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A Economia, assim como todas as 
demais Ciências; procura dar respostas a um 

conjunto defmido de questões com as qtiais a 

humanidade se defronta no seu fazer histó
rico. Assim como as outras Ciências, a Eco

nomia também se divide em vários ramos, 
cada qual procurando dar conta de um sub
conjunto de questões. Quais as questões fun

damentais que a Microeconomia, um desses 
ramos, procura responder? 

Pode-se dizer que a grande questão da 
Microeconomia, da qual podem ser derivadas 
todas as outras, é: como, no mercado, se rela
cionam produtores e consumidores, e qual o 
resultado desse relacionamento mercantil em 
termos de satisfação das necessid;:tdes e obje

tivos dos agentes individuais envolvidos e da 
sociedade como um todo? 

Imediatamente derivados desta questão, 
há dois problemas teóricos que a Microeco
nomia se propõe a resolver: 

I. Como se formam os preços e qual 
seu papel no processo de produção, circula
ção e distribuição de bens e serviços? 

2. Como funcionam e se relacionam, 
entre si e com os consumidores, as fmnas ou 
empresas responsáveis pela produção? 

Até os anos 30, quando a Economia 
ainda não havia se bifurcado nos dois grandes 
ramos atuais - Micro e Macroeconomia -, a 
resposta a estas questões eram a preocupação 
exclusiva dos teóricos ortodoxos. A Microe
conomia de hoje era a própria Economia 
naquele tempo. Seu objeto de estudo era a 
"alocação ótima dos recursos entre múltiplos 
fins alternativos". Havia, evidentemente, 
outras definições de Ciência Econômica, 
como a marxista, para a qual o objeto de 
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estudo da Economia deve ser as leis que 
regem o funcionamento da sociedade. Mas só 
mais recentemente esta abordagem conseguiu 
firmar-se como alternativa, mesmo assim sob 
cerrada crítica, centrada na acusação de que 
seu paradigma está carregado de pressupostos 
ideológicos, que a inviabiliza.m como Ciência. 

O que aqui está se chamando de teoria 
microeconômica convencional é exatamente 
aquela Microeconomia construída e predomi
nante ao longo do período que vai aproxima
damente de 1870 a 1930. Ela tem respostas 
particulares para as questões acima menciona
das, constituindo-se no chamado paradigma 
neoclássico, que se baseia na tríade preços
quantidades-equihbrio. A teoria microeconô
mica convencional é conhecida por vários 
nomes: 

1. teoria do equilíbrio, por conceber o 
mercado como um sistema que tende perma
nentemente ão equilíbrio entre oferta e pro
cura, imune a crises de superprodução dura
douras; 

2. teoria marginalista, por pautar-se pela 
análise marginal, ou seja, pela noção de que a 
última unidade (a unidade marginal) ofertada 
ou demandada de um bem fmal ou fator de 
produção provoca modificações na preferên
cia dos consumidores e na disposição das frr
mas para produzir, afetando custos e preços; 

3. teoria ortodoxa ou ortodoxia econô
mica, por representar o pensamento econô
mico mais tradicional, cristalizado num para
digma amplamente aceito durante muitos 
anos; 

4. teoria neoclássica, por ter sido desen
volvida com elevado rigor matemático pelos 
membros da Escola Neoclássica do pensa
mento econômico (Jevons, Menger, Walras, 
Marshall, Fisher, entre outros); 

5. teoria da concorrência perfeita, por 
alicerçar-se numa noção de concorrência em 
que não há imperfeições no mercado, sendo 
os agentes suficientemente pequenos para 
não se constituírem em monopólios e/ou 
monopsônios; 

6. teoria liberal do mercado, por 
comungar com o pensamento liberal acerca 
do modo de funcionamento e da conveniên
cia do sistema mercantil de organização da 
produção. 

O núcleo desta teoria é, como já se 
mencionou, a tríade preços-quantidades-equi
líbrio, residindo aí as suas características fun
damentais. A análise microeconômica neo
clássica é feita tendo por referência uma con
cepção de funcionamento do mercado cen
trada nos seguintes elementos: 

1. Os preços se formam ao sabor das 
variações nas quantidades ofertadas e deman
dadas. Estas variações, por seu turno, ao 
invés de desestabilizadoras, são as responsá
veis pela melhor alocação possível dos recur
sos disponíveis, respeitadas as preferências 
dos consumidores. 

2. Portanto, os preços são o elemento 
racionalizador do mercado, ao compatibilizar 
a quantidade demandada e quantidade ofer
tada. Aumentando a demanda por um bem e 
mantida constante sua oferta, seu preço 
necessariamente subirá, levando os produto
res a aumentar esta oferta, motivados pela 
busca de maior lucro. E vice-versa. 

3. O preço é a variável independente de 
todo o sistema analítico, ao qual se subordi
nam as quantidades (demandada e ofertada). 
Portanto o consumidor é soberano, na 
medida que a ele compete a decisão de pagar 
mais ou pagar menos por determinado pro
duto, em função da sua preferência pessoal. E 
o empresário é o responsável pela racionali-
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dade do sistema, ao interpretar corretamente 
os preços de mercado (impessoalmente defi
nidos) e produzir, ao menor custo possível, 
os bens demandados, nas quantidades que os 
preços indicam. 

4. Quando a quantidade demandada e a 
quantidade ofertada de um bem são iguais, a 
um determinado preço, tem-se o equilíbrio de 
mercado para aquele bem, e este preço parti
cular é o preço de equilíbrio. Graficamente, 
esta situação é representada pela chamada 
"tesoura de Marshall", que consiste na repre
sentação, sobre as coordenadas cartesianas, 
de duas curvas (uma de demanda, negativa
mente inclinada e uma de oferta, positiva
mente inclinada), que se interceptam num 
dado ponto, onde um preço (de equilíbrio) 
indica a mesma quantidade ao tocar ambas as 
curvas. Este equilíbrio é a vocação do mer
cado de cada uma das mercadorias produzi
das. Os desequilíbrios que se sucedem são 
rapidamente corrigidos, devido ao fato de 
que um aumento no preço de determinada 
mercadoria faz acorrer, para a sua produção, 
uma série de produtores desejosos de produ
zir um bem de alto preço e abandonar a pro
dução de um bem de preço menor. 

Muitas vezes, a Microeconomia con
vencional é também denominada teoria dos 
preços, devido ao fato de estes serem o cen
tro de sua explicação do funcionamento do 
mercado. Mas devido ao avanço das discus
sões teóricas, há que se levar em conta que 
esta ''teoria dos preços" é apenas uma das 
teorias sobre o processo de formação e o 
papel dos preços, havendo, hoje, uma série 
de visões alternativas a respeito. 

A Microeconornia convencional tem 
embutidas, além de uma teoria dos preços, 
também uma teoria do consumidor e uma 
teoria da furna. Nelas, ambos, consumidor e 

firma, são agentes racionais, que procuram 
maximizar utilidade (no caso do consumidor) 
e lucro (no caso da firma). E só atingem seu 
objetivo se souberem ler os sinais do mer
cado (os preços) e forem capazes de se orga
nizar de forma a respeitá-los. Isto implica, 
para o consumidor, em combinar bens de 
maneira a obter a maior satisfação com sua 
renda monetária limitada e, para o produtor, 
em combinar os fatores produtivos de forma 
ótima, de forma a obter o máximo rendi
mento de cada fator. Implica, também, para 
ambos, que ninguém, isoladamente, é capaz 
de influenciar na determinação dos preços, os 
quais se definem impessoalmente, através do 
regateio entre todos os produtores e consumi
dores. 

A curva de demanda, negativamente 
inclinada, deve seu traçado à teoria do consu
midor, baseada na noção de utilidade e prefe
rência O consumidor, procurando maximizar 
sua satisfação ou utilidade, quando do dis
pêndio de sua renda monetária limitada, 
combina uma série de bens aos quais ele atri
bui certa utilidade. Esta utilidade vai diminu
indo na medida que aumenta a quantidade 
disponível do bem e vice-versa Daí a super
produção fazer caírem os preços: aproxi
mando-se da abundância de um bem, o con
sumidor oferece cada vez menor fatia de sua 
renda em sua troca E, na situação inversa, de 
escassez de um bem, toma-se disposto a 
pagar cada vez mais por uma unidade adicio
nal (ou marginal) deste bem, possibilitando o 
aumento dos preços pelo produtor (que acata 
a disposição de pagar mais como um sinal de 
maior desejo pelo bem em questão). Na 
medida que um bem tem seu preço aumen
tado, o consumidor irá procurar substituí-lo 
por outro, de menor preço. A cesta de bens 
vai variando, combinações diferentes vão 
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sendo feitas até que seja atingido o equilibrio 
do consumidor (que é o ponto em que ele 
obtém a máxima satisfação com sua renda 
limitada, ou tecnicamente, o ponto em que a 
curva de indiferença tangencia a reta de orça
mento). Da união de diferentes e sucessivos 
pontos de equilíbrio do consumidor surge a 
curva de Engel, que torna possível a explici
tação da curva de demanda individual. Da 
soma horizontal de todas as curvas de 
demanda individual surge a curva de 
demanda do mercado, uma da "lâminas" da 
já mencionada "tesoura de Marshall". 

A outra lâmina desta "tesoura'' é a 
curva de oferta, cujo traçado se alicerça na 
teoria da produção e do custo (ou teoria da 
firma). Esta baseia-se na idéia de que o 
empresário, para produzir, combina insumos 
fixos e variáveis. Estes insumos, quando ade
quadamente combinados (combinados de 
forma ótima),....oferecem a máxima produtivi
dade, implicando, por isto, em menores cus
tos por unidade produzida. A combinação 
ótima é aquela em que nenhum dos insumos, 
ftxos ou variáveis, é utilizado de forma 
demasiado intensiva ou extensiva. Por exem
plo, quando, para produzir determinado bem 
agrícola, utiliza-se muita terra (insumo ftxo) 
para poucos homens (insumo variável), está
se utilizando a terra de forma demasiando 
extensiva e os homens de forma demasiado 
intensiva. Há que se aumentar o número de 
homens para se chegar à combinação ótima. 

Subjaz a esta teoria uma outra: a dos 
rendimentos ftsicos margmais decrescentes, 
que poderia ser assim enunciada: mantido 
constante o insumo ftxo, pode-se aumentar a 
quantidade de insumo variável somente até o 
ponto em que este aumento não implique a 
redução do produto marginal, que é o pro
duto total dividido pela quantidade de 

insumo variável. Após este ponto, cada Wll

dade do insumo variável acrescentada resul
tará numa diminuição progress~va do produto 
total. Ou seja, aumenta-se o custo total e 
diminui-se a produção, o que implica, logica
mente, no aumento do custo unitário de pro
dução. É desta teoria que se originam as cur
vas de custo em forma de "U", típicas Micro
economia convencional. Esta curva informa 
que os custos são decrescentes no início, atin
gem um ponto mínimo e começam a crescer. 
a não ser que nova combinação entre os insu
mos seja feita. 

A Microeconomia convencional é co~ 
tituída por todos estes elementos que acabam 
de ser resumidamente apresentados. E, mais 
do que isto, todos são adequadamente conca
tenados num arcabouço lógico-matemático 
inatacável, absolutamente coerente e aparen
temente suficiente para subsidiar a análise de 
situações concretas. Quer-se saber qual o 
preço pelo qual se torna possível ampliar as 
vendas de um bem? Traça-se sua curva de 
demanda e de oferta atual; traça-se, em 
seguida, a nova curva de oferta e descobre-se, 
por inspeção gráfica, o novo (e necessaria
mente menor) preço de equilíbrio. Se uma 
firma é capaz de produzir a menor custo ou de 
suportar lucro menor que o atual, poderá 
ampliar sua produção e tirar vantagens. 

As respostas que a Microeconomia con
vencional oferece às questões colocadas para 
a teoria rnicroeconômica podem ser assim 
resumidas: 

1. sobre os preços: eles se formam ao 
sabor da lei da oferta e da procura, de 
maneira impessoal, pois nenhum consumidor 
e nenhum produtor é capaz de, sozinho, 
determinar os preços, já que a quantidade 
ofertada ou demandada por cada um é muito 
pequena em relação ao mercado como um 
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todo; os preços exercem um papel racionali
zador na economia, ao propiciar a alocação 
de recursos na produção dos bens e serviços 
que a sociedade está demandando; os preços 
também determinam a justa distribuição de 
renda, ao remunerar os fatores de produção 
de acordo com a sua contribuição ao pro
cesso produtivo: quando o capital está 
escasso, se elevam as taxas de juros, quando 
a mão-de-obra é parca, aumentam os salários 
e vice-versa. 

2. sobre o funcionamento da firma e do 
relacionamento entre os agentes: a firma é o 
locus onde se define o custo mínimo de pro
dução, devido à racionalidade maximizante 
do empresário; a firma é de tamanho 
pequeno/médio ("firma representativa") e 
não exerce concorrência direta sobre as 
demais; a concorrência se dá somente via 
preços, que se confrontam no "leilão" diário 
do mercado. 

3. sobre o resultado do sistema mercan
til de produção e distribuição: o mercado é a 
melhor forma de organização da produção, 
propiciando a mais eficiente distribuição dos 
fatores entre os bens e serviços demandados 
pela sociedade e a mais justa distribuição da 
riqueza entre os que concorrem para a sua 
geração. 

Muito se discute sobre o acerto ou erro 
destas respostas. Em não poucas ocasiões, o 
debate é remetido para as instâncias ética, 
ideológica ou política. Por exemplo: que 
dizer sobre a eficiência do mercado quando 
se concebe que ele está voltado para o atendi
mento das demandas e não das necessidades? 
As demandas são necessidades que se apre
sentam no mercado com poder de compra. 
Sem este poder, a necessidade permanece 
necessidade, não sendo satisfeita. Ou seja, a 
sociedade é mais ampla que o mercado. Este 

é um subconjunto dos membros m ~ __ 
dade, constituído por aqueles cujo poder de 
compra permite a satisfação de mna séne de 
necessidades. Resta uma parcela da socie
dade que não tem este poder de compra. 
Argumentam alguns que a solução deste pro
blema, essencialmente ético, não cabe à Eco
nomia, que, enquanto Ciência, não deve 
imiscuir-se em questões cujas respostas exi
gem juízo de valor. 

É evidente que a Microeconomia con
vencional tem pressupostos éticos, ideológi
cos e políticos, não sendo estes exclusividade 
da teoria marxista do mercado, corno querem 
muitos. Mas antes disso, ela tem também 
uma série de premissas lógicas, que convém 
explicitar e averiguar se não acabam por 
amputar aspectos relevantes da realidade 
mercantil em troca da obtenção da consistên
cia lógica e da elegância dela características. 

Os pressupostos ou premissas sem os 
quais a Microeconomia convencional se des
mancha são os seguintes. 

1. Grande número de pequenas empre
sas. Para que a concorrência seja perfeita, 
pura ou impessoal, há que se conceber consu
midores e empresas como agentes atomísti
cos, cada um comparecendo ao mercado com 
sua limitada demanda ou oferta e disposições 
de compra e de venda previamente definidos 
e posteriormente negociáveis. As firmas 
devem operar com rendimentos constantes de 
escala, pois do contrário se agigantariam, tor
nando-se oligopólios. A competição direta 
deve inexistir. 

2. Produto homogêneo. As mercadorias 
produzidas pelas diferentes firmas devem ser 
idênticas, sendo ao consumidor de sapatos, 
por exemplo, indiferente comprá-los do pro
dutor A ou do produtor B. Além disso, a pre
missa do produto homogêneo é fundamental 
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para que se possa conceber curvas de custo 
idênticas entre os diferentes produtores, 
como se concebe na Microeconomia conven
cional. 

3. Livre mobilidade dos recursos. Os 
empresários devem poder alocar seus capitais 
entre diferentes tipos de produção a qualquer 
momento, pois, somente assim, os preços 
podem equilibrar-se pela via da transferência 
de recursos de um setor de baixo lucro (de 
baixo preço relativo, portanto) para outro de 
alto lucro. Há que se conceber condições téc
nicas que possibilitem esta transferência ou a 
existência de instituições capazes de promo
ver a mobilidade à revelia das condições téc
nicas (Bolsas de Valores). Há que se supor, 
ainda, a inexistência de barreiras à entrada 
nas diferentes indústrias. 

4. Pleno conhecimento. Os consum!do
res devem conhecer, além da sua renda 
monetária no-período, todos os bens existen
tes no mercado, seus preços e a capacidade 
de cada um de satisfazer suas necessidades. 
O mesmo deve ocorrer com os empresários 
em termos de fatores de produção. 

5. Dados tecnológicos constantes. Cur
vas de custos idênticas supõem também 
dados tecnológicos constantes, ou seja, que 
todas as empresas produzem com idênticos 
.equipamentos, não tendo diferenciais de 
custo pela via da inovação tecnológica. 

Muitas criticas externas já foram tecidas 
à teoria microeconômica neoclássica. A per
cepção de que a realidade do mercado fica 
entre os extremos da concorrência perfeita e 
do monopólio puro .vem desde os anos 20, 
tendo se aprofundado em concomitância com 
o desenvolvimento do capitalismo e sua ine
xorável tendência à concentração e centrali
zação do capital. Já as críticas internas tive
ram inicio com um artigo de Piero Sraffa 

( 1926) que se tomou célebre por demonst:ra:
que o formato em "U" das curvas de custo 
tem problemas de fundamentação, sendo 
improvável a ocorrência de rendimentos 
decrescentes nas fmnas industriais. 

O que se tem hoje, em termos de 
Microeconomia, é o confronto entre a abor
dagem tradicional aqui sintetizada em suas 
características fundamentais e pressupostos e 
um conjunto de abordagens alternativas a 
respeito de pontos específicos tratados pela 
ortodoxia. Não se tem uma teoria alternativa 
completa para se pôr no lugar da que não 
mais se aceita pacificamente. 

Em suma, de uma ladq, tem-se uma teo
ria completa, elegante, logicamente consis
tente, mas cheia de hipóteses irrealistas. De 
outro, esparsas abordagens sobre temas 
microeconômicos específicos, não passíveis 
de concatenação numa única teoria, mas que 
partem da constatação de um fato essencial 
do mercado capitalista: a acumulação como 

motor do processo de produção e a concen
tração/centralização do capital como decor

rência .. 

Se não há teoria alternativa, deve haver, 
pelo menos, clareza sobre o caminho a trilhar 
para construí-la: deve-se optar por partir da 
realidade para a lógica e não o contrário. Não 
se deve ceder à tentação de fazer abstrações 
que facilitam a construção lógica da teoria, 
mas que amputam aspectos relevantes da rea
lidade analisada. É melhor não ter uma teoria 
do que ter urna que leve a conclusões errô
neas, pois enquanto nesta última situação se 
incorre irremediavelmente em erro, na pri
meira pelo menos se permanece em busca da 
verdade, mesmo sabendo da dificuldade de 
encontrá-la. 
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