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Crítica da concorrência perfeita: Hayek 

 

Eleutério F. S. Prado1 

 

Concorrência perfeita, como se sabe, é uma noção limite que aponta para um 
mercado imaginário em que não existe rivalidade entre vendedores, entre compradores 
e entre uns e outros, ou seja, em que as interações sociais são impessoais. Em 
consequência, pode-se pensar que não há qualquer contradição entre tais supostos 
agentes econômicos bidimensionais. Eis que compram e vendem de modo simultâneo 
nesse mercado claramente fantasioso. Para chegar a essa construção ideal supõe-se, 
como também se sabe, que as empresas são pequenas e que o seu número é muito 
grande, que o produto vendido e comprado é homogêneo, que há livre mobilidade dos 
“fatores de produção”, e que, finalmente, tais agentes são dotados de perfeito 
conhecimento.  

Como é usualmente justificada essa construção notoriamente irrealista? Antes 
de mencionar a resposta usual a essa questão, é preciso ver que a inexistência de 
contradição aparente entre os agentes que atuam no mercado corresponde já, 
implicitamente, à noção de que eles podem estar em equilíbrio. É por isso que o 
problema primeiro da análise de equilíbrio geral consiste em mostrar que, sob condições 
que ela própria define, esse equilíbrio existe. No entanto, que fique claro já aqui que 
essa análise não é capaz de provar depois que, partindo de um ponto fora do equilíbrio, 
ou seja, de uma situação em que há incongruência entre os planos de tais indivíduos 
econômicos, é sempre possível chegar ao equilíbrio.  

No ímpeto de abolir as contradições que permeiam as relações sociais de 
mercado para provar que este é capaz de chegar a um estado harmônico, a análise de 
equilíbrio geral constrói um mundo aparentemente muito lógico, mas não evita uma 
queda – afirmar que existe um equilíbrio definidor de preços de mercado, mas não 
conseguir provar que este sempre será atingido pelo tâtonement walrasiano – por meio 
da qual ela própria mostra que contém contradição.  

Usualmente, como se sabe, essa construção é justificada pragmaticamente: “as 
conclusões derivadas do modelo de concorrência perfeita têm permitido amplamente 
explicações e previsões de fenômenos do mundo real”2. Ou seja, afirma-se que ela é 
irrealista, mas tem um valor instrumental.  Mas como este pode ser justificado? Supõe-
se sem qualquer justificação científica que o sistema econômico real, de algum modo, 
imita o sistema ideal construído pelos economistas, mostrando supostamente na prática 
que é excelente e que funciona muito bem. Parece possível, no entanto, buscar uma 
justificação metafísica que parece estar subjacente a esse argumento pragmático: o 
mercado de concorrência perfeita é a “sombra” ideal dos mercados reais que sempre 
apresentam inúmeras imperfeições, mas, ao fim e ao cabo, fazem o seu trabalho se 
aproximando de tal perfeição.  

                                                             
1 Professor aposentado e sênior do Departamento de Economia da FEA/USP. Correio eletrônico: 
eleuter@usp.br. Blog na internet: https://eleuterioprado.blog. 
2 Ver Ferguson, C. E. – Microeconomia. Forense/Universitária, 1978, p. 279. 



2 
 

Será? Pretende-se visitar neste blog duas críticas importantes à concepção de 
concorrência perfeita, procurando mostrar os seus pontos fracos e a sua impertinência 
teórica. Neste primeiro post, se analisará as teses de Friedrich Hayek e, no próximo, se 
apresentará as de Anwar Shaikh. Ambos esses autores visam mostrar a inadequação 
dessa concepção central da teoria neoclássica para compreender o processo do 
mercado enquanto tal. Examina-se em sequência dois artigos muito interessantes do 
primeiro autor: O significado de concorrência3 e Competição como um processo de 
descoberta.4 

Para Hayek a teoria da competição perfeita não fornece um modelo apropriado 
nem para compreender nem para avaliar a competição no mundo real. Se esta última 
se afasta daquela concebida e mostrada pelo modelo, isto não significa que apresente 
características indesejáveis e inoportunas. A análise de equilíbrio geral costuma afirmar 
que a concorrência real produz resultados inferiores àqueles considerados como 
teoricamente possíveis apenas porque se engana na compreensão dessa concorrência. 

Ora, essa teoria se baseia numa espécie de inversão da lógica que preside o 
movimento real do mercado. Assume que uma situação de ótimo já foi alcançada 
quando deveria mostrar, primeiro, que o processo social é capaz de alcançá-la ou, pelo 
menos, dela se aproximar frequentemente. Mais do que isso, a situação de ótimo é 
afirmada com tal desenvoltura que não só torna irrelevante o processo da competição 
real como o transforma em algo “virtualmente impossível”.  

Assim, em consequência – diz Hayek –, “a força [real] que move a vida econômica 
quase não é discutida” (1948, p. 93). Pois, a força dissimuladora de tal abstração teórica 
engole sub-repticiamente a competição real.  

Essa teoria assume que o conhecimento dos agentes é já sempre perfeito, 
enquanto que nos mercados reais labutam indivíduos comuns, mais ou menos 
separados entre si social e geograficamente; e eles estão aí procurando realizar os seus 
planos de compra e venda com base em conhecimentos parciais, locais e pessoais. Ora, 
esses indivíduos estão justamente se esforçando todo tempo para obter as informações 
necessárias que cada ambiente vivido propicia, para chegar, com base nelas, ao que 
julgam como o melhor para si mesmos. E essas informações não são de fato “dados” – 
diz – já que estão permanentemente sendo produzidas e em estado de mudança. Se elas 
são de fato exógenas aos indivíduos, são largamente endógenas ao próprio processo de 
mercado.  

É assim que resume a sua crítica ao modelo de equilíbrio geral: 

     A moderna teoria da competição versa quase exclusivamente sobre 
aquele estado que chama de ‘equilíbrio competitivo’ no qual se assume que os 
dados dos indivíduos estão completamente ajustados uns aos outros, enquanto 
que o problema que requer explanação é a natureza do processo por meio do 
qual eles se ajustam. (...) Antecipando a minha conclusão parcial numa breve 

                                                             
3 Hayek, F. – The meaning of competition. In: Individualism and economic order. South Bend: Gateway, 
1948. 
4 Hayek, F. – Competition as a discovery procedure. In: Studies in Philosophy, Politics, Economics and the 
History of Ideas. Londres: Routledge & Kegan Paul, 1978. 
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frase, competição é por sua natureza um processo dinâmico cuja característica 
central é jogada fora pelos supostos subjacentes da análise estática. (1948, p. 94) 

É preciso ver neste momento que Hayek seleciona da dinâmica inerente aos 
mercados um aspecto que se pode considerar como virtuoso: é verdade que aí se criam 
largamente – mantida uma perspectiva estritamente individualista da ação coletiva –, 
as informações necessárias para que as decisões e as ações econômicas concretas 
possam ser tomadas. No entanto, mesmo nessa ótica, seria mais adequado considerar 
que o processo de mercado cria também desinformação, contém agonismo e 
antagonismo e que, por isso, não caminha sem que se produzam desperdícios, conflitos 
e crises. Mas é fora de dúvida que esse autor levanta um ponto relevante para a 
compreensão do processo de mercado.  

Veja-se que ele considera extremamente “crítica e obscura” a suposição de que 
todos os participantes do mercado possuem conhecimento completo dos fatores 
relevantes para as suas próprias decisões. Ele menciona, de passagem, para contestar 
esse tipo de presunção, o famoso paradoxo levantado por Oskar Morgenstern5; eis que 
esse economista austríaco havia mostrado uma contradição inerente ao equilíbrio 
econômico: como o saber de cada um numa situação de dependência mútua contempla 
de algum modo o saber de todos outros, ao se falar em previsão perfeita, cai-se numa 
regressão infinita.6 Mas o ponto central da contestação de Hayek é que não se pode 
assumir como “dado” aquilo que só o processo da competição pode eventualmente 
descobrir por meio de um processo de tentativa e erro. E que, portanto, “o ponto de 
partida da teoria do equilíbrio competitivo despreza a tarefa principal que apenas o 
processo da competição pode realizar” (1948, p. 96).  

Hayek convém que no mundo real em que tudo está em perpétua mudança, um 
equilíbrio estático tal como aquele postulado pela teoria neoclássica em consideração 
nunca seria alcançado. Ademais, segundo ele, não existe verdadeira homogeneidade de 
produto no mundo real, aí há empresas grandes, médias e pequenas, existe mobilidade 
de fatores, mas esta é sempre limitada. Mas, há ainda um ponto mais fundamental: essa 
teoria negligência o tempo e, ao fazê-lo, cria uma “noção teórica de competição perfeita 
inteiramente afastada de tudo aquilo que é relevante para compreender o processo da 
competição” (1948, p. 102). Na verdade, para ele, o sistema econômico é um sistema 
complexo que funciona descentralizadamente e que permanece sempre fora do 
equilíbrio. Nesse sentido, ele vê a concorrência como uma inerência constitutiva de sua 
própria complexidade sistêmica: “a competição é tanto mais importante quando mais 
complexo ou ‘imperfeito’ forem as condições objetivas” (1948, p. 103).  

                                                             
5 Morgenstern, Oskar – Perfect foresight and economic equilibrium. In: Select Economic Writings of Oskar 
Morgenstern.  Org. F. Machlup e A. R. Schotter. New York University Press, 1978. 
6 É evidente que o truque de imaginar a existência de um leiloeiro é apenas um modo imaginativo de fugir 
dessa regressão infinita. Note-se que esse fantasma faz o seu “trabalho” fora da cena econômica 
propriamente dita; centraliza de seu palanque a formação do conhecimento necessário para que o 
equilíbrio mercantil possa ser atingido. Pois, é justamente esse processo acima e exterior aos mercados 
que possibilita aos agentes do modelo se estabelecerem no equilíbrio geral. O leiloeiro é o “rei nu” da 
teoria de equilíbrio geral.  
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No texto até agora examinado, Hayek esforça-se para criticar a teoria neoclássica 
especialmente na versão de equilíbrio geral. No outro texto selecionado7, ele emprega 
e aprofunda as suas teses até aqui discutidas especialmente para criticar o socialismo – 
entendido este como um modo de produção baseado no planejamento estatal e 
centralizado. Busca, então, mostrar a pertinência e a necessidade insuperável da 
organização social baseada na propriedade privada e nos mercados. Logo no início do 
artigo, ele diz não estar surpreendido pelo fato de que, no momento histórico em que 
escreve, muitas pessoas passaram a pensar o mercado como algo inútil e, portanto, 
suprimível. Não se sente espantado também pelo fato de que outros concebam o 
processo do tâtonnement walrasiano como um mecanismo que poderia ser usado para 
melhor planejar uma economia socialista.  

Ora, segundo este economista austríaco, tais erros são fatais: “proponho” – diz 
ele – “considerar a competição como um procedimento de descoberta de fatos, sem o 
qual eles não seriam conhecidos por ninguém ou, pelo menos, não seriam sequer 
utilizados” (1968, p. 179). A argumentação é forte e ela tem implicações importantes, 
mesmo se ele examina, tal como todo economista liberal ou neoliberal, o capitalismo 
exclusivamente pela ótica da circulação de mercadorias. Ou seja, se a questão é 
coordenar a produção, a distribuição e o consumo de milhares de bens e serviços entre 
milhões ou bilhões de agentes econômicos, produtores e/ou consumidores de 
mercadorias, em um sistema que possui alta complexidade, então, segundo ele, não há 
alternativa razoável senão fazê-lo por meio do uso dos mercados. Geralmente, diz ele, 
a teoria econômica começa supondo que existem bens escassos, mas “saber que bens 
são escassos, que coisas são bens, quão escassos e valiosos eles são – estas são as coisas 
que a competição tem de descobrir” (1978, p. 181). 

Nessa perspectiva, Hayek vai fazer uma defesa radical da sociedade fundada na 
propriedade privada, na coordenação dos interesses particulares por meio de mercados, 
em que supostamente se restringe ao máximo o papel alocativo e distributivo das 
hierarquias organizacionais, em especial, do Estado. Segundo ele, não se está na 
presença de uma organização centralizada em que tudo é decidido respeitando uma 
dada hierarquia de fins, mas de uma “ordem espontânea” que possui duas 
características: a) usa o conhecimento difuso de todos os seus membros mesmo se eles 
não o sabem; b) serve aos interesses e aos fins de todos esses indivíduos, mesmo se eles 
diferem muito entre si mesmos. Essa segunda formal social, conforme ele ainda, deveria 
ser denominada “catalaxia”; já o termo “economia”8 em sentido estrito deveria ser 
reservado para o sistema socialista.  

É evidente que esse autor cria, assim, uma versão do argumento da mão invisível 
que fora enunciado por Adam Smith.  

Mas aqui se pode mostrar não só o que ele apresenta, mas também o que ele 
esconde com tais argumentos. Pois, se a noção de ordem espontânea capta – ainda que 
de modo  unilateral9 – uma característica do sistema de mercados, ou seja, que ele se 

                                                             
7 O primeiro, O significado de concorrência, foi produzido em 1942, enquanto que o segundo, Competição 
como um processo de descoberta, foi gerado em 1968.    
8 “Uma economia, no sentido estrito da palavra, é uma organização na qual alguém deliberadamente 
aloca recursos segundo uma ordem unitária de fins” (1978, p. 183).  
9 Veja-se que os mercados não podem existir sem certas disposições organizacionais que são postas pelo 
Estado. 
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constitui como ordem que é produzida por meio de uma certa desordem, uma certa 
anarquia, ela mesma oculta que essa ordem está orientada por uma meta sistêmica 
imperativa, qual seja ela, a acumulação insaciável de capital. E isso ele mesmo diz 
quando afirma, primeiro, que “tal como qualquer ordem formada espontaneamente, 
dela não se pode dizer que tem um fim particular”, mas “descobre”, depois, o que havia 
“coberto”; eis que afirma em sequência que “não é possível expressar o valor do seu 
resultado como uma soma de produtos particulares e individuais” (1978, p. 183). É 
evidente: valores de uso ou bens não podem ser somados enquanto tais, mas são 
somados na prática porque tem algo em comum, valor. E isto não pode ser negado se 
não se quer negar como existente a própria aparência do sistema capitalista. Mas é isto 
o que ele faz.  

Hayek compara o processo da concorrência mercantil com aquele das 
descobertas científicas: eis “a diferença entre a competição econômica e os bem-
sucedidos procedimentos da ciência: a primeira é um método para descobrir fatos 
particulares relevantes para alcançar objetivos específicos e temporários, enquanto que 
a ciência busca descobrir “fatos gerais”, regularidade de eventos” (1978, p. 183). Ora, a 
cientificidade positiva a que ele assim adere esconde o “valor intrínseco”, mas este 
como tal faz aparecer que a competição não é um processo meramente informacional, 
mas uma luta para se apropriar de parcelas do total de valor produzido socialmente. 
Grosso modo, os capitalistas competem para obter para si mesmos o máximo mais-valor 
possível e os trabalhadores batalham para que esse mais-valor seja o menor possível.    

Hayek considera o termo “equilíbrio” como desafortunado porque ele desvia a 
atenção daquilo que verdadeiramente faz o processo de mercado. Eis que ele 
“pressupõe que certos fatos [tais como os preços de intercâmbio] já foram descobertos 
e que a competição já cessou” (1978, p. 184).  Por isso, ele pretende substituí-lo pela 
noção de “ordem” porque esta palavra se aplica também ao que não permanece quieto, 
mas, ao contrário, ao que está em permanente processo de mudança. Ao tomar essa 
posição, esse autor abandonara já a ideia de que um sistema mecânico pode representar 
bem o sistema econômico;  passara por uma transformação e adotara já a ideia de que 
ele deve ser pensado como um sistema auto-organizado, conceito que havia sido 
desenvolvido no campo da Biologia, mas que se apresentara in nuce, ou seja, 
embrionariamente, na obra de Adam Smith, A riqueza das nações. 

Agora, se “o equilíbrio econômico nunca existe” e se “há alguma justificação para 
assumir que tal tipo de ordem descrita em teoria como um ‘tipo ideal’ é de fato 
alcançada em alto grau” (1978, p. 184), como fica a questão do valor em Economia 
Política? Como explicá-lo? Como se sabe, uma das razões pelas quais a noção de 
equilíbrio foi adotada nesse campo do saber é porque ela foi necessária para explicar os 
preços.  

Ora, as teorias neoclássica e austríaca pretenderam explicar os preços de 
equilíbrio por meio das avaliações subjetivas dos consumidores. Como se sabe, os 
preços relativos dos bens e serviços, do ponto de vista de um consumidor genérico, são 
explicados nessas teorias pela razão das “utilidades marginais” que proporcionam para 
esse consumidor. E essa situação de equilíbrio parcial apenas pode ser estendida para 
um dado conjunto de consumidores por meio da suposição de que todos eles chegam 
de algum modo a uma situação de equilíbrio global. 
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Não se encontra nos textos de Hayek uma resposta clara para essa pergunta. Ele 
parece acreditar que essa “ordem” tende a se aproximar, por tentativa e erro, daquilo 
que o “equilíbrio” realizaria se ele fosse de fato atingível concretamente. Eis que essa 
ordem, segundo o autor do Conceito Fatal, “manifesta-se (...) pela circunstância de que 
as expectativas de transação (...) contidas nos planos dos sujeitos econômicos podem se 
realizar em grande parte” (1978, p. 184). E isto não seria produzido por ninguém 
intencionalmente, mas viria sempre como resultado da capacidade de auto-organização 
do sistema. Como a distância entre “em grande parte” e “totalmente” não pode ser 
superada, ele abre espaço para um “desapontamento sistemático de algumas 
expectativas” (1978, p. 185). Em consequência, o mútuo ajustamento dos planos 
individuais predicados pela análise de equilíbrio geral não é atingido pelos mercados em 
geral.   

Aqui se pensa que própria noção de equilíbrio como compatibilidade de planos 
subjetivos é algo despropositado mesmo se é tomada como virtual e inatingível na 
prática. Aqui se crê que uma boa resposta para essa questão só pode ser obtida voltando 
à teoria clássica do valor na forma aprimorada por Marx e ao conceito de equilíbrio 
como resultado efetivo da anarquia do mercado nela desenvolvido já por Adam Smith. 
Bem, este é um retorno que Hayek não pode fazer. A sua volta aos clássicos do 
pensamento econômico pára na metade do caminho.    

       


