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1. INTRODUÇÃO  

A economia capitalista é movida por aquilo que Karl Marx conceitua como motivo-lucro, a busca 

constante por auto-expansão que impele os capitais procura a maior rentabilidade acessível. Este movimento 

resulta em diversas regularidades econômicas as quais esta pesquisa objetiva em última instância compreender. 

Tratando-se da característica inerente das economias capitalistas pela qual a apropriação de riqueza é 

tangenciada, o poder de mercado. Os diversos capitais travam uma “batalha” constante em busca da maior 

parcela do mercado objetivando rentabilidades cada vez maiores a concorrência media a interação entre os 

capitais.   

A revisão bibliográfica possibilitou perceber que a concorrência ocorre em duas instancias 

simultaneamente, sendo conceituadas como concorrência intrasetorial, e concorrência intersetorial. Dentro da 

teoria Marxista a competição é travada por capitais, tanto dentro de um mesmo setor de produção, que gera um 

preço pelo qual essa concorrência é mediada, quanto entre diversos setores, que tende a equalizar as taxas de 

lucros entre os mesmos. Dada esta característica apresentada pelas economias capitalistas procura-se 

compreender o que se conceitua teoricamente sobre concorrência real e se estes aspectos são relevantes para 

compreender a natureza empírica do embate entre capitais.   

2. MATERIAS E MÉTODOS  

A pesquisa utiliza como metodologia a revisão bibliográfica através de fichamentos textuais 

afim de observar o que estas literaturas conceituam acerca da concorrência real, dos textos basilares 

da teoria até as conceituações contemporânea da heterodoxia econômica, apontando o que se tem por 

aproximação conceitual entre os diversos teóricos e onde estão as divergências, tanto no campo 

teórico quanto dos métodos quantitativos utilizados para evidenciar tais teorias.   

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O motivo-lucro que impulsiona transformar lucro em mais lucro, torna a mobilidade de capital uma 

forma inerente a estrutura do sistema. A concorrência é o modo operante pelo qual o sistema regula a entrada 

e saída de capitais que se movem em busca da maior taxa de lucro.  O lucro impele a estes capitais a busca 

constante por menores custos através de cortes salariais, aumento de jornada e/ou intensidade de trabalho e 

mais comumente através de implementação tecnológica. Este último mecanismo traz à tona uma evidência 

interessante para o processo concorrencial, pois as inovações tecnológicas permitem não apenas uma redução 

de custos, mas um atrativo para a migração de novos capitais para os empreendimentos inovadores de maior 

rentabilidade.  
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A noção de competição real teorizada por Marx traduz a turbulenta relação de capital com capital, 

vendedor com vendedor, trabalhador com trabalhador afim de entender esta descompassada estrutura de 

alocação dos recursos e como as inovações são importantes para tomada de decisão do capital. A concorrência 

é como uma guerra na qual os capitais decidem onde se alocar com base em um futuro de incertezas em que 

objetivo é a maior taxa de lucro e onde os mesmos estão em constante ataques de seus concorrentes. 

  

Neste aspecto a concorrência real entende a dinâmica capitalista como uma constante busca por 

recursos em que os setores estão sujeitos a mudanças substancias em suas estruturas a depender do seu nível 

de rentabilidade e inovação tecnológica. Dada esta característica bélica da concorrência como os capitais 

podem sobreviver nesta guerra e quais as estratégias utilizadas pelos investimentos “bem-sucedidos”? A noção 

de competição real conceitua duas regularidades que ocorrem simultaneamente e definem onde o capital irá se 

alocar e quais decisões são regularmente tomadas pelos capitalistas para se manterem no mercado: a 

concorrência intrasetorial e intersetorial.  

  

Concorrência intrasetorial  

 O conceito de concorrência intrasetorial pode ser encontrada nas escritas basilares da economia política de 

Adam Smith, onde apresenta este processo como concorrência entre vendedores, mas só ganha robustez teórica 

posteriormente com Karl Marx. Este explica que dentro de um mesmo setor industrial as empresas irão definir 

preços a partir de seus custos e o lucro esperado individualmente, mas é no mercado que o preço pelo qual a 

mercadoria será efetivamente vendida é decidido.  A concorrência elimina a possibilidade de que o quantum 

esperado de lucro pelo que o capitalista aplica ao preço individual seja exacerbado, já que as demais empresas 

que definem seus preços a baixo da concorrência terão uma maior parcela da demanda e consequentemente do 

lucro efetivo.   

Este movimento de rebaixamento de preços abre a possibilidade aos vendedores de obterem uma 

parcela do mercado dentro do setor, assim como efetivarem a taxa de lucro esperada, já que aquele capital que 

possui o menor custo unitário praticará preços mais agressivos e expulsaria seus concorrentes do mercado. Isto 

porque a demanda tende a se movimentar em busca dos menores preços. Marx (1986) diz que a concorrência 

intrasetorial se realiza:   

Primeiramente, dentro de uma esfera é estabelecendo 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 a luz o preço de produção 

que equaliza as taxas de lucro entre as diversas esferas. (MARX, 1986 p, 140).  

  

Percebe-se que a padronização de preços criada pela concorrência tem por resultado a criação de preços 

de produção, os quais os preços individuais de cada capital produtor oscilarão próximo a este preço médio 

criado pela concorrência, de acordo com a composição de cada capital. Isto porque os mesmos possuem uma 

proporção de maquinário/insumos e força de trabalho distintas, logo se apropriam de um lucro efetivo diferente 

e aqueles que podem produzir a um custo unitário menor irão se apropriar de uma maior parcela da massa 

global de mais-valia. Consequentemente, capitais com maiores custos têm uma menor parcela e até mesmo 

podem ser expulsos do mercado de acordo com agressividade de redução de preços dos demais capitais. Esta 

apropriação distinta das taxas de lucro irá criar aquilo que Maldonado-Filho (1989) denomina de 

hierarquização das taxas de lucro em seu estudo sobre a concorrência real para industrias brasileira.  

   

Shaikh (2016), por sua vez, aponta que as empresas definem os preços de forma a atrair mais a demanda 

e prejudicar a concorrência, de modo que os preços aplicados por cada empresa estão em constante mudança 

de acordo com os movimentos da demanda, mas de forma limitada devido aos custos individuais de produção. 

O mesmo define este processo como Lei dos Preços Correlatos que, também em conformidade com Marx 

(1986) e Maldonado-Filho (1989), cria diferenciais de rentabilidade entre as empresas do mesmo setor.   

  

As empresas definem os preços de teste para atrair clientes e prejudicar seus 

concorrentes. A difusão de clientes em direção a vendedores de preço mais baixo 



  
  

força as empresas a manter seus preços, ajustados por custos como transporte e 

impostos locais, a uma distância considerável um do outro. (SHAKH, 2016 p, 261)  

  

Esta distância de rentabilidade, como afirma Shaikh (2016) ou hierarquia de rentabilidade em 

Maldonado-Filho (1989) é fruto direto da interação entre os capitais e as diferentes composições dos mesmos 

e não um processo homogêneo como afirma a noção de concorrência perfeita e imperfeita já que os movimento 

de corte e precificação exercidos pelas empresas é essencial para a concorrência capitalista e consequentemente 

as taxas de lucro apropriada pelos capitais individuais.  

 Como pode se perceber a dinâmica intrasetorial de concorrência traz à tona a natureza agressiva que o 

capitalismo possui e que a sustentabilidade de uma empresa está intrinsecamente ligada a composição de cada 

capital (capital fixo e insumos + trabalhadores), de modo que aqueles que possuem maiores instalações e/ou 

intensidade podem produzir a custos unitários menores. A vantagem nesta corrida bélica está naquele capital 

com menores custos já que poderá atacar seus adversários de forma mais agressiva   

  

Concorrência intersetorial  

Por outro lado e de forma simultânea, ocorre a concorrência intersetorial, que afirma que os capitais 

não estão concorrendo apenas com outras que ofertam o mesmo tipo de produto ou serviço, mas também com 

as que ofertam produtos e serviços diferentes porque competem por novos investimentos.  Esta concorrência 

entre setores distintos é possível pois neste nível de concorrência a mesma se dá entre capais novos em busca 

da maior taxa de lucro e a migração para os setores que possuem a maior rentabilidade é um movimento lógico 

independentemente do tipo de produção do setor para o qual o novo capital possa migrar. Por isso a mobilidade 

de capital entre diversos setores é comum no capitalismo principalmente através de lucros líquidos que são 

facilmente deslocados através dos diversas setores por meio principalmente do setor financeiro.  

A concorrência intersetorial tende a equalizar as taxas de lucro entre os distintos setores, pois a 

migração de novos investimentos para o setor de maior rentabilidade consequentemente elevará a sua produção 

de modo que um aumento na oferta irá gradativamente derrubar os preços à medida que as migrações de novos 

investimentos aumentam a produção relativa em maior proporção que a demanda. Então a medida que nível 

de produção se reduz em relação a demanda os preços do antigo setor tendem a subir, por conseguinte a sua 

taxa de lucro.   

Este movimento constante de entrada e saída de novos capitais resulta no crescimento e decrescimento 

das taxas de lucros intersetoriais à medida que os deslocamentos ocorrem ao longo do tempo, os diferenciais 

de rentabilidade tendem a zero. Marx (1986) ainda aponta que esta equalização irá ocorrer nos países em que 

o capitalismo se encontre em fase mais avançada que logicamente apresentam mais condições de criação e/ou 

movimentação de novos capitais.  

A noção de concorrência real ainda avança após Marx em Shaikh a mobilidade de capital intersetorial 

ainda gera algumas outras regularidades econômicas. Shaikh (2016) afirma que dentro das industrias existem  

“condições reguladoras de produção” estes capitais são preferíveis para entrada de novos investimentos pois 

se caracterizam por custos baixos e facilmente reprodutíveis. Este novo conceito apresentado por Shaikh é 

importante pois segundo o mesmo:   

Esta noção de que os capitais reguladores são os mais facilmente reprodutíveis é importante pois 

evidencia novamente a importância da tecnologia na guerra concorrencial já que a mobilidade dos novos 

investimentos está diretamente ligada a possibilidade de criação ou expansão das industrias dada a 

possibilidade de reproduzir as condições de custos apresentadas pelas indústrias para onde novo capital possa 

migrar.   

A teoria de concorrência real possui uma larga literatura de investigação empírica para as hipóteses 

acima apresentadas. Esta seção expõe os principais trabalhos que testam qualificadamente a tendência 

interindustrial de equalização das taxas de lucro. Os trabalhos a seguir apontam de forma categórica a 

relevância da teoria de concorrência real para o entendimento da economia capitalista.  O quadro a seguir 

apresenta as principais evidencias empíricas para teoria de concorrência real.  
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vasta amplitude empírica da teoria se postulam em sua maioria na avaliação do processo de gravitação das 

taxas de lucro intersetorias e a tendência equalização. Todas as evidencias apresentada demonstram que na 

economia capitalista existe uma processo conflituoso de equalização das taxas de lucro intersetoriais, os 

diversos estudos apresentam de forma robusta que a teoria de concorrência real se concretiza na realidade do 

sistema capitalista.  

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A partir da teoria de concorrência real pôde-se analisar duas características principais da competição 

na economia capitalista, por um lado a concorrência intrasetorial que cria preços de produção e hierarquiza 

taxas de lucro e por outro a concorrência intersetorial que equaliza os diferencias de rentabilidade entre setores. 

Esta revisão bibliográfica evidencia regularidades da economia e dos agentes econômicos nela presente bem 

como entender a reprodução da economia capitalista em meio a uma evidente e incessante guerra pelo lucro. 

No porvir faz-se necessário expandir a evidência empírica para algumas indústria específicas como a minerária 

dada a sua pujança em capital produtivo e de concorrência entre capitais de uma mesma firma.  
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