de papeis. Não teria, assim, 

forças nem meios para resistir à "hostilidade crescente". Tal descrição é coerente com o 

desenvolvimento capitalista do século XX, mas exagera o papel dessa hostilidade, enquanto 

minimiza o poder do acionista. É ilusório crer que este grupo perderia sua capacidade de 

influenciar as empresas das quais são coproprietários, e que se tornaria menos influente que 

aquela burguesia renegada no aparato estatal. 

 Não se pode falar em socialismo sem abolição da propriedade privada. Caso não haja um 

sujeito revolucionário disposto a eliminá-la, é irreal pensar que uma degradação moral é o 

suficiente para acabar com uma classe. Se ninguém lhes tirar aquilo que lhes define enquanto 

classe, nenhuma degradação fará com que automaticamente estes o percam. Tal processo pode, 

no máximo, intensificar as contradições presentes na sociedade, a base que sustenta o poder de 

uma classe pode se corroer, mas enquanto outra classe não tomar esse poder através do conflito, a 

classe dominante não irá entregá-lo. 

 A ideia poderia, à primeira vista, coincidir caso se considere a classe dirigente soviética 

como uma burguesia. De fato, possuem muitas características em comum. Porém, as ideias de 

Schumpeter conduzem a uma burguesia desprovida de seu poder político, porém com suas 

propriedades. Os dirigentes soviéticos, ao contrário, se constituíam enquanto classe somente com 

base em seu poder, mas se encontravam formalmente desprovidos de propriedades. Seria 

necessário, portanto, que a lógica se invertesse completamente. Não há como imaginar a 

burguesia trocando suas propriedades pela retomada do controle social, dado que a propriedade é 

apenas um meio de obtenção de tal poder. Em Schumpeter, seria necessária uma dissociação entre 

os dois conceitos, dissociação esta que se daria de modo natural. Mas falta desenvolver seu 

ponto. Parece antes acreditar que somente a regulação econômica, ao instituir, por exemplo, uma 

política de salário mínimo, constituía a completa separação entre propriedade e poder. Entretanto, 

tal associação atravessou todas as sociedades por milênios: onde quer que o poder já tenha 

existido, ele se fundou na propriedade. E muitas das sociedades do passado foram marcadas por 

uma atuação forte do Estado em termos de regulação, por exemplo, de preços, mas de maneira 

alguma isso parece ter conduzido a um socialismo, ou a uma derrocada total das classes 

dominantes.  
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 São antes essas classes dominantes que controlam o Estado, mesmo nos momentos em 

que essa regulação parece contraditória a seus interesses. Seus interesses são antes contraditórios 

entre si. Seu enriquecimento é o empobrecimento das classes dominadas. Todas as classes 

dominantes reconheceram no Estado um meio para regular e conciliar seus interesses em conflito 

e administrar as contradições sociais de maneira a garantir a manutenção de seu poder, blindar 

este contra possíveis insurgências revolucionárias, como no caso clássico do pão e circo romano. 

 Apenas no Século XIX criou-se entre a classe dominante a utopia de que poderiam passar 

sem essa ação do Estado, com este se limitando somente a uma força repressora e imperialista, 

como postula a clássica tese desenvolvida por Polanyi (1944)34. Schumpeter, em plena metade do 

século XX parece ter se perdido na História. Não conseguiu enxergar o quão excepcional foi sua 

época. Somente nesta, realmente se acreditou que o mercado sozinho poderia regular todo o 

funcionamento da sociedade, e que os diversos interesses eram na verdade harmônicos. Não 

haveria contradições, e não era necessário nada além do mercado para conciliá-las. Esse era o 

discurso. Na prática, ameaças revolucionárias e repressão brutal por parte do Estado em todas as 

partes. Já em relação a seu funcionamento, acredita Schumpeter que o socialismo pode ou não 

funcionar: 

"Será viável o socialismo? Naturalmente que sim. Nenhuma dúvida podemos abrigar a 

respeito dessa possibilidade logo que admitimos, em primeiro lugar, que o indispensável 

estado de desenvolvimento industrial tenha sido alcançado e, segundo, que os problemas 

de transição possam ser resolvidos com êxito." (SCHUMPETER, 1961, p. 205). 

 Antes o sucesso do sistema dependeria da qualidade da burocracia, do contexto em que se dá. 

Seria problemático ao ser proclamado em uma sociedade imatura, onde antagonismos se fizessem 

altamente presentes, e conflitos imperassem. Mesmo a Inglaterra não estaria madura para a troca 

de sistemas, segundo o autor. O que é ressaltado é que o socialismo não sucederia ao capitalismo 

amplamente concorrencial, mas sim ao capitalismo monopolista. Poderia gozar, portanto, de 

                                                 
34 Segundo a tese deste autor, o reconhecimento da reciprocidade e da regulação como elementos de coesão social em 

todas as sociedades humanas até o século XIX, quando emerge uma crença geral de que o mercado, até então mero 

coadjuvante nas sociedades, poderia sozinho regular todo o funcionamento da mesma. Em tal processo perseguiu-se 

a mercantilização mesmo das chamadas “mercadorias fictícias”, terra, trabalho e dinheiro, deixando a sociedade 

totalmente à mercê do mercado, com consequências desastrosas. Ver Polanyi (1944). 
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todas as vantagens que este tem sobre sua contraparte: 

"A suposição de como o capitalismo moderno funcionaria num regime de concorrência 

perfeita, por conseguinte, não tem nenhum sentido. Por isso mesmo, esquecendo por 

completo o fato de que o socialismo herdará um dia o capitalismo monopolista e não-

competitivo, não nos precisamos preocupar senão incidentalmente com o caso da 

concorrência." (SCHUMPETER, 1961, pp. 231-232). 

 Por outro lado, admite que o sistema se beneficiaria de uma maior estabilidade, ao não 

estar sujeito aos típicos ciclos do capitalismo. Outro imenso argumento a seu favor é o de que 

poderia facilmente levar ao pleno emprego, ao contrário de seu rival. 

 O autor também é bem franco em sua análise acerca da democracia. Esta e o socialismo 

podem ou não ser compatíveis, tal como pode ou não ser compatível com o sistema capitalista, ao 

passo que considera que em Marx seriam sempre incompatíveis. Schumpeter aqui tenta se 

mostrar isento de valores, e abdica de condenações panfletárias ao sistema indesejado. Chama 

atenção para os perigos da burocratização, e aponta a falta de incentivos e de punições 

automáticas aos ineficientes, mas considera que não são problemas insolúveis por uma 

administração competente e honesta. Aqui há também um problema: garantir que os dirigentes, 

com muito mais poder que no sistema capitalista, permaneçam éticos e sejam competentes35. 

 No fim, a atitude de Schumpeter com o socialismo é ambígua. Não é uma condenação 

fervorosa como a de seus conterrâneos. Acredita na possibilidade de seu funcionamento, e nas 

vantagens que o sistema teria. Também crê em sua inevitabilidade. É uma atitude resignada. 

Entretanto, admite que na ausência de uma burocracia bem preparada ou de uma maturidade 

completa, o novo sistema seria problemático. Tampouco acredita que o processo nascerá de 

revoluções populares. Essa ideia seria uma herança do romantismo presente em Marx. Seria antes 

a racionalidade e a corrosão da burguesia "por dentro" que derrubaria o sistema capitalista. 

 Em relação a essa maturidade, ressalta a importância de o socialismo herdar uma estrutura 

já monopolista do capitalismo, permitindo uma organização mais suave. Caso as imperfeições da 

ampla concorrência se fizessem ainda presentes, a troca dos incentivos de mercado pelos 

                                                 
35 Ver Schumpeter (1961), Cap. 18. 



 

125 

 

desígnios externos de burocratas acarretaria em problemas. O raciocínio implícito a favor da 

concentração industrial é de que, dada a inevitabilidade do socialismo e que este só poderá 

(talvez) funcionar bem diante de uma economia já centralizada, não se deve tentar impedir essa 

centralização. 

 É de se notar também que Schumpeter muito fala em socialismo, mas praticamente não 

menciona o comunismo. Antes se limita a avaliar o socialismo, e aqui diferentemente de seus 

conterrâneos deu indícios de acreditar na viabilidade deste. Seria fatal e infelizmente mais viável 

que o capitalismo. A economia planificada poderia e deveria funcionar. Sua crítica ao socialismo 

não é esta, mas sim na indesejabilidade deste. O socialismo não preservaria as liberdades do 

capitalismo (mas para quem?) e, perdido em meio a uma burocracia conservadora, perderia seu 

impulso transformador, que o autor considera justamente a "beleza" do capitalismo. Mas nem por 

isso seria inviável ou insustentável, nem deixaria de ser inevitável. 

 Porém, se esse socialismo se sustenta, Schumpeter nada diz se poderia conduzir à etapa 

comunista. Parece focar nos malefícios da etapa intermediária, sem se preocupar que o 

socialismo, mais que um fim, é um meio; que Marx, antes de socialista, era comunista. 

 Há, porém, um mecanismo que poderia eliminar a burguesia mesmo sem um processo 

revolucionário, mas Schumpeter o descarta. Trata-se da queda da taxa de lucro. Em Marx (e 

mesmo nos clássicos), tal lei possui caráter meramente tendencial, podendo provocar tensões, 

mas não sendo ela mesma a causa da queda da burguesia.  Teoricamente, entretanto, caso o 

processo fosse levado às últimas consequências, e a taxa, de fato, chegasse a zerar, seria 

impossível a extração de qualquer renda de uma propriedade.  

 Para Schumpeter, todavia, os grandes monopólios característicos dessa fase final do 

capitalismo obteriam, ao contrário, taxas de lucro ainda maiores do que empresas em livre 

concorrência. Dessa maneira, a burguesia só poderia se consolidar como rentista. A não ser que a 

regulação estatal se tornasse intensa a ponto de corroer tais rendas, nada poderia impelir uma 

sociedade assim ao socialismo nos moldes soviéticos. Porém, ao optar por essa saída, o problema 

da revolução reaparece. Uma regulação forte a ponto de dissolver toda e qualquer vantagem que 

o proprietário tem sobre o não-proprietário só poderia ser obtida por meios revolucionários, 

sendo virtualmente o mesmo que a abolição da própria propriedade. A atuação dos estados 
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ocidentais no contexto do New Deal e do pós-guerra, ainda que progressista em vários aspectos 

teve antes um caráter contrarrevolucionário. Mesmo as conquistas dos partidos trabalhistas do 

período só foram possíveis mediante um pacto social com a burguesia36; e a contenção das 

tendências revolucionárias aliada à construção de uma imagem de superioridade das condições de 

vida no capitalismo frente ao socialismo, estavam, sem dúvidas, incluídas nesse pacto. 

 

Conclusão 

 O presente capítulo buscou uma avaliação crítica da teoria elaborada por Schumpeter. 

Suas cinco seções trataram respectivamente dos pressupostos filosóficos de Schumpeter, 

discutindo sua herança positivista; da leitura do autor da teoria neoclássica; de sua visão da 

concorrência capitalista; dos ciclos econômicos; e de seu tratamento do socialismo. 

 Constata-se, ao fim, que não só sua interpretação de Marx esteve tomada por equívocos. 

Sua leitura dos neoclássicos também falha gravemente ao não reconhecer a possibilidade do lucro 

em equilíbrio. Ademais, apesar das tentativas, talvez sinceras, de superar o positivismo, uma 

herança deste mostrou estar impregnada na obra do autor que, não obstante, falharia mesmo 

enquanto positivista, ao deixar que sua pretensa objetividade fosse contaminada por seus valores. 

A tendência à centralização do capital é aqui resgatada e unida a uma glorificação do monopólio, 

no que marca sua principal oposição ao liberalismo acadêmico de sua época. 

 A teoria dos ciclos econômicos que o autor acreditou ter criado (superando assim o 

próprio Marx!) mostra-se também insustentável, nada acrescentando de útil ao conhecimento já 

existente à época. Por fim, sua visão acerca do socialismo chega a ser interessante, mas tampouco 

parece factível. 

 Tais conclusões serão a seguir tratadas mais a fundo, juntamente com as dos capítulos 

precedentes, atingindo o final deste trabalho. Será feita assim uma reflexão acerca do papel que 

Schumpeter representa para o marxismo e para a Teoria Econômica como um todo. 

                                                 
36 Ver Arrizabalo Montoro (2014). 
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Considerações finais 

 

 Chega-se à conclusão de que as obras de Schumpeter deram uma contribuição 

significativa para a teoria econômica, em especial à análise microeconômica. Tal contribuição, 

porém, advém principalmente da incorporação de elementos da obra de Marx à teoria então 

dominante, a neoclássica. Em toda a revisão da literatura do autor, não se encontrou qualquer 

ideia originalmente sua, porém a flexibilidade com que o autor uniu diversas teorias confere ao 

conjunto de sua obra alguma originalidade. 

 Tal como Marx, Schumpeter, não se contentou com o mero papel de crítico da teoria 

econômica existente na época. Foi além, e buscou incorporar elementos da(s) teoria(s) 

criticada(s) em uma nova que considerou mais adequada. Seus empreendimentos tiveram fins e 

meios semelhantes, entretanto a forma como foram bem-sucedidos é bem distinta. Hoje, os 

economistas marxistas, apesar de expressivos em números absolutos, compõem uma pequena 

parcela da Academia em termos relativos. Apesar de buscarem o diálogo com os 

desenvolvimentos mais recentes da teoria e da prática econômica, como o Keynesianismo e o 

neoliberalismo, de certa forma são mantidos à margem até hoje pelos economistas do chamado 

mainstream, incluindo a vasta maioria dos que se consideram, orgulhosamente, heterodoxos. 

 Schumpeter, por sua vez, tem seu reconhecimento oriundo principalmente destes 

economistas. Sua obra é uma das principais responsáveis por conduzir a um necessário 

refinamento na maneira como os economistas tratam a concorrência, dentro do campo daquilo 

que desde Keynes passou a ser chamado de Microeconomia, nos ramos da Economia Industrial e 

da Economia da Inovação. Nessas áreas, a teoria schumpeteriana costuma ser colocada como uma 

contraparte heterodoxa da economia neoclássica 

 Não deixa de ser um esforço bem-vindo para a ciência essa tentativa de síntese, de 

aproximação entre duas teorias que pareciam então completamente irreconciliáveis. Há um 

mérito nessa formulação, sem dúvidas. Entretanto, é problemática a maneira como Schumpeter 

trata ambas as teorias. Demonstra pouco entendimento tanto das legalidades e da teoria de Marx 

tomada como totalidade, como também da formulação neoclássica com sua ideia de equilíbrio. 
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 A grande falha de Schumpeter em relação a Marx é condenar a teoria deste como um 

todo, basicamente através de dois procedimentos essencialmente positivistas: enxergar os valores 

de Marx como um problema para a teoria do mesmo; e se atentar a simples dados e estatísticas 

como meio de falsificar tendências de Marx. Não percebeu ele que tais dados podem dizer o que 

se quer ler neles. Tampouco percebeu que, ao construir sua teoria descartando as conclusões de 

Marx devido aos valores deste, era na verdade a sua própria teoria que estava se deixando 

impregnar e se desviar de uma possível objetividade devido à contaminação por valores. 

 A maneira como Schumpeter se apropriou dos conceitos de Marx é também problemática. 

Obviamente, é lícito a Schumpeter tomar conceitos de Marx, ainda que não seja marxista, e tentar 

dialogar com outras teorias; assim deve ser a ciência. Entretanto, o que faz Schumpeter é tomar 

elementos marxistas e, devido a qualquer divergência valorativa, afirmar que Marx não os tratou 

de maneira correta, ou que sequer os tratou. Apresenta tais elementos como contribuições 

originais suas, se necessário cunhando um novo nome, beirando o plágio. Tal é o caso da 

"destruição criadora", ou da análise dinâmica e complexa da concorrência de que alega ter sido 

pioneiro. Os erros crassos de interpretação e a leitura superficial da obra de Marx contribuem 

para a difamação deste; e infelizmente como tais erros e superficialidade seguem extremamente 

comuns entre os economistas, é compreensível que muitos autores, alinhados em maior ou menor 

medida a esses valores conservadores, sigam até hoje dando a Schumpeter o crédito pelas 

contribuições à ciência econômica que não lhe pertencem. Como resultado da negligência a que 

foi relegada a teoria de Marx entre os economistas, não só em termos de adesão, mas da mera 

leitura, na medida em que deveria ser de conhecimento básico de todos aqueles que se pretendem 

teóricos da ciência econômica; é atribuída a Schumpeter uma originalidade muito maior do que 

de fato seria merecida. 

 No Capítulo 2, foi apresentada a crítica de Cipolla (2008), para quem Schumpeter julgou 

a obra de Marx a partir do instrumental neoclássico. No escopo do presente trabalho, pode-se 

acrescentar: e julgou a obra dos neoclássicos a partir do instrumental de Marx. Parece advir 

precisamente deste aspecto o legado de que goza Schumpeter no mainstream econômico de hoje. 

Seus diagnósticos acabam por adequar-se perfeitamente às necessidades daqueles economistas 

ditos heterodoxos, sensatos demais para se vincularem à linha neoclássica; porém conservadores 

demais para se admitirem influenciados pela oba de Marx. Chegou-se assim a uma capacidade 
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analítica maior para analisar a concorrência entre empresas, com uma análise dinâmica e que 

pode incorporar diferenciação de produtos e diversas estratégias. É possível assim obter um 

tratamento mais complexo e realista da ciência no que diz respeito à concorrência capitalista, sem 

que se leve em conta as considerações pessimistas de Marx em relação a esse sistema. 

 O esforço de síntese, como dito acima, é bem-vindo. Porém, ao levar em conta os erros 

crassos cometidos na avaliação das teorias que buscou conciliar, o resultado acaba por ser 

problemático, uma espécie de Frankstein. Dos neoclássicos, a convergência para o equilíbrio. De 

Marx, a impossibilidade de alcançá-lo. Há a adesão à ideia do valor-utilidade, o caráter 

positivista, e claro, a defesa apaixonada do sistema vigente, o ultraliberalismo, até mais feroz que 

o neoclássico, depois de utilizar o instrumental de Marx para descartar as amarras e limitações 

dessa teoria, o tão exaustivamente tratado problema do irrealismo de seus pressupostos. O 

resultado acaba por servir a propósitos conservadores e liberais, nos moldes austríacos, de uma 

forma mais eficiente que a teoria neoclássica. Enquanto crítica, porém, mostra-se falha. Um 

grande desentendimento das teorias existentes à época, portanto, justifica a elaboração de sua 

teoria.  

 Enquanto teoria nova, a falha não poderia ser menor. Todas as conclusões a que chegou, 

mesmo auxiliado por esse instrumental mais "refinado", parecem fortemente equivocadas. Sua 

glorificação da concentração é problemática; seu entendimento de como se daria o fim do 

capitalismo ainda mais; sua visão dos ciclos econômicos, incoerente. Além da contradição entre 

as teorias que buscava conciliar, o autor também demonstra dificuldades em superar o 

positivismo. Há de tudo. O autor critica o positivismo, acusa Marx de o sê-lo; porém ele próprio 

se mostra como um herdeiro do positivismo em diversos momentos; em algumas passagens 

condena os valores metafísicos de Marx; em outras deixa que os seus valores aflorem pela teoria. 

 Seus fins se assemelham aos neoclássicos, tendo o liberalismo como valor supremo. O 

que o autor busca é uma nova maneira de justificar sua posição. No início do século XX, quando 

inicia sua carreira e publica "Teoria do Desenvolvimento Econômico", o fenômeno da 

concentração e as transformações tecnológicas já denunciavam a caducidade da então teoria 

hegemônica. 

 No contexto pós-depressão, surge uma nova hegemonia na teoria econômica através de 
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Keynes, uma visão pró capitalista, porém favorável à intervenção estatal na economia. 

"Capitalismo, Socialismo e Democracia" surge nesse contexto como uma resposta ao novo 

paradigma nos moldes do liberalismo neoclássico, resgatando as ideias já formuladas por 

Schumpeter anteriormente, e unindo-as a uma denúncia da instauração do socialismo por uma via 

sutil, isto é, por dentro do próprio Estado. Era preciso conferir à teoria econômica em geral maior 

realismo, realismo este que busca na obra de Marx.  

 Schumpeter clama que as "previsões" de Marx falharam miseravelmente em relação à 

qualidade de vida dos trabalhadores com base no fato de que esta pareceu ter melhorado no 

período que os separa. Foi, contudo, justamente a presença evidente da concretização das 

legalidades postas por Marx no que diz respeito à concorrência capitalista que o induziu a buscar 

na teoria deste os meios para tornar a teoria econômica mais realista. 

 Afinal este período parece ter sido fortemente marcado pela concentração e centralização 

do capital. Se for verdade que o padrão de vida do trabalhador ocidental se elevou naquele 

momento, por outro lado o capital se tornou cada vez mundial, incorporando mais firmemente a 

população pobre da periferia mundial à condição de classe explorada e miserável. Schumpeter, 

preso a estatísticas selecionadas a dedo, descontextualizadas, prefere ignorar tal fato. Além disso, 

os ânimos revolucionários seguiam acirrados, a democracia cedia lugar ao fascismo, uma crise 

mundial se fazia presente, a Europa era destruída por uma guerra. Mas são apenas alguns 

pequenos contratempos no harmônico mundo que existe na imaginação do liberal conservador. 
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