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Crítica da concorrência perfeita – Shaikh 

 

Eleutério F. S. Prado1 

 

Ao contrário de Friedrich Hayek, Anwar Shaikh não para na metade do caminho 
no retorno à economia política clássica, mas assume inteiramente as suas lições na 
compreensão da concorrência capitalista e do capitalismo. Ele a apreende, tal como o 
primeiro, sob a perspectiva da teoria da complexidade, tendo em mente o modo como 
esta última se desenvolveu contemporaneamente. Mas, mas vai muito mais longe do 
que Hayek na construção de uma teoria econômica capaz de explicar os funcionamentos 
desse modo de produção.2  

As teorizações de Anwar Shaikh estão expostas em sua obra magna Capitalism, 
competition, conflict, crises3, publicado em 2016. O que se apresenta em sequência está 
baseado no primeiro capítulo desse livro notável, que infelizmente muitos, na verdade, 
a maioria dos economistas comuns e dos estudiosos dessa ciência, não nota ou finge 
não notar.  

Há, segundo Shaikh, duas maneiras de apreender a economia capitalista tal 
como se apresenta ao entendimento. Por um lado, o investigador pode se prender ao 
fato de que se trata de um sistema que funciona bem, que dura, que produz riqueza 
crescente e que está em constante progresso. Ao fazê-lo, raciocina que este sistema tem 
uma coerência interna, uma ordem, que é preciso mostrar e enfatizar. Por outro, ele 
pode se concentrar em sua anarquia manifesta, na sua capacidade de gerar pobreza ao 
lado da riqueza, subdesenvolvimento ao mesmo tempo que desenvolvimento, crises 
constantes junto com prosperidade ascendente etc. Ao fazê-lo, sente a necessidade de 
manter uma compreensão crítica desse sistema.  

Como esses dois aspectos são verdadeiros, como manifestam momentos reais 
desse sistema econômico em que labutam os seres humanos, como é possível 
apreendê-los nessa contrariedade constitutiva, de um modo justo e honesto? O esforço 
dos economistas clássicos do século XVIII e até meados do século XIX caminhou nesse 
sentido, mas este, como bem se sabe, deixou de ser trilhado já no último quartel deste 
último século.    

Diante da duplicidade antes mencionada, a teoria neoclássica que nascera por 
volta de 1870, que domina no ensino e na pesquisa econômica contemporânea, opta de 
início por ressaltar somente o primeiro aspecto e, para isso, despreza radicalmente tudo 
aquilo que aponta para a desordem do sistema. Constrói, então, teoricamente, um 
sistema econômico ideal movido por uma mão invisível perfeita que é capaz de levar as 
pessoas que o compõem ao ótimo de Pareto. Centra esse sistema em indivíduos auto 
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interessados, em princípio totalmente separados entre si, que dispõe de conhecimento 
perfeito e que agem com base exclusiva em uma racionalidade instrumental, 
procurando o ótimo para si mesmo (não necessariamente de um modo puramente 
egoísta). Na verdade, esses indivíduos como tais são já autômatos perfeitos4.  

Ora, essa maneira de apreender o sistema econômico, essa concepção 
altamente idealizada, tornou-se amplamente hegemônica no século XX, ainda que não 
sem encontrar alguma oposição. Esta se construiu em geral criticando-a de dentro – e 
não por meio uma negação total que a recusa por ser unilateral e mesmo por se mostrar 
pouco razoável diante do que efetivamente existe no sublunar. Ao contrário, mantendo-
se ainda nos limites de seu campo discursivo, enfatizou as ineficiências, as falhas de 
coordenação e os desequilíbrios gerados pelo sistema, procurando encaixá-los na 
moldura da teoria em vigor. Em consequência, “ao invés de competição perfeita, tem-
se competição imperfeita; no lugar de pleno-emprego automático, tem-se persistente 
desemprego” (p. 4). 

No fundo, entre esses dois subcampos de um campo mais vasto, usualmente 
chamados de ortodoxia e heterodoxia, subsiste sempre uma divergência política mais 
profunda e que nada tem de científica. Como indica o autor aqui resenhado, ambos 
querem colaborar para a manutenção do sistema econômico capitalista. Porém, 
enquanto os primeiros economistas apostam mais na mão invisível dos mercados, os 
segundos confiam mais na mão visível do Estado para garantir a viabilidade presente e 
futura do sistema ora existente. Ambos se voltam, pragmaticamente, para certas 
alternativas de política econômica que visam obter o máximo crescimento e a mínima 
flutuação possíveis com o objetivo de garantir a sustentabilidade do capitalismo 
enquanto um modo de produção histórico.  

Em resumo, eis a crítica de Shaikh aos dois lados dessa divergência convergente: 

A ironia é que ambos os lados acabam vendo a realidade por meio de uma 
lente “imperfeccionista”. A economia neoclássica começa com uma base 
perfeccionista, mas introduz imperfeições como modificações apropriadas da 
teoria adotada. A economia heterodoxa [formanda por keynesianos ou pós-
keynesianos] aceita a visão perfeccionista como adequada para algum estágio 
anterior do capitalismo, mas argumentam que as imperfeições regem o mundo 
moderno (p. 4).    

 A sua abordagem e o seu livro seguem um caminho diverso e mais promissor já 
que não segue uma orientação meramente pragmática; ao contrário, visa compreender 
o seu objeto de um modo mais profundo, sem disfarces. É justamente por isso – 
acredita-se aqui – que vale estudá-lo detidamente. Aqui se busca apenas mostrar e 
enfatizar o seu valor científico raro: 

O objetivo primeiro desse livro é desenvolver uma estrutura teórica que 
se mostre apropriada desde o começo ao atual modo de operação dos países 
capitalistas desenvolvidos. O seu objeto de investigação não é nem o perfeito 
nem o imperfeito, mas o real. Por essa razão, os argumentos teóricos aqui 
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desenvolvidos, assim como as suas principais alternativas, são constantemente 
confrontados com a evidência empírica.   

A segunda característica do livro aqui apresentado é mostrar que o capitalismo 
tem, sim, uma ordem interna que se mantém no espaço geográfico e no tempo histórico, 
mas que o seu curso não segue nem um “trilho de aço” nem vaga segundo as 
circunstâncias: vigoram aí certas “leis” sistêmicas de reprodução, mas a temporalidade 
histórica é importante na determinação de seu curso. Essa ordem está assentada numa 
estrutura de relações sociais que condiciona o comportamento dos agentes econômicos 
reais. Enquanto tais, estes estão, sim, orientados pelos objetivos do maior ganho 
possível, mas os seus comportamentos não atendem aos critérios da perfeição e da 
otimalidade. A estrutura condicionante, ademais, engendra profundas assimetrias, 
enquanto uns se movem por lucros excessivos, outros se esfolam por salários de 
subsistência.  

A ordem sistêmica resultante é gerada em e por meio de continua 
desordem, esta é inerente ao seu mecanismo. Tentar separar teoricamente a 
ordem da desordem, ou mesmo enfatizar uma em relação a outra, é perder a 
visão de sua intrínseca unidade e, também, dos verdadeiros fatores que dotam o 
sistema de seus padrões de comportamento mais arraigados. Mas ordem não é 
sinônimo de otimização, nem desordem é sinônimo de ausência de ordem. Ordem 
em e por meio da desordem é uma força interior e insensível que condiciona 
tantos as expectativas quanto as preferências. E esta força sistêmica é a fonte de 
seu vigor (p. 5).  

O conceito de ordem aqui está associado de modo consistente ao conceito 
clássico de equilíbrio, aquele que Adam Smith bem explicitou quando falou da 
gravitação dos preços de mercado em torno dos preços naturais. Este equilíbrio não 
pode ser visto, portanto, como um estado de quietude em que os planos dos agentes 
placidamente se ajustam uns aos outros. Shaikh diz que ele deve ser visto como 
consequência de uma regulação turbulenta em que o balanceamento no tempo real é 
obtido por meio de constantes ultrapassagens para cima e para baixo do centro de 
gravitação.  

Os preços naturais, é preciso ver, não decorrem da intencionalidade dos atores 
econômicos, mas são resultados estruturais que eles não conhecem senão, talvez, pela 
percepção de que há “preços razoáveis”, nem baratos nem caros demais. No entanto, é 
possível mostrar que os preços naturais existem examinando as séries de preços de 
mercado das mercadorias, quando elas os registram por um tempo suficientemente 
longo.  

Mas não se trata, entretanto, apenas de explicar somente o movimento dos 
preços. Eis que o seu processo turbulento de formação pode ser generalizado para o 
comportamento das variáveis econômicas em geral. A ideia de que o sistema econômico 
é um sistema complexo que situa entre a ordem do cristal e a desordem da fumaça 
preside uma compreensão mais geral do seu funcionamento. Para esse autor, a 
regulação turbulenta – é esse termo que ele usa enfaticamente – expressa-se por meio 
de diversos padrões recorrentes cuja descoberta deve ser alvo de uma boa teoria 
econômica, uma teoria que não idealiza o seu objeto e que não deixa de provar a sua 
relevância teórica e de conferir a sua adequação empírica.  
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A regulação turbulenta opera em primeiro lugar no nível microeconômico pondo 
padrões recorrentes nos preços, nas taxas de lucro, nos salários de mercado etc. 
Escolhendo uma temporalidade adequada e havendo colhido observações suficientes é 
possível ver que essas variáveis oscilam em torno de médias que podem ser 
consideradas com manifestações dos valores naturais da economia política clássica. Eis 
que todas essas variáveis estão sujeitas à lógica da disputa pela vantagem econômica –   
que tende a estreitar as diferenças surgidas na prática – e as inovações e as 
circunstâncias cambiantes que tendem a recriá-las circunstancialmente. A concorrência 
real ocupa um papel central nessa dinâmica que se caracteriza por apresentar 
determinadas tendências, as quais apenas se manifestam como conteúdo implícito de 
cursos em geral muito irregulares.  

Mas ela também está presente no nível macroeconômico. Shaikh enfatiza que se 
observa tais padrões recorrentes nos processos de expansão, nas flutuações do 
crescimento econômico, nas variações para mais ou para menos dos permanentes 
excessos de oferta de mercadorias e de força de trabalho.  Veja-se que esses dois últimos 
excessos, ou seja, estoques abundantes e desemprego persistente, decorrem ambos da 
anarquia da produção de mercadorias.5  

Nesse sentido, tal como antes, o fator mais importante que move todos os 
processos econômicos vem a ser a busca do lucro novo que, muitas vezes, se apresenta 
em antagonismo com a conservação do lucro já acumulado no passado. Quando esses 
dois ímpetos fundamentais se casam tem-se um boom, quando eles se separam tem-se 
uma recessão ou mesmo uma depressão.  De qualquer modo, segundo esse autor, “o 
motivo lucro é o fator dominante na regulação do investimento, do crescimento 
econômico, do emprego, dos ciclos econômicos e mesmo da inflação” (p. 6). 

A teoria que retoma a tradição clássica dá, portanto, ao “motivo lucro” uma 
importância toda especial. É a noção central na teoria da competição real: eis que todas 
as empresas estão centradas na busca do lucro e na luta incansável entre si mesmas 
para obter o maior lucro possível. Não é possível, portanto, compreender a formação 
dos preços e as mudanças tecnológicas sem considerar o papel desse motivo, que tem 
certamente um fundamento estrutural, mas opera efetivamente no processo 
econômico por meio da cabeça dos capitalistas. A lucratividade como objetivo crucial 
das empresas atua no embate entre os assalariados e os portadores do capital em torno 
da divisão do valor adicionado. Ela regula o investimento e, assim, as flutuações de curto 
prazo e o crescimento econômico no longo prazo.   

As teorias econômicas apresentadas por Anwar Shaikh e reunidas em sua obra 
máxima representam um feito extraordinário. Como se sabe, Marx distinguiu a 
economia política clássica da economia vulgar. Em seu tempo, enquanto a primeira 
investigava a fisiologia do modo de produção capitalista, a segunda procurava captar 
apenas os nexos externos entre os fenômenos. A primeira transcendera, portanto, ao 
que veio depois como muita força, isto é, aquilo que hoje se denomina ciência positiva. 
Ela não se contentava em apreender o funcionamento aparente, mas queria entender 
como ele aflorava do evolver das relações sociais no âmbito da produção, da repartição 
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e da circulação de mercadorias. Note-se que, por apresentar a fisiologia do “sistema 
burguês”, esse autor clássico entendia expor o processo de formação do valor e do mais-
valor por meio da produção de mercadorias, o processo da circulação das mercadorias 
e o processo da repartição do mais-valor gerado na produção entre lucros, juros e 
rendas da terra.  

Ora, Shaikh, ao conceber o seu projeto teórico, pressupôs que tudo isso – que 
começara a ser descoberto na economia política clássica – estava bem assentado em O 
capital e nas obras conexas. Ele encarou como sua tarefa enfrentar a teoria econômica 
contemporânea, cujas correntes disputam primazia aderindo à cientificidade positiva, 
em seu próprio campo, mas criticamente. Assim, ele procurou, indo além da aparência 
fenomênica, desenvolver uma microeconomia e uma macroeconomia que respeitasse 
as grandes descobertas da economia política clássica como um todo e de Karl Marx em 
particular. Ora, este último assentara a sua crítica – e não podia ser diferente – 
avançando também na teorização que procura entender o funcionamento do sistema 
ao longo do tempo. E, como também não poderia deixar de ser, ele se envolvia sempre 
que era possível com a confrontação de seus resultados teóricos com as informações 
empíricas disponíveis, as quais, em sua época, eram muito escassas.  

É por isso que Shaikh pode dizer na introdução de seu livro que aí apresenta 
resultados teóricos que compreendem uma “dinâmica que não é nem neoclássica nem 
neokeynesiana, kaleckiana ou harrodiana, mas é, ao contrário, fundamentalmente 
clássica” (p. 6). Mas, é evidente, ele não despreza certos resultados alcançados por 
teóricos como Keynes, Schumpeter, Kalecki, Harrod etc. mesmo se os utiliza sob uma 
ótica sempre crítica. E esse modo de proceder não é estranho à tradição que ele se filia. 

Esse livro usa uma variedade de fontes. O princípio da regulação 
turbulenta tem as suas raízes no método de Smith, Ricardo e particularmente de 
Marx, para quem as “leis de movimento” são princípios reguladores que atuam 
junto com várias tendências contra-arrestantes. A teoria da competição real tem 
raízes similares no cânon econômico, mas elementos puderam ser encontrados 
na literatura de administração de empresas. Na maioria das vezes, os padrões 
recursivos [comportamentais] podem ser diretamente visíveis, mas em certos 
casos precisaram ser trazidos ao leitor por meio da formalização que usa as 
ferramentas dos sistemas dinâmicos não-lineares; ademais, os testes empíricos 
feitos requereram também o emprego das ferramentas modernas da 
econometria.  

Muitos economistas renomados reclamam atualmente sobre as insuficiências 
das teorias que rolam no “mainstream” para compreender certos problemas 
econômicos que estão aflorando na atualidade e que parecem ameaçar o futuro do 
sistema. No entanto, eles não estão dispostos a descartar os resultados da “revolução 
marginalista”, a fazer uma volta para trás, tratando de retomar e desenvolver as 
teorizações feitas pelos economistas clássicos. Eles estão presos a um compromisso 
inabalável seja com a “ordem perfeita” seja com a “ordem aperfeiçoável”. Ora, esse 
compromisso foi rompido por Anwar Shaikh. É importante, por isso, estudar bem os seus 
escritos.  

  

     


