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Apresentação
Caro aluno, nesta obra você terá a oportunidade de conhecer a 

evolução da teoria da economia industrial. Nesta leitura você poderá 
entender o conceito de firma e como sua estrutura se transformou 
ao longo do tempo, alterando desde o padrão produtivo até a 
forma de gestão. Neste contexto, serão destacadas as estratégias 
de crescimento das firmas e a forma com que as políticas públicas 
impactam em tais estratégias, destacando o papel importante da 
tecnologia na indústria. Serão analisados também os conceitos 
referentes à concentração, centralização e acumulação de capital e 
a teoria do oligopólio.  

Desta forma, o conteúdo contribuirá para a compreensão do 
papel das firmas (empresas) no âmbito econômico, bem como suas 
decisões afetam os mercados. Por meio das abordagens teóricas 
iniciais da economia industrial até as teorias mais recentes é possível 
observar como ocorre o processo de centralização e concentração 
de capital e a formação de estruturas de mercado, como o oligopólio. 
Assim, analisar a estrutura de mercado será fundamental para que a 
firma possa delinear seus objetivos e estratégias de crescimento. Este 
crescimento poderá ser por meio do processo de destruição criadora, 
diferenciação de produtos e diversificação de produção.

 Desta forma, o objetivo geral desta obra é apresentar as análises 
da economia industrial e os fundamentos sobre o funcionamento 
dos mercados.

Para cumprir este objetivo é necessário estudar os aspectos 
fundamentais das firmas, sua natureza e seus objetivos. No contexto 
histórico as teorias auxiliam no entendimento da organização 
industrial por ópticas diferentes, onde cada autor busca colaborar 
com ideias diferentes ou complementares. Ainda serão abordados 
aspectos da teoria do oligopólio e as estratégias de crescimento das 
firmas. Nesta perspectiva, o desenvolvimento tecnológico passa a ser 
entendido como ponto estratégico para evolução das firmas e, ainda, 
para a reestruturação da competitividade interna e externa, por meio 
de políticas públicas.

Neste contexto, para a exploração destes conteúdos o livro está 
composto por quatro unidades, quais sejam:



Unidade 1: Será abordado o conceito histórico e conceitual 
da economia industrial, apresentando os antecedentes teóricos 
e conceitos básicos. Você será levado a entender os enfoques 
dos diversos autores sobre a organização industrial, as teorias 
contemporâneas e as críticas à abordagem do equilíbrio. 

Unidade 2: Nesta unidade serão abordadas a teoria do oligopólio 
e a formação de preços nesta estrutura, assim como a crítica a essa 
teoria clássica. Além disso, você ainda compreenderá os conceitos 
de concentração e centralização do capital, bem como a teoria dos 
jogos. 

Unidade 3: A unidade apresentará os objetivos e a natureza 
da firma. Neste contexto ainda será ressaltada a importância das 
estratégias e decisões das firmas para o crescimento. No que tange às 
estratégias, você poderá entender o processo de destruição criadora, 
diversificação, diferenciação de produtos e esforços de vendas. 

Unidade 4: Esta seção abordará os princípios econômicos e 
fundamentais do desenvolvimento tecnológico, estes princípios 
envolvem o desenvolvimento tecnológico em um ambiente industrial, 
bem como na sociedade em geral, e são vistos pela economia 
industrial como fundamentais no meio econômico e social.

Ao final deste estudo você estará mais informado e apto a 
compreender as análises realizadas pela economia industrial e o 
funcionamento dos mercados, observando as firmas e suas estratégias, 
bem como o papel do desenvolvimento tecnológico neste processo.



Unidade 1

Conceito histórico e 
conceitual da economia 
industrial

Nesta unidade, abordaremos a evolução da Economia 
Industrial no âmbito da Microeconomia. Abordaremos 
o assunto com uma visão contemporânea, buscando 
demonstrar como as forças monopolísticas influenciam 
diretamente este tema.

Objetivos de aprendizagem

Compreenderemos como se deu a evolução desta teoria econômica 

e o motivo de ela ter sido inserida no âmbito da microeconomia.

A Teoria da Economia Industrial evoluiu com o passar dos tempos, 

introduzindo, com muito vigor, em suas teses, os conceitos de tecnologia 

e as inovações de cada período, não deixando de ser compreendidos os 

conceitos distintos entre empresa e indústria.

Veremos, nesta seção, uma abordagem mais contemporânea do 

conceito da Economia Industrial, que foi reconhecida na literatura a partir 

dos anos 1950, deixando de ser somente um tópico da microeconomia. 

Também estudaremos como a Economia Industrial se caracterizou 

como uma disciplina que busca uma observação mais empírica do 

comportamento das firmas para, então, construir uma teoria geral.

Além disso, entenderemos como as forças monopolísticas podem ser 

prejudiciais na Economia Industrial, buscando soluções para amenizar 

esses prejuízos.

Seção 1 | A economia industrial e sua evolução

Seção 2 | Economia industrial: uma visão contemporânea

Milton Rodrigues Gonçalves
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Introdução à unidade
Nesta unidade, você será levado a compreender a origem 

do conceito de Economia Industrial e quais as principais linhas de 
pensamento neste setor de estudo da economia.

Veremos qual é a importância desta teoria no estudo de uma 
economia que é capitalista e tem o setor industrial como seu pilar, 
quais as influências externas a este segmento que poderão expor sua 
fragilidade e quais as suas principais barreiras de crescimento. Kupfer 
e Hasenclever (2013) definem indústria como sendo um grupo de 
empresas que geram um produto homogêneo.

Você poderá entender a distinção entre os conceitos de empresa 
e indústria, pois teremos um capítulo que abordará o processo de 
crescimento da firma, além de outro capítulo que abordará como a 
tecnologia pode e deve ajudar neste processo de globalização.

Veremos também quem foram os estudiosos antecedentes da 
Teoria da Economia Industrial e o que os cientistas econômicos 
deixaram de importante sobre esse assunto. Além disso, veremos 
quais as visões atuais sobre o tema, além de um enfoque direcionado 
aos fatores que movem o consumidor, chegando até uma abordagem 
mais recente. Aqui, teremos uma abordagem de estudiosos que 
analisaram os cartéis e as condições de monopólio, tanto no âmbito 
interno como externo do mercado.

Nesta unidade, você verá duas seções que estarão abordando:

Na Seção 1 (A economia industrial e sua evolução), veremos 
a evolução da teoria da economia industrial, suas inovações em 
cada período, e os conceitos distintos entre empresa e indústria. 
Já na Seção 2 (economia industrial - Uma visão contemporânea), 
vamos nos deparar com uma abordagem do conceito da economia 
industrial mais contemporânea, a partir dos anos 1950, além das 
forças monopolísticas neste setor.
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Seção 1

A economia industrial e sua evolução
Introdução à seção

Para entendermos a moderna Economia Industrial, primeiro 
devemos distinguir o que é empresa (firma) e indústria. Neste 
ponto de vista, Kon (1999) distingue esses termos, definindo 
empresa ou firma como uma unidade econômica-social, que 
integra elementos humanos, materiais e técnicos, com uma 
finalidade de produção, sempre na busca da maximização dos 
seus resultados. Para a obtenção desses resultados é necessário o 
uso dos fatores de produção, que serão empregados na produção 
de bens e serviços (chamados de unidades de produção), para 
depois serem vendidos no mercado (nas unidades de distribuição). 

A classificação de empresa ainda passa por outros fatores 
importantes, como:

• Tipos de sociedades (limitada, anônima, cooperativas ou 
holdings);

• Porte (grandes, médias, pequenas, microempresas ou 
empresas familiares).

Por outro lado, o conceito de indústria, segundo Marshall (1982) 
apud Kon (1999), se constitui como sendo um conjunto de empresas 
(firmas) que elaboram produtos idênticos ou semelhantes quanto à 
sua constituição física, ou com matéria-prima de mesma procedência, 
que no seu produto final acabam sendo tratadas em conjunto. 

Ainda segundo Kon (1999), as distinções entre empresa e 
indústria foram desenvolvidas na teoria neoclássica e continuam 

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 1.1 | Fatores de produção

CAPITAL TRABALHO TECNOLOGIA TERRA
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válidas para as análises pós-marginalistas, entretanto, com algumas 
abordagens e alterações que foram necessárias.

Para saber mais

Alfred Marshall (1842-1924) foi um dos principais estudiosos 
da escola econômica neoclássica.  Foi ele quem popularizou os 
termos “oferta e demanda”, tendo se preocupado com a questão 
social relacionada às Ciências Econômicas.

1.1 Conceitos fundamentais

Os fisiocratas representados pelo seu principal difusor, François 
Quesnay (que teve suas ideias desenvolvidas a partir do século XVII), 
não consideravam como relevantes, no contexto econômico, as 
unidades de produção (empresas). Para Quesnay, a terra era a 
única fonte de riqueza.

Já no final do século XVIII, após a Revolução Industrial na Grã-
Bretanha, surgiu a ideologia do liberalismo (escola clássica) e a 
do capitalismo. As ideias liberais foram baseadas na doutrina do 
“laissez-faire”1.

O liberalismo trouxe bases sólidas para a implantação do 
sistema capitalista industrial. Essa nova visão liberal (base da 
escola econômica clássica) teve diversos defensores, entre eles 
Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus e Jean-Baptiste 
Say, e, com ela, ocorreram profundas transformações no âmbito 
econômico, entre elas a divisão do trabalho e a dinamização dos 
relacionamentos setoriais. 

O primeiro economista a ter uma preocupação mais profunda 
com esse sistema foi Adam Smith, que desenvolveu bases mais 
sólidas na doutrina “laissez-faire” e enfatizou que uma divisão mais 
equilibrada da mão de obra, seguida de sua especialização, seria a 
melhor forma de as empresas aumentarem a sua produtividade e 

1 Laissez-faire - expressão do liberalismo econômico, que diz que o mercado deve 
funcionar livremente, sem interferência maciça do governo, cabendo ao setor 
público apoiar o mercado apenas com regulamentos suficientes para proteger os 
direitos de propriedade.
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gerarem a riqueza de uma nação. Adam Smith, preocupado com a 
análise das empresas, desenvolveu as ideias do laissez-faire e da mão 
livre (muito conhecida no meio acadêmico como mão invisível), que 
iria procurar explicar a formação dos preços pelas firmas, baseando-
se no mercado, principalmente na estrutura de concorrência perfeita 
e do monopólio. Para Smith, controlar os preços era a melhor 
maneira de se conseguir o equilíbrio entre a firma e a economia. 
Veja nos gráficos 1.1 e 1.2 como seria uma análise no mercado de 
Concorrência Perfeita, que tem como característica principal que, no 
longo prazo, não existem lucros extras ou extraordinários (Gráfico 1.1), 
e um posicionamento na estrutura de mercado monopolística, que 
se caracteriza por apresentar condições opostas às da concorrência 
perfeita, havendo a manutenção, no longo prazo, dos lucros 
extraordinários, e onde a curva da demanda da firma monopolística é 
a própria curva da demanda do mercado (Gráfico 1.2).

Fonte: <http://www.geocities.ws/prof_dirceu/economia_estrut_mercado.htm>. Acesso em: 21 mar. 2017.

Gráfico 1.1 | Concorrência perfeita

Equilíbrio de mercado

Concorrência Perfeita

(a)

Equilíbrio da empresa

P
0

Q

(b)

Oferta da 
empresa

Oferta do 
mercado

Demanda 
do 
mercado

Demanda da 
empresa

Q
0

Fonte: <http://www.mises.org.br/Article.aspx?id=1358>. Acesso em: 21 mar. 2017.

Gráfico 1.2 | Monopólio

Competição Monopólio
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Segundo Vasconcelos e Garcia (2011), a concorrência perfeita 
é um tipo de mercado onde se encontra um grande número 
de vendedores (empresas). Já no mercado monopolista existe 
uma única empresa que domina a oferta, sendo assim, não há 
concorrência, nem produtos substitutos. As principais bases do 
mercado monopolista se encontram no controle de oferta de 
matéria-prima, ou na detenção de patentes, e, por último, nos 
custos do estabelecimento de uma fábrica em relação ao tamanho 
do mercado.

Ainda na visão clássica (liberal), o economista Jean-Baptiste 
Say desenvolveu o conceito de indústria, em que considerava os 
diferentes tipos de indústria, conforme Quadro 1.1:

Já com sua visão neoclássica, Alfred Marshall contribuiu para a 
economia ao resumir, em seus princípios econômicos, os conceitos 
sobre os agentes de produção e sobre a organização industrial, 
onde destacava a divisão do trabalho e a influência direta na 
mecanização da empresa, além da centralização de empresas em 
centros urbanos, buscando, com isso, a produção em larga escala.

Fonte: adaptado de Kon (1999, p. 16).

Quadro 1.1 | Tipos de indústria - visão de Say

Indústria Agrícola Direcionada a produtos da natureza.

Indústria Manufatureira Processa, mistura e modela os produtos da 
natureza.

Indústria Comercial ou Comércio Quando coloca à nossa disposição os 
objetos que necessitamos.

1.2 A teoria dos preços 

Os neoclássicos formularam a Teoria dos preços baseada nos 
conceitos de utilidade que já haviam sido desenvolvidos pelos 
clássicos.

Questão para reflexão

Você consegue compreender as diferenças entre Concorrência 
Perfeita e Monopólio?
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Kon (1999) ressalta que a Teoria da Firma desenvolvida pelos 
neoclássicos descrevia o equilíbrio da empresa baseado nos 
conceitos marginais (variações em unidades adicionais) da Teoria 
da Produção e da Teoria dos Custos.

Algumas premissas desta teoria:

• Em concorrência perfeita, no longo prazo, o preço é igual 
ao seu custo médio, na escala de produção em que o custo 
médio é mínimo.

• Em concorrência perfeita, as empresas apenas determinam 
sua produção (pois são tomadoras de preço). Para 
maximizarem o lucro, as firmas que atuam em um mercado 
de concorrência perfeita determinarão sua produção 
no ponto em que os Custos Marginais forem iguais ao 
preço (nesse caso, o preço é igual à Receita Marginal). No 
entanto, os lucros extraordinários não são sustentáveis 
no longo prazo, já que existe um excesso de competição 
causado pela inexistência de barreiras à entrada de novos 
participantes.

• Em uma firma monopolista, o lucro também é maximizado 
no nível de produção que iguala o Custo Marginal e a 
Receita Marginal, mas o lucro extraordinário persiste ao 
longo do tempo, devido às barreiras para a entrada de 
novos participantes. 

A Revolução Industrial elevou bastante os níveis de produtividade 
na época e trouxe grande avanço nas quantidades de fábricas e na 
utilização da máquina, entretanto, tudo isso ocorreu às custas do 
bem-estar social.

Estudando esse novo cenário apresentado pela industrialização, 
Marx, que foi um dos mais influentes socialistas, desenvolveu sua 
teoria sobre a produção, distribuição, circulação e consumo, tendo 
como foco central a produção das mercadorias. Nas suas análises, 
Karl Marx criou o termo mais-valia do trabalho em referência ao 
processo que trazia a exploração da mão de obra assalariada por 
parte do dono da firma. 
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Para saber mais

Utilidade é um conceito da economia atribuído à satisfação pelo 
consumo de bens ou serviços. Quantificar (atribuir valores) à utilidade 
de um bem ou serviço é muito difícil, entretanto, os economistas 
acham que é possível ordenar as preferências do consumidor por 
esse critério (VASCONCELOS; GARCIA, 2011, p. 32).

Atividades de aprendizagem

1. Observe as assertivas: 
I - Empresa ou firma é uma unidade econômico-social que integra 
elementos humanos, materiais e técnicos, com uma finalidade de 
produção, sempre na busca da maximização dos seus resultados.
II - A concorrência perfeita é um tipo de mercado onde temos um 
pequeno número de vendedores (empresas).
Assinale a alternativa correta:
a)  A assertiva I está correta e a assertiva II está incorreta.
b) A assertiva I está incorreta e a assertiva II está correta.
c) A assertiva I está incorreta e a assertiva II está incorreta.
d) A assertiva I está correta e a assertiva II está correta.
e) As assertivas I e II não têm relação com a evolução da Economia 
Industrial.

2. (PUC-Rio): Assinale a opção que traz um dos preceitos fundamentais 
da Fisiocracia:
a) O ouro e a prata suprem as necessidades de todos os homens.
b) Os meios ordinários para aumentar nossa riqueza e tesouro são o 
comércio exterior.
c) Que o soberano e a nação jamais se esqueçam de que a terra é a única 
fonte de riqueza e de que a agricultura é que a multiplica.
d) Todo comércio consiste em diminuir os direitos de entrada das 
mercadorias que servem às manufaturas interiores.
e) As manufaturas produzirão benefícios em dinheiro, o que é o único 
fim do comércio e o único meio de aumentar a grandeza e o poderio do 
Estado.

Todas essas teorias expostas formam uma linha de pensamento 
sobre as formas como as forças econômicas atuavam no setor 
industrial.
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Seção 2

Economia industrial: uma visão contemporânea
Introdução à seção

Foi a partir dos anos 1950 que a Teoria da Economia Industrial se 
tornou reconhecida na literatura e no meio econômico como um 
campo específico de análise, pois, antes desse momento, ela era 
considerada como um tópico da microeconomia, sendo chamada 
de: Economia da Indústria, Indústria e Comércio, Economia de 
Negócios, Organização Industrial etc., o que revelava uma falta de 
consenso sobre o tema e, até mesmo, uma metodologia própria. 
O Quadro 1.2 mostra uma breve cronologia desse processo:

Mas, por qual motivo a Microeconomia e a Economia Industrial 
passaram a ser vistas como campos específicos (distintos) de análise? 
Devido às suas diversas particularidades! Uma das distinções entre 
a Microeconomia e a Economia Industrial se dá no sentido de que, 
enquanto a Microeconomia enfocava uma análise econômica 
mais abstrata, pois não havia espaço para comportamentos 
arbitrários de firmas individuais (já que elas tinham que copiar as 
condições do mercado de concorrência perfeita), a Economia 
Industrial direcionava seus pensamentos para os comportamentos 
individuais das firmas e dos mercados (fusões, concentração etc.), 
onde não se aplicavam as condições de equilíbrio da concorrência 
perfeita. Além disso, a Microeconomia enfocava suas análises 
com base em modelos abstratos, simplificados e matemáticos 
do comportamento da firma, enquanto a Economia Industrial 

Fonte: adaptada de Kon (1999, p. 18-19).

Quadro 1.2 | Cronologia da economia industrial

1880 Estudo moderno da competição e do monopólio.

Década de 
1920:

Marshall: ideias centrais da atual Economia Industrial (graus 
de monopólio, oligopólio, economias de escala, inovação, 
discriminação de preços, custos fixos, risco e incerteza).

Anos 1950: Reconhecimento da Economia Industrial como um campo 
específico de análise.
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utilizava-se do conhecimento empírico (baseado na observação 
dos fatos) para as suas análises.

Com este enfoque da metodologia, o que se observou foi que 
as modernas teorias da Economia Industrial deram maior ênfase 
ao comportamento das empresas, principalmente quando se 
referem às premissas da concorrência perfeita, já que a suposta 
maximização do lucro não era mais suficiente para explicar a 
formação de grandes conglomerados.

Para saber mais

Concorrência perfeita é um tipo de mercado onde encontramos um 
grande número de empresas, onde, num processo isolado, nenhuma 
delas terá forças para alterar a oferta do mercado e nem seu preço 
(VASCONCELOS; GARCIA, 2011, p. 88).

2.1 Uma nova visão sobre preço

Em meados da década de 1920, o economista Sraffa criticou 
a visão de que havia apenas duas estruturas de mercado, a 
concorrência perfeita e o monopólio, pois existiam outros 
fatores observáveis no mercado que influenciavam as escolhas 
dos consumidores, mas que não eram estudadas naquelas duas 

Fonte: <https://goo.gl/B8BzCa>. Acesso em: 3 
mar. 2017.

Figura 1.2 | Piero Sraffaestruturas de mercado, tais como: 
força do hábito; qualidade do 
produto; proximidade do vendedor; 
possibilidade de obtenção de 
crédito; prestígio da marca; 
design do produto etc. Para Sraffa, 
diferentemente do mercado em 
concorrência perfeita, existia uma 
estrutura de mercado concorrencial 
em que cada firma poderia vender 
sua mercadoria ao seu próprio preço 
de venda (para ele, existem muitos 
mercados particulares, ao invés de 
haver um único mercado geral para 
um produto). 
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Joan Violet Robinson, economista britânica, ampliou a 
teoria de Keynes e introduziu o termo monopsônio. Foi crítica 
da concorrência perfeita, salientando que o consumidor teria 
capacidade de escolher um vendedor a outro, por diversas razões. 
Definiu a estrutura de mercado, que passou a ser conhecida 
como concorrência imperfeita, quando o mercado deixou de ser 
homogêneo, impactado pelos seguintes fatores:

• Localização do vendedor;

• Custos dos transportes;

• Garantia de qualidade de uma marca;

• Qualidade dos serviços de venda; e

• Publicidade.

Edward Chamberlin foi outro economista que tratou 
dessas linhas de pensamento, principalmente quando definiu a 
concorrência monopolística com um tratamento mais global, 
dizendo que cada firma teria seu mercado especial, não apenas 
pela diferenciação do seu preço, mas também do seu produto. 
Para Chamberlin, não fazia sentido se falar em indústria (nos 
termos marshallianos, ou seja, como um conjunto de firmas), pois 
o produto não era homogêneo. 

Fonte: <https://alchetron.com/Joan-Robinson-1334446-W>. Acesso em: 6 mar. 2017.

Figura 1.3 | Joan Violet Robinson
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Fonte: <https://www.armstrongeconomics.com/research/economic-thought/by-author/chamberlin-edward/>. 
Acesso em 6 mar. 2017.

Figura 1.4 | Edward Chamberlin

No início do século XX, o avanço do processo de centralização 
e da concentração de capitais resultou no crescimento das 
empresas e na formação dos mercados com um pequeno número 
de vendedores rivais, o oligopólio.

Entre as décadas de 1940 e 1950, diversos estudos sobre os 
prejuízos das forças monopolísticas foram desenvolvidos. Entre os 
economistas que realizaram esses estudos encontram-se George 
Joseph Stigler, americano que defendia que o excesso de leis 
acabava beneficiando apenas os interesses de algumas empresas 
que queriam restringir a concorrência de um mercado aberto, 
privilegiando-se desse lobby; e Joe S. Bain, também americano, que 
publicou alguns trabalhos sobre barreiras à entrada de novas firmas, 
tendo contribuído para o estudo do oligopólio.

Já na década de 1960, o foco foram os estudos econométricos, 
que visavam analisar as estruturas e o desempenho das empresas. 
Após 1970, essas análises ainda tinham forças, entretanto, surgem 
novas linhas de pensamento na moderna Economia Industrial, 
principalmente, os estudos teóricos de modelagem estratégica e 
a teoria da contestabilidade desenvolvida, entre 1975 e 1982, por 
Baumol-Bailey-Willig.



U1 - Conceito histórico e conceitual da economia industrial 21

A escola da contestabilidade discute que a livre entrada de 
firmas, em qualquer estrutura de mercado, é mais importante do 
que a ideia da estrutura interna como centro dos estudos.

A Teoria da Contestabilidade não dá prioridade para a estrutura, 
pois a eficiência da estrutura de mercado dependerá do nível de 
obstáculos à entrada e à saída na indústria, ou seja, de seu grau de 
contestabilidade. As principais contribuições desta teoria são:

• Considera a estrutura de mercado endogenamente 
determinada por fatores econômicos; 

• Enfatiza o papel da concorrência potencial (rivais que podem 
vir a entrar no mercado) sobre as firmas estabelecidas; 

• Dá grande atenção às firmas multiproduto 

• Contribui para a teoria do oligopólio;   

• É um instrumento importante para a formulação de políticas 
antitruste.

Para saber mais

O monopsônio se enquadra como uma estrutura de mercado, sendo 
caracterizado por um mercado onde há um único comprador para o 
produto de vários vendedores (VASCONCELOS; GARCIA, 2011, p. 94).

Questão para reflexão

De que forma o truste (fusão de várias empresas com o intuito de criar 
uma grande concentração de mercado para o domínio da oferta de 
bens ou serviços) pode prejudicar o mercado? 

Atividades de aprendizagem

1. São características de um mercado do tipo concorrência perfeita:
a) Produtos homogêneos, mercado atomizado e barreiras de acesso ao 
mercado.
b) Poucas empresas competindo no segmento, mas com transparência 
de mercado.
c) Empresas tomadoras de preço, oferecendo produtos heterogêneos.
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d) Mercado com muitas informações privilegiadas (não disponíveis para 
todos os participantes).
e) Impossibilidade de lucros extraordinários no longo prazo.

2. Qual tipo de estrutura de mercado é normalmente caracterizado por 
um pequeno número de empresas que dominam a oferta de mercado? 
a) Concorrência Perfeita.
b) Monopólio.
c) Oligopólio.
d) Monopsônio.
e) Oligopsônio.

Fique ligado

Destacamos nesta unidade o desenvolvimento histórico do 
conceito de Economia Industrial. Assim, o nosso estudo analisou 
os fisiocratas, os clássicos, a teoria neoclássica, e os estudiosos 
mais contemporâneos desse assunto.

Desta forma, os principais pontos estudados foram: 

• Conceitos fundamentais; 

• Abordagem do equilíbrio; 

• A escola fisiocrata;

• A escola clássica;

• A escola neoclássica; 

• A visão contemporânea. 

Para concluir o estudo da unidade

Caro estudante, prossiga na leitura do livro e acrescente mais a 
seu conhecimento por meio de leituras complementares sobre o 
desenvolvimento da Teoria da Economia Industrial e suas escolas 
influenciadoras.
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Atividades de aprendizagem da unidade

1. Leia com atenção a reportagem a seguir:

Brasília - A nova briga dos comerciantes com a indústria 
de cartões de crédito e débito é a cobrança da taxa de 
2% sobre o valor do bem adquirido pelo consumidor 
com o cartão nos pagamentos à vista. O que os varejistas 
desejam é que o pagamento pelo uso do cartão de débito 
seja fixo - uma tarifa, e não uma taxa.
O pleito foi feito à associação do setor, que imediatamente 
negou a possibilidade, segundo o presidente da 
Confederação Nacional dos Dirigentes e Lojistas (CNDL), 
Roque Pellizzaro Júnior. Os comerciantes também 
acionaram o Banco Central (BC), que teria prometido 
uma avaliação sobre o tema.
"Muitos países já operam dessa forma", comparou 
Pellizzaro Júnior. A alegação do setor é a de que o 
custo da transação para a operadora é o mesmo, 
independentemente do valor do bem adquirido. O 
presidente da CNDL observou ainda que, no uso do 
cartão de débito, o dinheiro sai da conta do consumidor 
na hora, mas o pagamento só é feito ao lojista dois dias 
depois, com uma taxa de 2%.
Pellizzaro Júnior disse ainda considerar uma "aberração" 
o governo permitir que o juro do crédito rotativo dos 
cartões chegue a 600% ao ano. "Por isso, estamos pedindo 
a inclusão de divulgação de taxas de juros dos cartões 
também, e não só das tarifas", disse, referindo-se ao estudo 
do BC para tornar mais transparente a indústria de cartões.
Para ele, dificilmente a regulamentação dos cartões 
sairá este ano. O BC havia mencionado a possibilidade 
de já tratar do tema na reunião do Conselho Monetário 
Nacional (CMN) de setembro, mas isso não ocorreu. 
"Deve ficar para 2011, pois o processo eleitoral se 
estenderá até novembro e dezembro é um mês que não 
existe", brincou. (FROUFE, 2010, [s.p.])

Através da leitura desta reportagem podemos fazer a seguinte afirmação:
a) O segmento de cartões de crédito é um mercado monopolizado por 
duas grandes empresas, o que acaba por prejudicar os comerciantes pela 
falta de opções.
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b)  A existência de várias “bandeiras” de cartões de crédito facilita a livre 
concorrência, beneficiando os consumidores.
c) O mercado de cartões é oligopolizado, comprometendo a concorrência, 
trazendo falta de alternativas para os comerciantes.
d) Os comerciantes reclamam, sem razão, deste mercado de livre 
concorrência de cartões de crédito, pois querem somente aumentar a 
rentabilidade de seus negócios.
e) Este problema não se aplica aos conceitos microeconômicos.

2. Se analisarmos um mercado com transparência de informação que 
alcança lucros extraordinários, isso atrairá novas firmas para o mercado. E, 
com o aumento da oferta de mercado (devido ao aumento no número de 
empresas), os preços de mercado tenderão a cair e, consequentemente, 
também os lucros extraordinários (que, no longo prazo, tendem a 
desaparecer). O gráfico, a seguir, representa uma firma atuando nesse 
segmento de mercado. Qual é essa estrutura de mercado?

Gráfico de curva da demanda e oferta de um mercado (a) e de uma firma (b)

Equilíbrio de mercado

(a)

Equilíbrio da empresa

P
0

Q

(b)

Oferta da 
empresa

Oferta do 
mercado

Demanda 
do 
mercado

Demanda da 
empresa

Q
0

Fonte: <http://www.geocities.ws/prof_dirceu/economia_estrut_mercado.htm>. Acesso em: 21 mar. 2017.

a) Concorrência perfeita.
b) Monopólio.
c) Oligopólio.
d) Monopsônio.
e) Oligopsônio.

3. Em qual estrutura de mercado a curva da demanda da empresa é a 
própria curva da demanda do mercado como um todo?
a) Concorrência perfeita.
b) Monopólio.
c) Estrutura com grande número de vendedores.
d) Mercado atomizado pelo lado da oferta.
e) Mercado pulverizado pelo lado da oferta.
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4. Qual dessas escolas econômicas consagrou a expressão “laissez-faire”?
a) Fisiocrata.
b) Mercantilista.
c) Liberal.
d) Absolutista.
e) Capitalista.

5. Acerca das assertivas listadas, coloque (V) para Verdadeiro e (F) para 
Falso.
(   ) A Teoria da Contestabilidade dá prioridade para a estrutura, pois a 
eficiência da estrutura de mercado dependerá do nível de obstáculos à 
entrada e à saída na indústria, ou seja, de seu grau de contestabilidade.
(   ) Joan Violet Robinson, economista britânica, ampliou a teoria de Keynes 
e introduziu o termo monopsônio.
(   ) Na Teoria da firma, em uma firma monopolista, o lucro extraordinário 
persiste ao longo do tempo, devido à barreira à entrada de novos 
participantes.
(   ) Para Quesnay, a terra era a única fonte de riqueza.
a) V - V - F - F.
b) V - F - V - V.
c) F - V - V - F.
d) F - V - V - V.
e) F - F - V - F.
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Unidade 2

A dimensão do oligopólio 
na teoria da organização 
industrial

Nesta unidade, você será levado a compreender como 
ocorreu o desenvolvimento da Teoria do Oligopólio, através 
de modelos criados por economistas, demonstrando a 
importância dessa teoria para a organização da indústria. 
Veremos também como se dá a formação de preços no 
oligopólio, quais são as principais influências no mercado, 
quais são as barreiras à entrada de novas firmas, e, por fim, 
uma visão da Teoria dos Jogos.

Objetivos de aprendizagem

Nessa seção, compreenderemos quais as principais características da 

Teoria do Oligopólio, o seu desenvolvimento na história econômica e 

quais os principais autores influenciadores nesta teoria.

Nessa seção, vamos entender como se concretiza a formação de 

preços pela Teoria do Oligopólio, como os economistas estudaram 

as rivalidades entre as firmas na guerra dos preços e quais os acordos 

que surgiram entre as firmas. Compreenderemos também quais são as 

principais barreiras de entrada em um oligopólio.

Nessa seção, vamos ver que a Teoria dos Jogos, que foi desenvolvida 

por Von Neumann e Morgenstern, vai nos levar à compreensão do 

comportamento oligopolista. Nessa teoria foi enfatizada a importância de 

fatores subjetivos para se obter uma competição viável.

Seção 1 | A teoria do oligopólio

Seção 2 | A formação de preços na teoria do oligopólio

Seção 3 | A teoria dos jogos

Milton Rodrigues Gonçalves
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Introdução à unidade
Nesta unidade, você será levado a compreender sobre a Teoria 

do Oligopólio, suas aplicações, suas características e os modelos 
de mercados oligopolistas.

Estudaremos o desenvolvimento da Teoria do Oligopólio, desde 
a industrialização capitalista, no final do século XIX, e quais foram 
os principais idealizadores desta teoria, como Cournot, Bertrand, 
Edgeworth e Stackelberg.

Entenderemos como se origina a formação de preços no 
oligopólio, os tipos de acordos que são feitos entre os oligopolistas, 
como uma firma pode estabelecer diferentes preços para um 
mesmo produto nos diferentes mercados, o que chamamos de 
discriminação de preços, e quais as principais precondições para 
essa discriminação.

Veremos também quais as principais barreiras à entrada de 
novas firmas no oligopólio, as principais ideias dos economistas 
Bain e Sylos-Labini, e de onde surgiu, por parte de Bain, a teoria do 
preço limite.

Por fim, teremos uma visão diferenciada do comportamento 
oligopolista oferecido pela Teoria dos Jogos, que foi desenvolvida 
por Von Neumann e Morgenstern, demonstrando quais as 
condições básicas para a Teoria dos Jogos e quais serão as 
variáveis a serem consideradas nela.

Esta unidade foi dividida em três seções, que trarão para você 
os seguintes tópicos:

Na Seção 1: A Teoria do Oligopólio, com uma abordagem de 
sua origem e seus principais autores, além das suas características.

Na Seção 2: A formação de preços na Teoria do Oligopólio, onde 
compreenderemos seu processo de estudo, suas características, 
as rivalidades entre as firmas, além de quais as principais barreiras 
de acesso ao oligopólio pelas firmas.

Na Seção 3: A Teoria dos Jogos, onde finalizaremos a unidade 
apresentando os estudos que foram desenvolvidos nesta teoria 
que busca demonstrar os principais fatores para uma competição 
saudável e viável.
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Seção 1

A teoria do oligopólio
Introdução à seção

O oligopólio está inserido no estudo da microeconomia. Ao 
analisarmos todas as estruturas de mercado, o que vai diferenciar 
uma da outra serão as variáveis: quantidade de organizações 
produtoras; se existem barreiras de ingresso e qual o diferencial de 
produto ou serviço prestado.

Em estrutura de mercado é sempre pertinente relembrar como 
é formada a sua estrutura. Vasconcelos (2011) define mercado 
como uma forma de intercâmbio onde se realizam compras e 
vendas de bens e serviços, realizando, assim, o intercâmbio entre 
compradores e vendedores.

A estrutura de mercado é formada pelos mercados de bens e 
serviços, as suas formas e mercado, e a maneira como essas três 
características se dividem, conforme a Figura 2.1:

Vamos apresentar cada uma dessas estruturas de mercado que 
aparecem na Figura 2.1?

A concorrência perfeita é uma estrutura de mercado em 
que há grande número de vendedores, sendo que somente 
uma empresa, isoladamente, não afeta os níveis de oferta do 
mercado e nem o preço de equilíbrio do mesmo. Monopólio é 
uma outra estrutura de mercado em que, de um lado, existe uma 
única empresa que domina inteiramente a oferta, e de outro lado, 
todos os diversos consumidores, não existindo concorrência. 
A concorrência imperfeita é uma estrutura de mercado com 

Fonte: elaborado pelo autor.

Figura 2.1 | Estruturas de mercado

Concorrência 
Perfeita

Monopólio
Concorrência 
Monopolística 

(Imperfeita)
Oligopólio
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elementos da concorrência perfeita e do monopólio, sendo 
intermediária entre essas duas formas de mercado. Por fim, o 
oligopólio é caracterizado como uma estrutura de mercado com 
um pequeno número de empresas (normalmente grandes) que 
dominam a oferta de mercado.

1.1 O surgimento da teoria do oligopólio

Com a crescente acumulação e centralização do capital, no 
final do século XIX e início do século XX, a industrialização estava 
latente com uma difusão de mercados compostos por um pequeno 
número de grandes empresas. Foi a partir deste momento que, 
em contrapartida à Teoria da Firma, se desenvolveu a Teoria do 
Oligopólio, que tinha como premissa o seguinte ponto de vista: 
se o mercado estiver formado por um número pequeno de 
produtores, existiriam problemas de interdependência entre eles, 
ou seja, nenhuma firma agiria sem que essa ação não provocasse 
uma reação dos seus competidores.

Nas primeiras teorias desenvolvidas em relação ao oligopólio, 
alguns economistas, como Cournot, Bertrand, Edgeworth e 
Stackelberg, direcionaram os estudos em modelos clássicos.

No modelo desenvolvido por Cournot, ele buscava descrever 
uma estrutura de indústria, onde as empresas competiam de 
acordo com a quantidade produzida pelos seus concorrentes, 
estabelecendo a noção de curvas de reação, que demonstravam a 
reação de cada empresa em relação às ações de outras empresas 
oligopolistas.

Cournot considerou em seu modelo algumas hipóteses:

a) Produtos homogêneos;

b) Duopólio (para simplificar o modelo);

c) Objetivo de maximizar o lucro;

d) Condições idênticas de custo nulo;
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e) A curva da demanda seria linear e visualizada por ambos os 
duopolistas;

f) Não existe acordo entre os produtores.

Cournot idealizou seu modelo como sendo de duopólio, 
onde duas empresas do mesmo mercado competiam entre si, 
procurando demonstrar como as empresas são dependentes da 
ação de outras, no oligopólio.

Ele propôs, como exemplo, o mercado de água mineral, onde 
existiam duas fontes pertencentes a duas empresas. Existindo 
somente os custos fixos, os custos de escavação, os custos variáveis 
(CV) e o custo marginal (CMg) seriam nulos. Assim, teríamos:

CV = CMg = 0

A maximização do lucro de cada empresa corresponde ao ponto 
onde Custo Marginal (CMg) = Receita Marginal (RMg) = Zero:

CMg = RMg = 0

Neste modelo as empresas não reconhecem a interdependência 
que existe entre si, cada uma assume que será fixo o nível de 
produção de sua concorrente, e, com isso, toma sua própria 
decisão sobre a quantidade que produzirá para maximizar os seus 
próprios lucros.

Figura 2.2 | Modelo de Cournot

Fonte: Kon (1999, p. 29).
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De acordo com a Figura 2.2, nesse modelo de Cournot, cada 
uma das empresas encontra-se produzindo uma certa quantidade 
que maximiza seus lucros, dada a quantidade que a outra empresa 
está produzindo, de tal maneira que nenhuma das empresas 
tenha o estímulo para modificar seu nível de produção. No ponto 
de equilíbrio, cada empresa irá determinar qual será seu nível de 
produção, seguindo sua própria curva de reação (RA e RB), de tal 
maneira que os níveis de produção se encontrem no ponto de 
intersecção entre as duas curvas de reação (chamado de Ponto 
de Cournot). Sendo assim, cada empresa faz uma estimativa da 
quantidade que sua concorrente produzirá, maximizando os seus 
lucros, e, portanto, nenhuma delas terá estímulo para modificar o 
seu próprio comportamento. Kon (1999) afirma que o equilíbrio 
conjunto será obtido em um ponto de produção igual para os dois 
produtores, que se denomina Ponto de Cournot.

Para saber mais

"Duopólio é uma forma de mercado onde se operam apenas duas 
empresas que oferecem produtos idênticos (Bens homogêneos)" 
(VASCONCELOS, 2011, p. 91).

Em outro modelo de duopólio idealizado, em 1883, por Bertrand, 
foi realçada a interdependência entre as firmas produtoras ou 
vendedoras. Este modelo de Bertrand, apesar de estar caracterizado 
como um duopólio, poderia ser utilizado para explicar situações 
onde estaria concentrado um número maior de empresas. As 
hipóteses são as mesmas caracterizadas no modelo de Cournot, 
ou seja: produtos homogêneos; duopólio (para simplificar o 
modelo); objetivo de maximizar o lucro; condições idênticas de 
custo nulo; e inexistência de acordo entre os produtores.

Neste modelo de Bertrand, o preço (e não mais as quantidades) 
é fixo, e cada duopolista assumirá que a sua concorrente não 
mudará seus preços em resposta à queda da quantidade produzida.

Na Figura 2.3 temos a demonstração deste modelo, onde 
é possível se observar as curvas de reação das duas empresas 
oligopolistas: Oferta R

A
 e Oferta R

B
: 
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Fonte: Kon (1999, p. 30).

Figura 2.3 | Modelo de Bertrand

A Figura 2.4, que mostra o modelo de Edgeworth, apresenta 
o preço do produto no eixo vertical, e as quantidades produzidas 
pelas empresas A e B no eixo horizontal, sendo positivas para a 
empresa A, à direita de O; e positivas para B, à esquerda de O 
(KON, 1999).

Segundo Edgeworth, se acontecer uma oscilação constante de 
preços entre OPm e OP1, o equilíbrio total nunca ocorrerá.

Outros modelos posteriores a esses surgiram, buscando 
apresentar uma análise do comportamento de duas ou mais 
empresas concorrentes oligopolistas, que enfocavam os 
mecanismos da formação de seu preço num mercado com um 
pequeno número de empresas, normalmente de porte grande, 
onde são rivais entre si, determinando seus preços de acordo com 
a sua capacidade de anteverem as ações e as reações de seus 
concorrentes. 

Foi neste contexto que surgiu uma nova tendência no mercado 
oligopolista: a disputa entre as empresas baseada em uma guerra 
dos preços pode afetar as previsões e os resultados esperados 
na maximização dos lucros, surgindo a necessidade de acordos 
(conluios) entre as firmas, visando à substituição da maximização 
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do lucro individual pela maximização do lucro em conjunto. Esses 
modelos demonstram, claramente, que as empresas oligopolistas 
se baseiam em acordos organizados ou acordos não organizados 
(KON, 1999).

Para saber mais

Você já ouviu falar em cartel?

Cartel é uma associação entre empresas do mesmo ramo de 
produção, que tem como objetivo dominar o mercado. As 
empresas entram em acordo sobre o preço, que é combinado, 
normalmente, num patamar mais alto, e também são determinadas 
as quotas de produção para as empresas que estão participando 
deste acordo. Normalmente, os cartéis tendem a durar pouco 
devido aos conflitos de interesses entre as empresas. 

Fonte: <http://www.economiabr.net/teoria_escolas/cartel.html>. 
Acesso em: 27 mar. 2017.

Heinrich von Stackelberg (1905-1946) foi um economista 
alemão que contribuiu com a Teoria dos Jogos e com a Teoria 
dos Oligopólios. Stackelberg tem um modelo parecido com o 
Modelo de Cournot (as empresas decidem sobre as quantidades), 
com a diferença de que, em vez de decidirem ao mesmo tempo, 
as firmas tomam decisões uma após a outra (sequencialmente). 
Assim, existe uma empresa que é líder e realiza, em primeiro lugar, 
a escolha de quanto deseja produzir. No segundo momento do 
jogo, a segunda firma, chamada de firma seguidora, observa a 
ação da firma líder e toma a sua decisão de quanto produzir (ou 
seja, ela toma uma decisão de acordo com sua função de reação). 
Vale destacar que a empresa líder sabe que a firma seguidora se 
comportará dessa forma e, ao tomar sua decisão inicial, a líder 
leva em consideração essa previsível resposta da firma seguidora. 
É importante também dizer que, uma vez tomadas, as decisões 
sobre as quantidades são irreversíveis. As características deste jogo 
são as seguintes:

• Os movimentos ocorrem em sequência;

• Todos os movimentos prévios são observados antes do 
próximo movimento ser escolhido; e
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• Os ganhos dos jogadores oriundos de cada combinação 
exequível dos movimentos são de conhecimento de todos.

Resumindo: neste Modelo de Stackelberg, uma firma fixa o seu 
nível de produção (concorrência em quantidades) num primeiro 
momento. As outras firmas, dada a escolha da primeira firma, 
escolhem, por sua vez, seus níveis de produção. Isso faz com que 
esse jogo entre as firmas passe a ser mais dinâmico e menos estático.

Atividades de aprendizagem

1. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso), nas assertivas sobre os modelos de 
oligopólio – duopólio:
(    ) No equilíbrio de Cournot cada firma escolhe a quantidade que 
maximiza o seu próprio lucro assumindo que a firma rival vai continuar a 
vender ao mesmo preço de antes. 
(    )  O Modelo de Bertrand entre duas firmas mostra de que forma o 
equilíbrio que resulta do oligopólio dependerá da escolha das quantidades 
que será feita pelas empresas. 
(    ) No Modelo de Cournot, as empresas não reconhecem a 
interdependência que existe entre si e cada uma assume que será fixo o 
nível de produção de sua concorrente.  
(    ) No Modelo de Stackelberg, a firma líder escolhe suas ações no 
pressuposto de que o seu rival (firma seguidora) vai se ajustar às ações do 
líder, de tal forma a maximizar o lucro. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, 
é:
a) F - F - F - V.
b) V - F - V - V.
c) F - F - V - V.
d) V - V - F - F.
e) V - F - F - F.

2. A literatura econômica apresenta algumas denominações para 
as uniões de empresas que acontecem em estruturas de mercado 

Questão para reflexão

Você consegue diferenciar as características dos modelos de 
Cournot, Bertrand e de Strackelberg?
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oligopolistas. Dentre elas, é possível destacar o cartel, que pode ser 
definido como:
a) Uma associação entre empresas, que as faz dividir o mercado entre 
elas, principalmente, pelo controle de preços.
b) A compra de ações, principalmente por instituições financeiras, que 
passam a ter o controle de diversas empresas em diferentes setores 
econômicos.
c) O controle sobre a produção e venda de determinado produto 
manipulado pelo governo.
d) A compra de empresas menores por outras de maior poder econômico 
e de mercado, que acabam negociando, posteriormente, a divisão do 
mercado com as demais concorrentes.
e) Uma ausência de concorrência, onde uma única empresa passa a 
controlar a produção e venda de mercadorias e serviços de determinado 
setor.
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Seção 2

A formação de preços na teoria do oligopólio
Introdução à seção

Como já abordado, os mercados oligopolistas são formados 
pela concorrência que ocorre entre um número pequeno de 
empresas de grande porte, e que neste sistema se colocam 
como rivais entre si, sendo assim, a formação de preços acaba 
sendo determinada pela capacidade das empresas que detêm o 
comportamento da demanda, e que se antecipam às ações e às 
reações de suas concorrentes.

A Teoria dos Preços estuda a formação dos preços no mercado 
oligopolizado baseando-se nos acordos organizados ou acordos 
não organizados entre as firmas que o compõem.

Conforme Kon (1999), o primeiro tipo de acordo, organizado 
ou formal, foi o oligopólio conivente e organizado. Um acordo 
conivente acontece quando as empresas são cúmplices na 
determinação de preços e na distribuição de mercado entre si, se 
organizando em uma associação central, como acontece no caso 
da formação de um cartel.

Os tipos de cartéis existentes são:

• Cartel centralizado: a associação central determina os 
preços e as quantidades que um produto vai ser oferecido 
em todo o mercado.

• Cartel descentralizado: a associação central fica responsável 
por estipular apenas algumas funções do mercado (como 
a fixação de cotas de produção de cada oligopolista, por 
exemplo), cabendo outras responsabilidades (como a 
negociação de preços, por exemplo) a cada firma que faz 
parte do cartel.

2.1 Os acordos na formação de preços no oligopólio
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Vale ressaltar que o cartel é uma prática ilegal em muitos países, 
incluindo o Brasil.

Um outro tipo de oligopólio são aqueles firmados em acordos 
não organizados (ou tácitos). Esses acordos podem assumir duas 
formas distintas: oligopólio conivente e oligopólio não conivente. 
Vamos conhecê-las? 

O oligopólio conivente, não organizado, aparece quando 
existem acordos informais e tácitos que irão estabelecer os 
preços e cotas de produção e, assim, fugir das leis antitruste. Já 
o oligopólio não conivente, não organizado, aparece quando 
ocorrem ações independentes das firmas, com menor exatidão 
com relação à reação das firmas rivais, além de existir guerra de 
preços ou marketing.

Para saber mais

Lei antitruste: lei que trata de punir práticas anticompetitivas, como 
aquelas onde as empresas usam do seu poder de mercado para 
determinar a quantidade de produção ou aumento de preços, 
impedindo a atração de novos competidores, o que elimina 
(diminui) a concorrência no mercado.

De maneira geral, em oligopólios baseados em acordos não 
organizados, a formação de preços ocorre, normalmente, pela 
liderança de uma dessas empresas na determinação do preço, 
sendo seguido, esse comportamento, pelas demais. Isso ocorre 
quando, invariavelmente, esta empresa líder possui:

• Estrutura de custos muito menor do que as demais;

• Aceitação como empresa líder;

• Influência sobre as demais; 

• Eficiência no direcionamento de preços para a obtenção 
da maximização dos lucros do grupo.
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Para saber mais

Na formação de preços em acordos tácitos, a empresa líder é 
quem determina o preço de mercado, sendo seguida pelas demais.

Leia em: <http://www.ie.ufrj.br/grc/pdfs/barreiras_a_entrada_e_
defesa_da_concorrencia.pdf>. Acesso em: 24 mar. 2017.

Essa liderança pode ser descrita de três maneiras:

a) Liderança da firma dominante: quando uma firma controla 
mais do que 50% da indústria, seguida por firmas pequenas, 
chamadas de “periferia competitiva” (que não têm força para 
influenciar os preços do mercado). O preço da empresa líder 
é a base para as demais, sendo que, quando a empresa líder 
estabelece seu preço, ela leva em consideração a oferta da 
periferia competitiva.

b) Liderança colusiva (conivente) de preços: acontece quando 
as empresas membros de uma indústria entendem a importância 
do interesse comum pelo reconhecimento cooperativo na fixação 
de preços. Nesse tipo de liderança, as principais firmas determinam 
o preço. A firma líder conduz o comportamento das demais por 
meio de táticas, que, de acordo com Kon (1999, p. 34), podem ser 
divididas em:

1) Não anunciar mudanças de preços com frequência;

2) Só anunciar mudanças nos preços quando ocorrerem 
alterações substanciais nos custos e na demanda reconhecidas 
por toda a indústria;

3) Preparar o “espírito” das demais firmas da indústria quando a 
líder necessitar anunciar alterações de preços (normalmente, isso 
é feito através de declarações na mídia); 

4) Punições das firmas que não querem seguir a firma líder.

Para saber mais

O que é Colusiva?
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c) Liderança barométrica de preços: nesse tipo de liderança, 
a empresa líder será aquela que consegue refletir as condições 
(“pressões”, por isso a expressão barométrica) do mercado, ou seja, 
uma firma assume a liderança de aumentar ou baixar os preços, 
conforme o mercado está em expansão ou depressão.

Em outra maneira de se determinar os preços no oligopólio, 
temos a fixação de normas ou regras práticas entre as empresas. 
As normas são estabelecidas através da determinação do preço 
pelo custo total (e não pelo custo marginal), onde as firmas devem 
agregar aos custos unitários uma margem de lucro desejado.

Os preços no oligopólio e no monopólio são mais elevados 
do que na estrutura de concorrência perfeita, entretanto, mais 
estáveis. Em geral, entre as regras práticas baseadas no custo total 
para o estabelecimento dos preços temos:

→ O Mark-Up: os preços são estabelecidos através da atribuição 
de uma margem percentual fixa (mark-up) sobre os custos. A taxa 
de mark-up deve ser fixada de tal forma a cobrir, além dos custos 
variáveis (CV), os custos fixos (CF), atendendo a uma certa taxa 
de rentabilidade desejada pelos empresários (VASCONCELOS; 
GARCIA, 2005).

Preço = Custo Variável Médio (1 + Mark-Up)

→ O preço padrão ou preço standard: os preços são calculados 
a partir dos custos, com base em suposições sobre o volume 
de vendas que acontecerá no futuro. Tais preços (standard) são 
formados com uma margem de retorno potencial desejado sobre 
o capital, que podem ser corrigidos ao longo das condições 
apresentadas pelo mercado (KON, 1999, p. 35). 

Vale ressaltar que o emprego dessas regras práticas (mark-
up e preço standard) foi desenvolvido pelos economistas Hall e 
Hitch, que, através de uma grande pesquisa junto a empresários 

É um acordo entre duas ou mais partes com o intuito de prejudicar 
alguém.



U2 - A dimensão do oligopólio na teoria da organização industrial 45

britânicos, procuraram entender sobre a fixação de preços por 
parte dessas empresas. 

A partir dos estudos de Hall e Hitch, Sweezy trouxe uma nova 
forma de se analisar a determinação de preços em oligopólio, com 
o objetivo de explicar por quais motivos certas firmas oligopolistas 
apresentam uma rigidez (estabilidade) nos preços: a teoria 
da curva de demanda quebrada. Com base neste modelo de 
demanda quebrada analisou-se a rigidez de preços nos oligopólios 
e o equilíbrio de mercado.

Na análise da Figura 2.5, P
o
 é o preço que prevalece no 

mercado. Dessa forma, se uma empresa oligopolista aumentasse 
seu preço acima de P

o
, os consumidores passariam a adquirir os 

produtos dos concorrentes, fazendo a receita total ter uma queda 
bastante acentuada (por isso, temos uma curva da demanda 
(D) muito elástica para preços acima de P

o
). Já se uma firma 

oligopolista abaixasse seu preço a um patamar menor do que P
o
, 

os oligopolistas concorrentes tenderiam a também reduzirem seus 
preços para não perderem mercado (por isso, temos uma curva 
da demanda (D) mais inelástica para preços inferiores a P

o
). Essa 

quebra na curva da demanda implica uma descontinuidade na 
Curva da Receita Marginal (IM), tal que apenas grandes variações 
no Custo Marginal levariam a variações no preço. Ou seja, os 
preços no oligopólio tendem a ser, relativamente, estáveis.  

Fonte: <http://www.auladeeconomia.com/graficos14.htm>. Acesso em: 10 mar. 2017.

Figura 2.5 | Curva da demanda quebrada

A

B
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Entre os pontos “A” e “B” é onde ocorre a demanda quebrada. 
O lucro é maximizado neste ponto, havendo a possibilidade de 
alteração dos custos marginais da firma sem que o preço e a 
quantidade de equilíbrio sejam afetados.

Uma firma pode estabelecer preços diferentes para um mesmo 
produto em mercados diferentes, pois a demanda de mercado 
mostra que existem diferentes consumidores dispostos a pagar 
diferentes preços pelo produto.

Algumas das precondições para que existam discriminações de 
preços são: 

• Elasticidade de demanda diferente entre consumidores 
(isso acontece por diferenças nas preferências, renda, 
conhecimento etc.);

• Possibilidade de separação dos consumidores, de acordo 
com essas elasticidades diferentes; 

• Impossibilidade da revenda do produto entre os 
consumidores.

Existem algumas classes de discriminação de preços (KON, 
1999, p. 89-90):

• De primeiro grau: acontece quando cada consumidor 
gasta a maior quantia que está disposto a pagar pelo bem 
(preço de reserva) e considera que a compra valeu a pena.

• De segundo grau: cobrança por faixa de consumo (blocos 
de consumo), em que os consumidores são divididos em 
blocos por ordem decrescente de preços máximos que 
cada um aceita pagar. 

• De terceiro grau: o vendedor divide os fregueses em alguns 
grupos com funções de demanda específicas, que refletem 
as quantidades vendidas a preços alternativos, existindo 
diferentes elasticidades a preços comuns, por exemplo, as 
tarifas telefônicas em períodos diurno e noturno (que são 
diferenciadas).

2.2 Discriminação de preços
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Quando qualquer fator impedir a livre mobilidade do capital 
para uma indústria, no longo prazo, isso se torna uma barreira à 
sua entrada no mercado. Bain, um estudioso do assunto, relata que 
a condição de entrada de novas firmas em um mercado depende 
do planejamento de precificação das empresas que já atuam nesse 
mercado, ou seja, até que ponto as firmas já estabelecidas em um 
mercado podem elevar seus preços de venda, sem que isso atraia 
novas firmas a entrarem nessa indústria.

A partir deste conceito, Bain formulou, em 1949, uma teoria 
sobre um preço limite. O preço limite é estipulado por um grupo 
de vendedores, determinando o maior preço que eles acreditam 
cobrar sem induzir a entrada de novos participantes à indústria 
(o preço limite pode ser, inclusive, menor do que aquele que foi 
calculado para a maximização dos lucros).

Em seus estudos, a principal preocupação de Bain estava 
voltada para determinar quais os fatores criariam barreiras à entrada 
de novas firmas em uma indústria, tendo relacionado as seguintes 
barreiras:

I. Existência de grandes economias de escala, que exijam 
um tamanho mínimo, mas considerável, em relação ao mercado 
para que ocorra a concorrência de uma nova empresa;

II. Diferenciação do produto associada à promoção de 
vendas com publicidade em economias de escala;

III. Vantagens absolutas nos custos das firmas que já atuam 
no mercado, decorrentes de: controle da distribuição do produto; 
acesso ao mercado de capitais; propriedade exclusiva de insumos 
essenciais; segredo das técnicas de produção superiores etc.

IV. Caráter institucional (quando as patentes e franquias já 
estão estabelecidas e quando o governo compra de determinadas 
firmas); e

V. Verticalização das firmas já estabelecidas.

Outro economista que estudou esses processos de formação de 

2.3 As barreiras de entrada
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preços no oligopólio foi Sylos-Labini, que desenvolveu um modelo 
que procurava explicar a concentração de capital, examinando 
o oligopólio que era fortemente concentrado em um pequeno 
número de grandes empresas.

Em resumo, a teoria de Sylos-Labini diz que não existe um 
único preço de equilíbrio em mercados oligopolísticos, pois o 
preço dependeria do tamanho desse mercado, da parcela de 
cada firma nele, e da sua capacidade de absorver novas firmas. 
De acordo com esse autor, quanto maior for esse mercado, maior 
tende a ser o tamanho das empresas que o compõem e menor 
o preço de equilíbrio. A política concorrencial da empresa está 
relacionada aos menores custos que ela consegue alcançar por 
usar tecnologia mais eficiente que as empresas concorrentes, o 
que permite às maiores empresas influenciarem o preço desse 
mercado de acordo com seus objetivos em cada momento (as 
empresas grandes podem escolher entre a estipulação de: preços 
mínimos que garantam um retorno baixo ao capital investido; 
preços de exclusão que impedem a entrada de novas firmas no 
mercado (pois não asseguram lucros recompensadores); e preços 
de eliminação (preços muito baixos, inferiores aos custos variáveis 
das empresas concorrentes, para que isso as elimine da indústria).

Labini ressalta a diferença entre oligopólio concentrado e 
oligopólio diferenciado e as barreiras à entrada dos mesmos. No 
oligopólio concentrado existem barreiras criadas pela tecnologia 
e pelo volume de investimentos, tendo potencial de saírem, “para 
fora”; já no oligopólio diferenciado, as barreiras da diferenciação 
dos produtos operam “para dentro” neste grupo de empresas.

As patentes e a especialização de alguns procedimentos 
podem operar como barreiras externas ou internas, pois podem 
exigir dirigentes e operários qualificados e especializados, e essa 
mão de obra é escassa e limitada. Entretanto, Labini ressalta que as 
principais barreiras são as tecnológicas e os gastos de venda para 
atingir um número cada vez maior de consumidores (suficiente 
para cobrir os custos de produção e as despesas com a implantação 
desse esforço de venda).
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Atividades de aprendizagem

1. Nos estudos de Sweezy, foi desenvolvida uma nova forma de se analisar 
a determinação de preços em oligopólio. Foi criado um modelo que seria 
capaz de analisar a rigidez de preços nos oligopólios e estudar o equilíbrio 
de mercado. Como ficou conhecida a Curva gerada a partir desse estudo?
a) Curva de Sweezy.
b) Curva da demanda quebrada.
c) Curva da demanda inteira.
d) Curva da demanda rígida.
e) Curva da demanda de Hall e Hitch.

2. Assinale V (Verdadeiro) ou F (Falso) para as assertivas sobre a formação 
de preços nos modelos de oligopólio:
(   ) Em uma liderança colusiva, a firma líder conduz o comportamento das 
demais por meio de táticas. 
(   ) O preço standard ou padrão não é calculado a partir dos custos. 
(   ) Nos estudos realizados por Sweezy, na Curva da Demanda Quebrada, 
se o preço subir, a receita total diminui porque a demanda é muito elástica 
a preços maiores do que aqueles cobrados no mercado. 
(   ) Para Labini, a política concorrencial da empresa está relacionada aos 
menores custos que ela consegue alcançar por usar tecnologia mais 
eficiente que as empresas concorrentes. 
A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:
a) F - F - F - V.
b) V - F - V - V.
c) F - F - V - V.
d) V - V - F - F.
e) V - F - F - F.

Questão para reflexão

Quais as principais diferenças entre a liderança da firma dominante 
e da liderança colusiva?
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Seção 3

Teoria dos jogos
Introdução à seção

Para iniciarmos essa seção, vamos entender o que seria a “Teoria 
dos Jogos”. Ela pode ser definida como uma teoria de modelos 
matemáticos que estuda a escolha de decisões, em condições de 
conflito. Uma das condições básicas da Teoria dos Jogos é estudar 
cenários onde existem vários interessados na otimização de seus 
ganhos. 

A Teoria dos Jogos foi desenvolvida por Von Neumann e 
Morgenstern, que observavam que os instrumentos da teoria 
microeconômica nem sempre produziam uma solução final 
para se determinar o preço no oligopólio. Essa teoria enfatiza a 
importância dos fatores subjetivos, num ambiente em que exista 
competição, ou seja, o seu desejo individual para determinados 
resultados é um problema de maximização da utilidade que você 
espera.

As principais premissas desta teoria são:

• Supõe-se que cada participante conheça os padrões de 
preferências dos demais;

• Cada jogador escolhe uma estratégia que leve em conta 
possíveis ganhos ou perdas, quando o outro jogador reage 
ao seu movimento;

• Normalmente é um jogo de dois jogadores;

• Os jogadores devem adotar estratégias mistas ou diferentes 
estratégias de acordo com a situação; 

• Pode ter mais de dois jogadores, entretanto, quando isso 
acontece, fica mais complexo o contexto do jogo. 
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3.1 Conceitos fundamentais e aplicações

A finalidade da Teoria dos Jogos é prever o movimento 
de outros jogadores (que podem ser empresas), sejam eles 
concorrentes ou aliados. Por esta teoria, os jogadores esperam 
obter o melhor resultado possível. O objetivo dela é entender qual 
a lógica adotada na hora da tomada de decisão, e observar se é 
possível haver colaboração entre os jogadores.

A Teoria dos Jogos, por intermédio da matemática, procura 
equacionar os conflitos, e entender as estratégias usadas por cada 
jogador.

Nesta teoria, a palavra jogo se refere a um tipo específico de 
conflito entre os jogadores (n) individuais ou em grupos.

A aplicação desta Teoria dos Jogos vai desde o estudo do 
comportamento da economia como um todo, passando por 
divisões de propriedades, distribuição de poder etc. 

A economia tem se utilizado da Teoria dos Jogos para analisar 
fenômenos econômicos, e se utiliza, em particular, da estratégia 
de equilíbrio que é baseada na racionalidade. A sua aplicação 
ajuda no processo de concorrência de mercado, nas tomadas de 
decisões, demonstrando qual a melhor estratégia para se alcançar 
a maximização do lucro, levando em conta as reações de seus 
concorrentes.

A lógica do jogo é buscar sempre a melhor situação (busca 
pela maximização dos ganhos), de acordo com os mecanismos 
da teoria econômica. A Teoria dos Jogos é complexa, buscando 
sempre entender e ajudar nas situações de conflitos, nas tomadas 
de decisões e das estratégias. Ela mostra a importância do 
comportamento humano na hora de se tomar uma decisão e a 
importância de se trabalhar em equipe, mesmo em situações de 
pressão e conflitos. A matemática é a sua principal ferramenta e 
muito utilizada nos estudos da economia.
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Fique ligado

Destacamos, nesta unidade, a Teoria do Oligopólio, seu 
desenvolvimento histórico e seus principais pensadores. Além 
disso, vimos como se dá a formação de preços no oligopólio, 
demonstrando alguns modelos desenvolvidos pelos economistas, 
e quais as principais barreiras de entrada no mercado oligopolista.

Finalizamos com a verificação da Teoria dos Jogos, que tem a 
finalidade de prever os movimentos dos outros jogadores, sejam 
eles concorrentes ou aliados, para que cada um se posicione (tome 
uma decisão) da melhor forma para obter o resultado desejado. 

Desta forma, os principais pontos estudados foram: 

• Conceitos fundamentais do oligopólio;

• A Teoria do Oligopólio;

• A formação de preço no oligopólio;

• As principais barreiras de entrada no oligopólio;

• Modelos de maximização do lucro; 

• A Teoria dos Jogos.

Para saber mais

Você sabia que O Dilema dos Prisioneiros é o mais conhecido jogo 
que foi criado em função da Teoria dos Jogos, e foi difundido no 
meio acadêmico.

Leia mais sobre ele em: <http://www.cienciadaestrategia.com.br/
teoriadosjogos/capitulo.asp?cap=m6>. Acesso em: 12 abr. 2017.

Questão para reflexão

A Teoria dos Jogos é um instrumento muito utilizado para analisar 
que tipo de mercado?
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1. No modelo desenvolvido por Cournot, ele buscava descrever uma 
estrutura de indústria, onde as empresas competiam de acordo com a 
quantidade produzida pelos seus concorrentes, estabelecendo a noção 
de curvas de reação, que demonstravam a reação de cada empresa 
em relação às ações de outras empresas oligopolistas. Nesse modelo, 
Cournot considerou algumas hipóteses, dentre elas:
a) Os produtos são heterogêneos; objetivo de maximizar o lucro; 
condições idênticas de custo nulo.
b) Existe acordo entre os produtores; objetivo de maximizar o lucro; 
condições idênticas de custo acima do estipulado.
c) Produtos homogêneos; duopólio; condições não idênticas de custo.
d) Produtos homogêneos; a curva da demanda é linear e visualizada por 
ambos os duopolistas.
e) Produtos heterogêneos; objetivo de maximizar o lucro; não existe 
acordo entre os produtores.

2. Nas assertivas abaixo, assinale V (verdadeiro) ou F (falso):
(   ) Foi Joe Staten Bain quem formulou, em 1949, a teoria sobre um preço 
limite.
(   ) A Teoria dos Jogos foi desenvolvida por Von Neumann e Morgenstern.
(   ) Foi o economista Sylos-Labini quem desenvolveu um modelo que 
procurava explicar a concentração de capital, examinando o oligopólio 
que era fortemente concentrado em um pequeno número de grandes 
empresas.
(   ) Cournot idealizou seu modelo como sendo de monopólio.
a) V - F - V - V.
b) F - V - V - V.
c) V - V - F - V.
d) V - V - V - V.
e) V - V - V - F.

Atividades de aprendizagem

Para concluir o estudo da unidade

Caro estudante, prossiga na leitura do livro e acrescente mais 
a seu conhecimento por meio de leituras complementares sobre 
a Teoria do Oligopólio, a formação de preços no oligopólio e a 
Teoria dos Jogos.
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3. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas assertivas abaixo:
(   ) Na formação de preços em acordos tácitos, a empresa líder não 
determina o preço de mercado.
(   ) A liderança colusiva acontece quando há um acordo entre duas ou 
mais partes com o intuito de prejudicar alguém.
(   ) A taxa de mark-up deve ser fixada de tal forma a cobrir, além dos 
custos variáveis (CV), os custos fixos (CF), atendendo a uma certa taxa de 
rentabilidade desejada pelos empresários.
(   ) A liderança barométrica consiste em refletir as condições (pressões) 
do mercado.
a) V - V - V - V.
b) V - F - F - V.
c) F - F - V - V.
d) F - V - V - V.
e) F - V - V - F.

4. O economista Sylos-Labini estudou os processos de formação 
de preços no oligopólio. Foi ele quem desenvolveu um modelo que 
procurava explicar                                  .
Complete a lacuna:

a) O capital social.
b) A concentração de poder.
c) A concentração de capital.
d) O equilíbrio fiscal.
e) O mercado de ações.

5. Para Labini, quais são os principais fatores de barreiras enfrentados 
pelas empresas que querem entrar em um mercado oligopolizado?
a) Tecnologia e o preço do dólar.
b) Preço de venda e localização da empresa.
c) Tecnologia e custos de vendas (marketing) para suprir os custos de 
produção e as despesas com a implantação desse esforço de venda.
d) Custo fixo e custo marginal.
e) Infraestrutura e localização.
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Unidade 3

Objetivos da organização

Nesta unidade, você será levado a compreender o 
processo de crescimento das firmas e como se deu a evolução 
das estratégias para tal crescimento. Os mecanismos que as 
firmas adotam em seus processos de produção e organização 
gerencial têm trazido cada vez mais interesse na economia, 
destacando estudos relacionados às características e 
comportamento das empresas capitalistas em mercados 
oligopolistas. Na dinâmica da economia capitalista, as firmas 
tendem a buscar estratégias que, além de maximizar seus 
lucros, proporcionem melhor posicionamento no mercado e 
expansão do seu tamanho. Desta forma, a maneira como as 
firmas estabelecem suas metas foi constantemente debatida 
por várias correntes teóricas que forneceram subsídios para 
compreendermos melhor a natureza e o objetivo das firmas. 
Quanto às estratégias de crescimento, várias também são 
as abordagens que podem ser adotadas, desde a destruição 
criadora, envolvendo a introdução de novos processos, até 
a diversificação com seu processo de integração vertical. 
Portanto, serão nossos objetivos: 

• Compreender o conceito econômico de firma.

• Conhecer as diversas abordagens sobre o crescimento 
das firmas.

• Entender as estratégias para promover o crescimento 
das firmas.

Objetivos de aprendizagem

Daiane Alves Rodrigues Santiago



• Verificar qual o papel da inovação no crescimento das 
firmas.

• Conhecer os processos de diversificação, 
diferenciação e outros.

Diante de tais objetivos, nossa preocupação é entender 
o processo de crescimento das firmas e como a Economia 
Industrial e suas abordagens contribuíram para a compreensão 
dele. 

Nessa perspectiva, é necessário ressaltar que, de forma 
ampla, o crescimento das firmas está relacionado às suas 
decisões e transformações estruturais e gerenciais. O 
processo de destruição criadora descrito por Schumpeter é 
base para compreender a dinâmica do capitalismo e a firma 
deve adotá-lo para sobreviver no mercado, assim, neste 
processo, a introdução de novos elementos e um novo tipo 
de organização produtiva ocorrerão.  

Para alcançarmos esses objetivos, será realizado um 
resgate de algumas abordagens teóricas relacionadas ao 
crescimento das firmas. Em seguida, serão verificadas 
estratégias de crescimento das firmas, como: o processo 
de destruição criadora, a diferenciação e diversificação de 
produtos e os esforços de venda. Dessa forma, será possível 
compreender como ocorre o processo de crescimento das 
firmas na dinâmica do capitalismo.

Os conteúdos serão apresentados em duas seções.

Esta seção trata do conceito de firma numa perspectiva evolucionista, 

de forma que os autores passam a observar o comportamento e papel da 

firma na economia. Neste sentido, são discutidos a natureza e os objetivos 

das firmas, bem como o seu processo de crescimento. Assim, a Economia 

Industrial passou a ser fonte de teorias e informações sobre o processo 

decisório e de estratégia das empresas (ou firmas). 

Seção 1 | Objetivos e organização do crescimento das firmas



Compreenderemos a importância das estratégias e decisões das 

firmas para o crescimento. Uma das grandes discussões observadas pela 

economia é a do economista Joseph Schumpeter1 com a destruição 

criadora. Diversificação, diferenciação de produtos e esforços de vendas 

também são ações que serão discutidas como estratégias de crescimento.

Seção 2 | Estratégias de crescimento

1 Joseph Schumpeter: Economista com destaque no século XX que ficou conhecido 
por considerar a inovação tecnológica como motor do capitalismo.
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Introdução à unidade

Na Economia Industrial é possível observar as várias correntes 
que discutem o crescimento das firmas, bem como suas 
estratégias para alcançar o limite desejado. Desta forma, destaca-
se nestes debates a busca pela incorporação do crescimento 
e da acumulação de capital, com alguns fatores decisivos 
para a dinâmica capitalista. As firmas, neste contexto, buscam 
oportunidades de crescimento de sua produção e da aplicação 
do capital acumulado. Consequentemente, as estratégias de 
crescimento e expansão de mercados podem ocorrer por meio da 
inovação tecnológica, introduzindo novas técnicas para melhorar 
um produto já existente ou para a criação de novos produtos.

Esta unidade está voltada para a evolução do conceito de 
firma e seus desdobramentos teóricos, que analisa, juntamente 
com a economia industrial, as perspectivas sobre o crescimento 
e estratégia das firmas capitalistas. Nas discussões clássicas da 
economia, a empresa está presente (implicitamente) como agente, 
nas classes sociais (trabalhadores, proprietários e capitalistas). A 
empresa ganhou espaço após a Revolução Industrial, pois antes 
disso tinha característica doméstica, ou seja, pequenas oficinas 
com trabalhos quase artesanais. Com a evolução do capitalismo, 
sugiram então as primeiras empresas industriais, que contavam 
com uma organização familiar e simples e, basicamente, tinham 
por objetivo a acumulação de capital. Quando observamos as ideias 
da escola neoclássica, percebe-se uma alteração de eixo teórico, 
onde a discussão sobre o valor das mercadorias é proposta como 
solução do problema alocativo. A empresa neoclássica trata-se 
de um agente econômico que toma decisões de curto e longo 
prazos, levando em consideração a entrada e saída dos mercados 
e os lucros.

Assim, vários autores ofereceram suas contribuições para um 
melhor entendimento do comportamento das empresas e da 
atividade econômica. A natureza da firma ainda pode ser percebida 
como um arranjo institucional ou uma organização hierárquica, 
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buscando a escolha da planta ótima dentre as alternativas 
tecnológicas no espaço em que opera. 

A ideia proposta pela teoria neoclássica, segundo a qual o 
objetivo da firma era maximizar o lucro, deu origem então a outras 
discussões, que apresentavam uma outra vertente de mostrar que 
a firma também possui o objetivo de maximizar o crescimento, por 
isso, tal objeto passou a ser núcleo de diversos estudos sobre este 
processo.

Nessa perspectiva, a firma (ou empresa, como é chamada na 
atualidade) tem papel fundamental na economia, como um agente 
envolvido em um fluxo econômico que participa do mercado de 
bens e serviços e do mercado monetário, contribuindo para o 
crescimento econômico e, mais além, para o desenvolvimento 
econômico. 



U3 - Objetivos da organização 65

Seção 1

Objetivos e organização do crescimento das 
firmas

Introdução à seção

Nesta seção, você poderá compreender as diferentes 
abordagens sobre o conceito da firma, bem como a forma como 
as mesmas compreendem o processo de crescimento. Neste 
sentido, será possível entender como o grande debate sobre 
o crescimento das firmas no âmbito da economia industrial 
contribuiu para a evolução das empresas.

1.1 Natureza e objetivos da firma

O ramo da Economia Industrial tem por objetivo estudar a 
estrutura das firmas e suas interações estratégicas. Além disso, 
busca compreender as relações existentes entre empresa, mercado, 
instituições e processos. O entendimento sobre a estrutura das 
firmas e das organizações avançou de forma relevante nas últimas 
décadas, e, entre os diversos elementos que são parte da discussão 
acadêmica e prática sobre as firmas, é possível dar ênfase em 
dois deles: as razões para a existência das firmas e a lógica da sua 
organização interna. 

Para que seja possível compreender a estratégia de crescimento 
das firmas é necessário fazer um resgate sobre o conceito de firma 
neste contexto. Na teoria econômica, uma das primeiras referências 
utilizadas é a do autor Marshall, que teria em uma das suas obras 
tratado o aspecto legal da firma.

Indo mais além, observamos que Kerstenetsky (1995) 
aponta que Marshall, em seu livro IV do Principles 
(Os agentes da produção: terra, trabalho, capital e 
organização), investiga as leis dos rendimentos e suas 
manifestações sobre a economia, o que permite analisar 
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a relação entre a organização da produção e seus efeitos 
sobre o restante da economia. (FEIJÓ; VALENTE, 2004, 
p. 353)

Na teoria econômica neoclássica, a firma é o local 
onde uma ou várias transformações tecnológicas são 
processadas em um determinado bem ou serviço. A firma 
é retratada como um ator passivo, que toma a tecnologia, 
os preços dos fatores e a capacidade organizacional como 
dados e reage às mudanças na oferta e na demanda por 
substituição na margem. (FEIJÓ; VALENTE, 2004, p. 354)

Coase chama a atenção para dois aspectos importantes, 
entre outros. O primeiro critica a noção tradicional da 
economia neoclássica de considerar a firma como uma 
função de produção. Muito mais do que uma relação 
mecânica entre um vetor de insumos e um de produtos, 
associada a uma determinada tecnologia, a firma é uma 

Na visão marshalliana, a relação entre a firma com seu meio 
ambiente tem um mediador fundamental, o empresário. Neste 
sentido, ele exerce uma função de destaque no processo produtivo, 
pois assume riscos e organiza a produção. Diferente do que Marshall 
propusera sobre a firma, a teoria econômica tradicional trata tal 
conceito de forma limitada. Conforme Feijó e Valente (2004), a firma 
é apenas o local que reúne fatores de produção que se combinam 
de acordo com a tecnologia disponível de conhecimento comum.

Nesta abordagem, aspectos organizacionais, relações com 
fornecedores e clientes não são explorados, e, desta forma, a 
firma poderia ser representada como uma função produção. Em 
relação à firma, ainda podemos ressaltar a contribuição de autores 
como Ronald Coase e Frank Knight. Embora o último autor tenha 
oportunizado um debate sobre a questão do lucro como motor 
fundamental para a emergência da firma, o trabalho de Coase foi 
aquele que inspirou os avanços rumo a um novo paradigma para 
os estudos das organizações, e o autor, inclusive, ganhou o Prêmio 
Nobel de Economia, em 1991.
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relação orgânica entre agentes que se realiza através de 
contratos, sejam eles explícitos, como os contratos de 
trabalho, ou implícitos, como uma parceria informal [...] 
o segundo aspecto que Coase avalia relaciona-se com o 
custo do funcionamento dos mercados. (ZYLBERSZTAJN, 
2000, p. 24-25)

Nesta perspectiva, pode-se dizer que os mercados têm custos que 
são associados ao seu funcionamento, levando as firmas a analisarem 
a formatação de contratos mais eficientes, onde os agentes são 
induzidos a cooperarem para aumentar o valor da empresa.

A firma moderna, segundo Zylbersztajn (2000), pode ser 
compreendida como uma junção de contratos entre agentes, que 
irão promover troca de informações e serviços entre si, resultando 
em um bem final. Isto poderá ocorrer respeitando uma hierarquia, 
ou seja, dentro das firmas, mas também fora delas, construindo 
relacionamentos extrafirma, no entanto agindo por estímulos que 
façam funcionar de forma coordenada.

1.2 O crescimento das firmas

Em economia, a empresa (ou firma) é considerada como um 
dos agentes econômicos que realizam suas transações no sistema 
econômico. As empresas são responsáveis por promover a produção 
e gerar renda, bem como pelos gastos da economia nacional. 
Observando a Figura 3.1 é possível verificar o fluxo simplificado da 
economia e a relação existente entre as famílias e as empresas.

Fonte: Vasconcellos e Garcia (2000, p. 7).

Figura 3.1 | Fluxo Real da Economia

Mercado de bens e serviços

EmpresasFamílias

Demanda Oferta

Oferta Demanda

Mercado de fatores de produção
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Conforme a Figura 3.1, a empresa está relacionada com 
a unidade que é responsável pela organização da produção. 
Segundo Kon (1999), a firma possui características complexas 
que consistem em organizar, reunir e remunerar os recursos 
produtivos, originando os bens e serviços que serão oferecidos 
na economia. "Além disso, como unidade de produção não 
subsiste isoladamente, pois depende do funcionamento de outras 
empresas para o fornecimento de insumos ou distribuição de sua 
produção" (KON, 1999, p. 68).

Compreender o funcionamento do mecanismo das firmas é 
fundamental para formular estratégias de crescimento, e, além 
disso, deve-se estar atento para o papel das organizações na vida 
econômica e também social.

O crescimento da firma está no cerne da dinâmica capitalista. 
Kerstenetzky (2007) mostra que os autores clássicos destacaram a 
acumulação de capital no âmbito de um processo de crescimento 
da unidade de produção e do sistema econômico. Desta forma, 
várias abordagens sobre o crescimento das firmas podem ser 
elencadas, desde aquelas observadas na teoria econômica 
tradicional até as mais recentes, com nuances modernas.

O problema central das análises tradicionais de 
crescimento, particularmente as marginalistas, 
denominadas na literatura como “Teoria da Firma” [...] 
reside na investigação da forma pela qual são determinados 
os preços e a alocação de recursos entre diferentes usos. 
O modelo de firma apropriado nessas teorias é um modelo 
que representa as forças que determinam os preços e as 
quantidades produzidas de produtos específicos em uma 
firma individual, e o equilíbrio da firma é em essência o 
"equilíbrio da produção" para o produto, do ponto de 
vista da firma. (KON, 1999, p. 69)

Nesta perspectiva, o crescimento da firma poderia ser observado 
por um aumento da produção de alguns bens, e o tamanho ideal 
(ótimo) da empresa será o ponto mínimo da curva de custo médio 
para dada produção. Assim, os limites ao crescimento do tamanho 
da firma, considerando uma condição de equilíbrio, serão 
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determinados por fatores que significarão obstáculos à expansão 
da produção, e ainda podem ser diferenciados dependendo da 
estrutura de mercado em que a empresa está inserida (KON, 1999).

Quadro 3.1 | Abordagens sobre os objetivos das firmas

Tipos de 
abordagem 
da fi rma

Objetivo da 
fi rma

Forma de 
organização 
da fi rma

Papel da 
fi rma na 
economia

Ênfase da 
concepção

Marshalliana Maximização 
de lucro

Unidade de 
produção 
coincidente 
com unidade 
de decisão

Ativo/
limitado pela 
existência do 
empresário

Organização 
da produção

Neoclássica Maximização 
do lucro

Unidade de 
produção

Passivo/
adapta a 
mudanças 
no mercado

Efi ciência 
alocativa

Teoria do 
custo de 
transação

Minimização 
de custos 
mercado

Unidade de 
produção

Passivo/
adapta a 
mudanças 
no mercado

Análise 
de custo-
benefício

Gerencial / 
comporta-
mental

Maximização 
da utilidade da 
alta gerência

Firma 
hierárquica e 
diversifi cada 
atuando sob 
racionalidade 
limitada

Ativo/fi rma 
como um 
agente 
dotado de 
conduta

Processo de 
decisão

Questão para reflexão

Qual a importância das firmas para o crescimento econômico de 
um país?

Castro e Leite (2014) comentam que, além do pioneirismo das 
obras de Marshall em relação ao crescimento das firmas, é possível 
verificar uma relação entre as obras de Chandler, Penrose, Coase 
e Williamson, no sentido de que observam as fronteiras da firma e 
o seu tamanho ótimo em relação ao mercado. Desta maneira, o 
estudo do crescimento das firmas tem se intensificado nas últimas 
décadas, especialmente após a publicação da clássica obra de 
Penrose, intitulada de Teoria do Crescimento da Firma.
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Penrose Crescimento a 
longo prazo

Firma como 
um teamwork 
decidindo em 
condições de 
incerteza

Ativo/
transforma 
o ambiente 
a partir de 
decisões

Processo de 
crescimento 
e formação 
de 
capabilities

Hierarquia x 
mercados

Minimização 
de custos

Estrutura 
hierárquica

Passivo/
adapta a 
mudanças 
no mercado

Imperfeições 
do mercado

Arranjos 
institucionais

Criar 
oportunidades 
para as firmas 
em rede

Cooperação 
interfirmas 
/ network 
organizations

Ativo/busca 
reduzir 
incerteza 
através das 
redes de 
firmas

Melhora 
contínua em 
produtos e 
processos

Fonte: Feijó e Valente (2004, p. 371).

1.3 Diversos enfoques sobre o crescimento das firmas

A partir da década de 1940 iniciou-se o processo de 
desenvolvimento de novas ideias nos Estados Unidos, intituladas 
de "Teoria da Organização", que observavam novas formas de 
organizar a produção devido a requisitos funcionais (internos) 
diferenciados. Desta forma, as firmas começaram a ser 
consideradas como organizações administrativas que possuem 
interesses internos consideráveis mas cujo comportamento ainda 
teria objetivos neoclássicos.                                        

Conforme Kon (1999, p. 70), os autores Berle e Means 
"ressaltaram a inadequação da teoria tradicional quando usada 
para entender a grande empresa moderna". A empresa moderna 
apresentou modificações significativas quando relacionadas 
aos conceitos fundamentais da teoria tradicional, tornando-os 
inaplicáveis à nova firma e suas relações econômicas. 

As análises mais recentes sobre Teorias da Firma retiram o 
mercado do centro da atenção e enfocam a firma como uma 
unidade que toma decisões com poder e autonomia. Neste 
sentido, o princípio de maximização do lucro é substituído pela 
análise do crescimento das empresas, formas de investimentos e 
financiamentos, motivações e limitações à expansão.
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Entre essas análises modernas que recusam o princípio 
da maximização do lucro como fim único das empresas 
destacam-se as teorias "gerenciais" e "comportamentais" 
de Baumol, Williamson, Marris, Simon, Cyert e March, que 
enfocam o caminho para tomadas de decisões, em muitos 
aspectos de modo diferente da teoria convencional. 
(KON, 1999, p. 71)

Quadro 3.2 | Análise de autores sobre crescimento de firmas

Autor Análise

Baumol Baumol enfatiza o crescimento dos gastos (particularmente 
com publicidade) visando maiores vendas, e não apenas a 
diminuição dos preços, como comportamento padrão da 
empresa moderna, o que implica que o crescimento da 
receita se dê com o sacrifício do nível dos lucros.

Williamson  A maximização dos lucros como objetivo primordial para o 
crescimento dá lugar a objetivos parciais da gerência, que 
são definidos por função "utilidade" gerencial que deverá ser 
maximizada. Esta função possui controle de variáveis como 
salários, segurança e tamanho da equipe.

Marris Defende a ideia de que o gerente será julgado por sua 
habilidade de tomar decisões que conduzam à expansão bem-
sucedida, e suas recompensas refletirão isto. O crescimento 
depende das condições favoráveis e das restrições da 
demanda, da oferta e da função "utilidade" a ser maximizada.

Simon Em uma linha comportamental da firma, o autor faz uma 
análise pioneira, ao incluir a incerteza ao processo de 
decisão e de formulação de metas da empresa. Ressalta a 
dificuldade dos administradores de avaliarem com certeza 
se estão ou não obtendo a maximização de lucros, vendas 
ou crescimento, devido à não disponibilidade de acesso às 
informações necessárias ou face à incerteza quanto a estas.

Cyert e March Os autores descrevem uma situação no processo de tomada 
de decisão das empresas em que um grupo particular de 
indivíduos é responsável por estabelecer os objetivos da 
organização, e podem surgir possíveis conflitos entre os 
interesses dos membros deste grupo.

Cada análise tem por objetivo trazer uma visão com variáveis 
relevantes sobre o crescimento global da empresa, o que pode 
depender desde a estrutura da firma, até as mudanças externas. 
O Quadro 3.2 demonstra análises de alguns autores que discutem 
sobre o crescimento das firmas.

Fonte: adaptado de Kon (1999, p. 71-77).
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É possível perceber que o debate sobre o crescimento das 
firmas busca descobrir o limite máximo de crescimento, bem como 
enfatiza a capacidade da firma em organizar sua estrutura física e 
administrativa de forma a atender aos interesses de todos os grupos 
envolvidos no processo, se tornando cada vez mais eficiente.

Uma das grandes contribuições para a teoria do crescimento da 
firma, que deve ser ressaltada, foi elaborada pela economista Edith 
Penrose, que inicia sua análise observando o termo crescimento 
como um elemento quantitativo e qualitativo presente no processo 
das firmas. 

Penrose [...] salienta a noção da firma como um conjunto 
de recursos produtivos, com diferentes possibilidades de 
combinação, que representam o potencial de expansão a 
ser definido pela direção gerencial. Portanto, a evolução 
da firma apresenta características históricas determinadas 
por sua gestão nos vários momentos passados e não 
pode ser analisada por meio de um esquema estático e 
geral. (KON, 1999, p. 78)

Kupfer e Hasenclever (2002) comentam que Penrose destaca-
se dos demais autores gerencialistas, pois considera que os 
objetivos que, normalmente, são perseguidos pelos gerentes, 
podem ser incluídos em um objetivo amplo de crescimento. Assim, 
o lucro, as parcelas de mercado e a segurança são visualizados 
como resultado e fator de crescimento, em um olhar dinâmico da 
empresa que transforma e cresce.

Para saber mais

O retrato de empresa contido nas teorias econômicas depende da visão 
de funcionamento do sistema econômico mais geral desenvolvido 
pelas teorias. Com esta observação em mente, podemos partir para 
a discussão da natureza e objetivos da empresa, sem pensar que 
estaremos buscando o que é realmente uma empresa e quais são 
realmente seus objetivos, mas sim como as teorias econômicas as 
retratam, sabendo que a diversidade deste retrato faz parte do mundo 
da ciência. Podemos ainda levar em conta um aspecto adicional: a 
evolução histórica das unidades que organizam a produção também 
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tem influência sobre a formulação teórica da empresa (KUPFER; 
HASENCLEVER, 2002, p. 25).

Quando nos referimos ao crescimento das firmas, verifica-se 
que muitos aspectos devem ser levados em consideração, como: 
as técnicas empregadas no processo produtivo, as decisões 
de novos investimentos, o acúmulo de capital, a adoção de 
tecnologia, entre outros. As condições externas e internas das 
empresas podem significar sua expansão, ou não.  

Assim, o conhecimento das características das firmas, associado 
aos objetivos e sua capacidade de promover estratégias que levem 
à sua expansão, pode significar, no contexto da economia como 
um todo, uma alternativa para a promoção do crescimento e do 
desenvolvimento econômico.

Atividades de aprendizagem

1. Conforme Kon (1999), o termo crescimento, quando relacionado 
ao aspecto econômico, pode apresentar duas conotações. A primeira 
possui uma denotação referente ao aumento do montante dos 
resultados alcançados; já na segunda tem um sentido de aumento nestes 
montantes acompanhado de melhorias na qualidade, como um processo 
de desenvolvimento, com transformações estruturais significativas. 
Em relação ao processo de crescimento das firmas, julgue as sentenças 
a seguir:
I. A firma pode ser considerada como o local que reúne fatores de 
produção que se combinam de acordo com a tecnologia disponível de 
conhecimento comum.
II. Na visão "marshalliana" a relação entre a firma com seu meio ambiente 
tem um mediador fundamental, o empresário.
III. Na teoria econômica neoclássica, a firma é o local onde uma ou várias 
transformações tecnológicas são processadas em um determinado bem 
ou serviço.
Estão corretas:
a) Afirmativas I e III, apenas.
b) Afirmativas I e II, apenas.
c) Afirmativa I, apenas.
d) Afirmativa II, apenas.
e) Afirmativas I, II e III.
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2. No estudo do crescimento das firmas do ponto de vista da economia, 
deve-se estar atento ao papel dessas instituições na vida econômica e 
social, bem como observar a interação delas com os outros agentes 
econômicos. Desta forma, diversas análises são realizadas com propostas 
diferentes sobre as organizações produtivas.
Deste modo, é correto afirmar que:
a) A unidade de produção subsiste isoladamente, pois não depende do 
funcionamento de outras empresas para o fornecimento de insumos ou 
distribuição de sua produção.
b) Os autores clássicos destacaram a acumulação de capital no âmbito 
de um processo de crescimento da unidade de produção e do sistema 
econômico. 
c) O processo da dinâmica capitalista não pode significar uma alteração 
na estrutura e decisão na vida das firmas.
d) As análises modernas aceitam o princípio da maximização do lucro 
como fim "único" das empresas, e entre elas destacam-se as teorias 
"gerenciais" e "comportamentais”.
e) O debate da teoria econômica sobre o crescimento das firmas não 
envolve discussões sobre fatores gerenciais, e leva em conta apenas a 
estrutura de concorrência perfeita. 
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Seção 2

Estratégias de crescimento

Introdução à seção

Nesta seção, você compreenderá as estratégias de crescimento 
das firmas. Tais estratégias podem ser observadas no processo de 
destruição criadora (idealizado por Schumpeter); na diferenciação 
e diversificação de produtos e na terceirização. 

2.1 Destruição criadora

Com a transformação constante do capitalismo, as empresas 
passaram não somente a se preocupar com a maximização dos 
lucros, mas também buscaram cada vez mais a ampliação de 
seus mercados. Além da acumulação de capital, as firmas são 
constantemente motivadas a procurar melhores oportunidades de 
crescimento, investindo, assim, seu capital acumulado.

Neste processo, as estratégias de crescimento e 
ampliação de mercados são elaboradas através da 
inovação tecnológica - seja instituindo novas técnicas 
para a produção de um mesmo produto, seja através 
da introdução de novos produtos - e do esforço de 
vendas através de campanhas promocionais na busca de 
ampliação dos mercados. (KON, 1999, p. 83)

Na realidade capitalista, percebem-se as dificuldades de se 
observar o comportamento de concorrência perfeita, assim, cada 
vez mais, se discutem as estratégias de crescimento nas estruturas 
de mercado monopolistas e oligopolistas, dividindo-as em 
curto prazo e longo prazo. Desta forma, as empresas realizam o 
exercício de procurar novos mercados mediante a adoção de novas 
técnicas, diferenciando produtos, realizando esforços de vendas e 
diversificando sua pauta de produtos ou serviços.
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Em suas primeiras observações sobre o capitalismo, o autor 
Schumpeter ressalta que este sistema econômico está baseado 
em uma forma de transformação econômica, ou seja, possui uma 
característica evolutiva, sendo esta característica fundamental 
para realizar alterações no meio natural e social, que, por sua vez, 
modificarão a vida econômica e os processos industriais.

Foi somente após a Segunda Guerra Mundial que as ideias 
apresentadas por Joseph Schumpeter começaram a 
florescer, fundando o que hoje se denomina a Economia 
da Inovação. Em seu livro Teoria do Desenvolvimento 
Econômico, publicado em 1912, o autor observa que a 
inovação cria uma ruptura no sistema econômico, no 
interior das indústrias, revolucionando as estruturas 
produtivas e criando fontes de diferenciação para as 
empresas. (KUPFER; HASENCLEVER, 2002, p. 129)

A busca por novos mercados aliada à constante mutação do 
capitalismo altera a estrutura industrial e revoluciona a estrutura 
econômica, de dentro para fora, num processo de destruir o antigo 
e criar novos elementos. "Este processo de destruição criadora é 
básico para se entender o capitalismo [...] e a ele deve se adaptar 
toda empresa capitalista para sobreviver" (KON, 1999, p. 84).

Kon (1999) ainda comenta que no processo de destruição criadora 
é possível observar que existe uma permanente eliminação do valor 
do capital de antigos investimentos, que devem ser deixados para 
trás ou adaptados, com prejuízos, quando prevalece um sistema de 
livre concorrência.

Neste contexto, a inovação traz, além de novos produtos e 
serviços, outras variações que podem ser chamadas de imitações, 
ou seja, um processo de difusão da inovação. Assim, tais variações 
são melhorias incorporadas aos bens e serviços inovadores que, 
consequentemente, se aproximam das necessidades dos usuários.

Quando há a introdução de novos produtos ou mercadorias, num 
contexto capitalista competitivo, a estrutura de preços já existentes 
tende a se modificar, criando uma satisfação às necessidades dos 
consumidores a preços mais baixos, sem que os demais preços 
variem, ou seja, mesmo que estes se mantenham rígidos.
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Na visão schumpeteriana, a evolução e dinâmica da economia 
ocorre pelo processo ininterrupto de introdução e difusão da 
inovação, e de forma geral por quaisquer mudanças no espaço 
econômico onde as empresas operam, alterando processos 
produtivos, produtos ou até mesmo a organização dos mercados.

Por sua vez, qualquer inovação, nesse sentido amplo, é 
entendida como resultado da busca constante de lucros 
extraordinários, mediante a obtenção de vantagens 
competitivas entre os agentes (empresas), que procuram 
diferenciar-se uns dos outros nas mais variadas dimensões 
do processo competitivo, tanto os tecnológicos quanto 
os de mercado (processos produtivos, produtos, insumos, 
organização, mercados, clientela, serviços pós-vendas). 
(KUPFER; HASENCLEVER, 2002, p. 418)

Em linhas gerais, os produtos são diferenciados conforme 
os seguintes atributos: especificações técnicas; 
desempenho ou confiabilidade; durabilidade; ergonomia 
e design; estética, custo de utilização do produto; 
imagem; marca; formas de comercialização; assistência 
técnica e suporte ao usuário; financiamento aos usuários. 
(KUPFER; HASENCLEVER, 2002, p. 93)

Questão para reflexão

A inovação pode ser entendida como um determinante na 
concorrência das empresas?

2.2 Os processos de diferenciação do produto e 
diversificação da produção

Em tempos atuais, com a grande concorrência e globalização 
econômica, as empresas, para aumentarem sua participação de 
mercado (bem como para maximizarem seus lucros), procuram por 
estratégias que possam oferecer ao consumidor uma "cesta" com 
produtos e serviços diferenciados.



U3 - Objetivos da organização78

Embora alguns atributos são citados para discriminar uma possível 
característica de diferenciação, é válido lembrar que a diferenciação 
ainda pode decorrer de fatores subjetivos como gosto, preferência, 
grau de utilidade, experiência com alguns produtos etc. Neste 
contexto, alguns setores na economia apresentam certa vocação 
para apresentar produtos com diferenciação. Este processo está 
ligado às características do produto ou às características dos 
consumidores, de forma que um novo produto terá sucesso se os 
consumidores considerarem que este produto modificado é melhor 
que um já existente.

Segundo Kon (1999), a diferenciação de um produto trata-se da 
introdução de uma nova mercadoria que possua uma característica 
próxima de outra que já foi produzida e vendida no mercado, e 
neste contexto, a diferenciação determina traços ou características 
próprias e exclusivas ao produto que são patenteadas e geram 
marcas registradas que podem significar prestígio.

A diferenciação de produtos através da propaganda tem 
sido uma característica estrutural de grande importância 
na teoria da organização industrial. Este conceito 
foi introduzido na teoria econômica por Chamberlin 
e, segundo ele, trata-se de um elemento-chave na 
identificação de estruturas de mercado de oligopólio ou 
de concorrência monopolística. O conceito foi definido 
assim: "Uma classe geral de produtos é diferenciada se 
existir qualquer base significativa para distinguir os bens 
oferecidos por um vendedor daqueles oferecidos por 
outro. (CHAMBERLIN, 1933 apud FIGUEIREDO, 1983, p. 33)

Quando um produto é idêntico, ou possui um substituto perfeito, 
a empresa não possui condições de praticar preços diferenciados, 
sendo esta apenas uma tomadora de preços. Já em uma situação 
mais real do mercado, os produtos, dificilmente possuem 
características idênticas, contrariando o modelo de concorrência 
perfeita, o que explica a busca das firmas por uma diferenciação 
dos produtos que permita às empresas atribuírem preços acima das 
demais e, ainda, realizar suas vendas.
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Neste sentido, o processo de diferenciação ainda envolve a 
qualidade e o método que se utiliza nas vendas. Os consumidores 
deverão preferir e se convencer de que existe uma qualidade 
superior no produto ou serviço que lhes está sendo oferecido. 
Assim, a firma deverá possuir uma metodologia de vendas 
(redução de preços, marketing e propaganda etc.) para conquistar 
novos mercados e novos clientes, o que exigirá um maior esforço 
de vendas e uma eficiente avaliação entre valor das vendas e os 
custos das vendas. 

As oportunidades para a inclusão de produtos novos decorrem 
de mudanças nos serviços produtivos que estão à disposição da 
firma, que podem ser as experiências acumuladas (“know how”) e 
também as alterações no ambiente externo percebidas pela firma. 

Quando pensamos no termo diversificação, é preciso 
compreender que ele trata de uma expansão da firma para 
mercados distintos daqueles em que ela atua. Por exemplo, uma 
firma que, anteriormente, trabalhava com a produção de freios 
para bicicletas e passasse a fabricar produtos eletrônicos, isso seria 
diversificação da produção, ou seja, a firma expandiu-se para novos 
mercados, mas não abandonou sua antiga linha de produtos. Esta 
alternativa pode ser visualizada pela empresa como fundamental 
para o crescimento, já que lhe permitirá superar os limites de 
seu mercado atual. Assim, podemos observar que em mercados 
diferentes (diversificação) esta firma reduz o risco de entrar em crise 
ou depender exclusivamente dos lucros de apenas um produto. No 
estudo da teoria de crescimento da firma, o ponto-chave para a 
diversificação da produção seria a liberação da firma das restrições 
à sua expansão impostas pela demanda por produtos existentes, 
entretanto, não das restrições impostas pelos recursos existentes.

Na literatura de Economia Industrial, a discussão deste 
fenômeno encontra-se integrada a um corpo teórico 
mais amplo que aborda, como questão central, o 
processo de crescimento da empresa, o qual é analisado a 
partir das interações que se estabelecem entre as noções 
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de Estrutura-Conduta-Desempenho2. Deste modo, 
particular ênfase costuma ser atribuída aos impactos da 
dinâmica concorrencial sobre a lógica do processo de 
expansão da empresa para novos mercados. (KUPFER; 
HASENCLEVER, 2002, p. 308)

Guimarães sugere que o "horizonte de diversificação" 
de uma firma é definido por sua base tecnológica e 
por sua área de comercialização ou mercados. Estes 
conceitos são apresentados por Penrose, que define a 
base tecnológica ou base de produção como cada tipo 
de atividade produtiva que utiliza máquinas, processos, 
capacitações e matérias-primas, que são complementares 
e estreitamente associados no processo de produção. 
(KON, 1999, p. 93)

2 Estrutura-Conduta-Desempenho: o modelo propõe que as condições básicas 
de mercado (oferta e demanda) influenciam a estrutura de mercado, que 
por consequência influenciará a conduta da empresa, alterando também seu 
desempenho. 

Num processo de concorrência, as empresas, muitas vezes, 
se obrigam a realizar uma expansão para novos mercados. No 
entanto, este fenômeno não pode ser entendido como uma 
questão simples, pois existe certa complexidade em tal estratégia, 
já que o crescimento de uma empresa e suas decisões estão 
relacionados às várias dimensões da empresa e do meio no qual 
ela se insere.

Segundo Kupfer e Hasenclever (2002), o processo de 
diversificação pode adotar algumas direções possíveis relacionadas 
às estratégias das firmas, e, de forma simples, pode ser orientado 
por dois critérios: o primeiro refere-se à proximidade das atividades 
que irão ser desenvolvidas com as já existentes, e o segundo está 
ligado ao grau de similaridade das atividades novas àquelas que 
eram originais da empresa, incluindo competências produtivas e 
gerenciais para a nova operação.

A diversificação pode ser horizontal ou vertical. Conforme 
Kupfer e Hasenclever (2002), a diversificação horizontal consiste na 
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2.2.1 A integração vertical ou terceirização

Como já visto, uma estratégia de diversificação pode ser 
constituída pelo processo de integração vertical e que pode 
significar um grande passo para o crescimento da empresa, de forma 
ampla. Em relação a este processo, Kon (1999, p. 96) diz que "uma 
única empresa pode integrar atividades econômicas relacionadas 
a vários estágios sucessivos do processo de produção, que se 
desenrola desde a produção da matéria-prima até a colocação 
do produto na mão do consumidor". Este tipo de processo deve 
ser rigorosamente analisado, já que alguns produtos possuem 
especificações mais rígidas e as empresas, muitas vezes, podem 
assumir a responsabilidade por determinado estágio para que o 
produto atenda, satisfatoriamente, à especificação do processo.

introdução de produtos que, de certa forma, ainda estejam ligados 
aos produtos originais da firma. Já no caso da integração vertical, 
a firma apropria-se apenas de etapas associadas à transformação 
dos insumos em produtos finais, ou seja, este tipo de diversificação 
ocorre quando a empresa passa a produzir um novo produto ou 
serviço que se acha entre o seu mercado de matérias-primas e o 
consumidor do produto final que já se fabrica.

Reforçando, o processo de diversificação horizontal possibilita a 
exploração de canais de comercialização e economias de escopo. 
Em processos considerados contínuos, máquinas e equipamentos 
básicos poderiam ser utilizados para diversificar uma linha de 
produtos, por exemplo, um segmento de indústria química 
englobando a produção de fertilizantes, aditivos e fármacos. A 
capacidade mercadológica acumulada também é aproveitada, 
pois o marketing e os esforços de venda possuem fortalecimento 
para entrar em novos negócios e adaptar-se à competitividade.

Existem dois tipos básicos de integração vertical: a 
integração para trás (upstream), que corresponde à 
entrada em estágios anteriores do processo de produção; 
e a integração para frente (downstream) que, ao contrário, 
envolve a entrada em estágios posteriores. (KUPFER; 
HASENCLEVER, 2002, p. 314)
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Pode-se dizer que o comportamento da integração vertical 
possui motivos técnicos e econômicos, sendo que uma questão 
fundamental para tal estratégia está relacionada com a redução 
ou eliminação de custos de transações ou custos desnecessários. 
Outro motivo a ser considerado é a necessidade de maior controle 
do mercado, seja pelo lado dos consumidores ou dos próprios 
fornecedores.

Para saber mais

Como salienta Stigler, uma integração vertical pode ser necessária 
nos estágios iniciais do desenvolvimento de um mercado, 
mas a expansão subsequente do mercado tende a facilitar o 
aumento da especialização de funções e, assim, a substituição da 
verticalização pela terceirização dos serviços. Após a década de 
70, nos países industrializados, e, mais recentemente, nos demais 
países em formação de um parque industrial, é que a crescente 
complexidade dos sistemas organizacionais e dos equipamentos 
levou a um aumento desproporcional da necessidade de prestação 
de serviços auxiliares, e o atendimento desses serviços por meio 
de departamentos internos às empresas passou a tornar-se, em 
muitos casos, oneroso e ineficiente, levando à necessidade de 
novas formas de organização, com estruturas mais enxutas ou 
simplificadas (KON, 1999, p. 97).

Neste modelo por meio de transferência a terceiros, tanto 
atividades burocráticas quanto manutenção de máquinas e 
equipamentos passaram a ser difundidas. Assim, em muitas 
organizações podem existir incentivos para que os próprios 
funcionários especializados possam abrir suas empresas e prestar 
os serviços na empresa em que eram funcionários, num processo 
chamado de terceirização. 

Questão para reflexão

Além do crescimento da firma, quais são outros benefícios advindos 
do processo de integração vertical? 
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Atividades de aprendizagem

1. As estratégias de crescimento das firmas são impulsionadas pela 
procura de novas oportunidades de mercado, seja pela melhora das 
técnicas para os produtos já existentes ou ainda pela introdução de um 
novo produto. Neste contexto, sobre as estratégias de crescimento, 
julgue as afirmativas abaixo:
I. No processo de destruição criadora de Schumpeter deve-se criar 
elementos novos, destruindo os antigos.
II. No processo de diferenciação, o produto é considerado diferente 
quando não existe um critério específico para se distinguir um de outro.
III. No processo de diversificação da produção uma forma especial é 
constituída pela integração vertical.
Assinale a alternativa correta:
a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) As afirmativas I e II estão corretas.
c) As afirmativas I e III estão corretas.
d) A afirmativa III está correta, apenas. 
e) As afirmativas II e III estão corretas. 

2. Conforme Kon (1999), a diferenciação pode dar-se não apenas 
por características próprias do produto, mas também por algumas 
características exclusivas (patenteadas), ou ainda por marcas que podem 
significar prestígio. Neste contexto, a diferenciação através da (o)                          
possui grande relevância na teoria da organização industrial.
a) Propaganda.
b) Concorrência perfeita.
c) Sazonalidade.
d) Linha de produção.
e) Vendedor.

Fique ligado

Nesta unidade foi realizada uma análise do conceito de firma, 
sua natureza e seus objetivos. Dentre os objetivos da firma estão 
a maximização do lucro e a expansão dos mercados, assim, 
estratégias de melhorar produtos antigos e introduzir novos 
produtos pela inovação tecnológica, bem como diferenciar e 
diversificar produtos passam a fazer parte destas estratégias de 
crescimento das firmas. Por isso, é importante conhecer alguns 
elementos centrais, como: 
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• Objetivos das firmas.

• Estratégias de crescimento.

• Destruição criadora.

• Diferenciação.

• Diversificação.

• Integração vertical.

Os principais tópicos concentram-se nos assuntos listados, 
porém, é importante indicarmos os conteúdos trabalhados na 
unidade:

• Natureza e objetivos das firmas.

• Crescimento das firmas.

• Diversos enfoques sobre o crescimento das firmas.

• Estratégia de crescimento das firmas.

• Destruição criadora.

• O Processo de diferenciação e diversificação.

• Integração vertical ou terceirização.

Essas informações são importantes, uma vez que servirão 
de complemento para as discussões sobre as transformações 
ocorridas nas estratégias de crescimento das firmas, bem como 
acrescentarão conhecimento sobre a evolução dessa discussão 
sobre as empresas e seus objetivos.

Para concluir o estudo da unidade

Caro estudante, prossiga na leitura do livro e acrescente mais ao 
seu conhecimento por meio de leituras complementares sobre as 
estratégias de crescimento da firma no âmbito da economia industrial.
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1. Na economia industrial é possível observar a questão sobre os objetivos 
e natureza da firma por diversos enfoques. Desta forma, uma das primeiras 
considerações (que se fez como referência) sobre a estrutura e o papel 
legal das firmas na economia foi idealizada pelo(a) autor(a):
a) Schumpeter.
b) Edith Penrose.
c) Marshall.
d) Adam Smith.
e) Coase.

2. Na escola clássica, as primeiras referências sobre o agente 
econômico “empresa” estavam implícitas nos agentes das classes sociais: 
trabalhadores, proprietários e capitalistas. As primeiras empresas eram de 
natureza simples e normalmente familiares. Assim, cada corrente teórica 
trata os objetivos da firma com determinada visão. Neste sentido, julgue 
as sentenças a seguir:
I. Para a visão marshalliana, o objetivo da firma gira em torno da 
maximização de lucro.
II. Para a visão de Penrose, a firma tem um objetivo de crescimento no 
longo prazo.
III. Para a corrente gerencial/comportamental destaca-se a maximização 
da utilidade da gerência.
a) As afirmativas I e III estão corretas.
b) As afirmativas I, II e III estão corretas.
c) As afirmativas II e III estão corretas.
d) A afirmativa III está correta, apenas.
e) As afirmativas I e II estão corretas.

3. Conforme Kupfer e Hasenclever (2002), a introdução de um novo 
produto depende, primeiramente, da avaliação dos consumidores, sendo 
que alguns produtos são avaliados por um critério único e outros podem 
ser avaliados por muitos critérios. Neste sentido, a diferenciação está 
relacionada às características dos produtos, e tal diferenciação pode 
ser horizontal ou vertical. Com base nessas informações, analise as 
proposições: 
I. Uma diferenciação vertical ocorre quando os produtos não podem ser 
ordenados pela qualidade.
II. A diferenciação constituída pela integração vertical pode ser ilustrada, 
por exemplo, por uma empresa que produz chocolates que compra uma 
empresa de transportes que vai distribuir os chocolates aos varejistas. 

Atividades de aprendizagem da unidade
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III. Um exemplo de diferenciação horizontal é quando uma empresa passa 
a produzir produtos que serão atrativos para o atual grupo de clientes da 
empresa, o que a possibilita aproveitar a sua capacidade mercadológica 
já existente.
Dessa forma:
a) As afirmativas I e II estão corretas.
b) As afirmativas I, II e III estão corretas.
c) As afirmativas I e III estão corretas.
d) As afirmativas II e III estão corretas.
e) A afirmativa III está correta, apenas. 

4. "No processo de diversificação, uma integração vertical pode 
significar eliminação de custos associados a despesas físicas e financeiras 
da estocagem de certos insumos, além de diminuir os riscos inerentes à 
manutenção destes." (KON, 1999, p. 95). Sobre este contexto, julgue as 
afirmativas:
I. A integração vertical pode ocorrer integrando-se "para trás" ou "para 
frente".
II. A integração vertical pode se fazer necessária nos primeiros estágios 
de desenvolvimento de um mercado.
III. A integração vertical pode ser utilizada como estratégia tanto por 
motivos econômicos ou técnicos.
Desta forma:
a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) As afirmativas II e III estão corretas, apenas.
c) As afirmativas I e II estão corretas, apenas.
d) As afirmativas I e III estão corretas, apenas.
e) A afirmativa III está correta, apenas.

5. Pode-se dizer que a evolução da firma apresenta características 
históricas determinadas por sua gestão, em diversos momentos passados. 
Desta forma, ela não pode ser analisada por meio de um esquema 
estático e geral.
Sobre o crescimento das firmas, analise as afirmativas, considerando F 
para falsa e V para verdadeira:
I. Penrose destaca-se entre os autores gerencialistas, onde a firma tem 
papel ativo na economia baseada em decisões.
II. Para o autor Williamson, a maximização dos lucros como objetivo 
primordial para o crescimento dá lugar a objetivos parciais da gerência.
III. Os autores Berle e Means salientaram uma inadequação da teoria 
tradicional sobre o crescimento da firma quando aplicada à grande 
empresa moderna. 



U3 - Objetivos da organização 87

A sequência correta é:
a) V - V - F.
b) V - V - V.
c) F - V - F.
d) V - F - F.
e) F - F - F.
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Unidade 4

Desenvolvimento 
tecnológico

Está é uma unidade de estudos que tem como objetivo central 
destacar e analisar a importância da tecnologia na indústria.

Objetivos de aprendizagem

Compreender os aspectos fundamentais que envolvem o 

desenvolvimento tecnológico em um ambiente industrial, bem como 

na sociedade em geral, é de suma importância para verificar como as 

tecnologias são introduzidas ao nosso meio econômico e social. Assim, 

esta seção abordará os princípios econômicos e fundamentos do 

desenvolvimento tecnológico.

A escolha e adoção de uma nova tecnologia é uma tarefa estratégica 

no meio industrial, uma vez que esta nova tecnologia irá potencializar os 

pontos fortes e minimizar os pontos fracos da indústria. Logo, nesta seção 

de estudos iremos abordar os elementos centrais que envolvem a escolha 

e adoção de uma nova tecnologia e os seus fatores determinantes.

Seção 1 | Princípios econômicos e fundamentos do desenvolvimento 
tecnológico

Seção 2 | Fatores e escolhas determinantes para inovação

Leuter Duarte Cardoso Jr.
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Introdução à unidade
Competir em um ambiente globalizado requer das 

organizações um desempenho eficiente, para que elas possam 
manter sua competitividade e sustentabilidade empresarial a 
curto e longo prazos. A tecnologia será um fator preponderante 
para as organizações que operam em um meio concorrencial e 
globalizado. 

Para analisar a temática central desta unidade de estudos, 
isto é, o desenvolvimento tecnológico, o nosso estudo está 
estruturado em duas seções, sendo elas: (1) princípios econômicos 
e fundamentos para o desenvolvimento tecnológico e; (2) fatores 
e escolhas determinantes para inovação. Com estas duas seções, 
iremos estudar conteúdos que envolvem o desenvolvimento 
tecnológico em um campo macroeconômico e, principalmente, 
microeconômico. 

O princípio de nosso estudo está em analisar os critérios e 
conceitos fundamentais das inovações tecnológicas. Isto se faz 
necessário para reconhecermos algumas terminologias básicas, 
bem como alguns dos fundamentos centrais desse assunto. 
Na sequência, iremos discutir alguns enfoques tradicionais e 
econômicos para o desenvolvimento tecnológico. Por fim, na 
segunda e última seção, o foco está em analisar os fatores internos 
e externos que determinam as inovações tecnológicas e, ainda, o 
processo de escolha e adoção destas novas tecnologias no meio 
empresarial, sobretudo no ambiente industrial. 

Com estes conteúdos estruturados nas devidas seções será 
possível alcançar o objetivo de aprendizagem desta unidade 
(destacar a importância da tecnologia na indústria). Somado a este 
fato, também iremos compreender a relevância estratégica da 
tecnologia, pois os mercados estão cada vez mais competitivos e, 
por isso, ser eficiente nos processos e/ou ter diferenciações nos 
produtos e serviços é estratégico, sob o ponto de vista de uma 
competição empresarial.
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Seção 1

Princípios econômicos e fundamentos do 
desenvolvimento tecnológico

Introdução à seção

Na ciência econômica temos que a geração de riquezas em 
uma sociedade está relacionada com alguns fatores determinantes, 
tais como:  

• Recursos advindos da natureza;

• Bens de capital; 

• Volume e qualificação dos recursos humanos. 

O volume e a combinação destes fatores irão determinar, 
de forma direta, a quantidade de produto e riqueza em uma 
sociedade. No estudo das teorias tradicionais da economia, 
podemos observar que a tecnologia serve com um meio para 
combinar os fatores de produção e, assim, buscar a maximização 
dos resultados econômicos da mesma. 

No leque das teorias tradicionais, temos modelos econômicos 
que abordam a tecnologia para analisar o crescimento dos 
mercados e a economia como um todo. Dentro dessa análise, 
podemos citar o modelo de Solow, que considera a tecnologia 
como um fator exógeno ao desenvolvimento.

A tecnologia é um fator que responde de forma positiva à 
evolução dos mercados, que, por sua vez, está em função do 
crescimento da poupança e do investimento. Por outro lado, para 
os schumpeterianos, a tecnologia passa a ser um fator endógeno 
na economia e, com isso, ela tem uma relevância ímpar no 
processo de geração do produto e renda.
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Para saber mais

Para a escola de pensamento schumpeteriana, a tecnologia é 
a principal arma dos empresários e do próprio governo para a 
promoção de competitividade e progresso social.

1.1 Conceitos fundamentais 

Para analisarmos com propriedade conceitual todos os 
fundamentos que envolvem o processo de inovação tecnológica, 
iremos abordar alguns conceitos apresentados na obra de Kon 
(1999, p. 118-119):

Quadro 4.1 | Conceitos fundamentais 

Invenção É a criação de uma nova ideia, através de um ato intelectual 
da percepção de uma nova imagem, de uma nova conexão 
entre as velhas condições ou de uma nova área de ação. 
Pode situar-se em uma gama de posições, desde conceitos 
científi cos básicos até ideias estritamente práticas. 

Inovação Consiste em converter a ideia ao uso prático, cabendo ao 
inovador estabelecer instalações para nova produção e 
trazer o novo produto ou processo ao mercado, embora 
a inovação possa ser aplicada a situações que não passam 
pelo mercado. Frequentemente a inovação implica descartar 
produtos e processos anteriores. A inovação é um ato 
empresarial que vai além da simples administração da 
produção e envolve arregimentar o fi nanciamento, arranjar 
detalhes complexos de engenharia e assumir riscos. As 
inovações podem caracterizar-se por duas categorias: 
de processo e produtos. As inovações de processos 
simplesmente consistem em alterar as formas de produção 
de determinados produtos, por exemplo, novas formas de 
fundir metal ou de embalar um produto. As inovações de 
produtos criam um novo bem para venda, podendo isto se 
efetuar sem qualquer mudança no processo.

Imitação Ocorre quando a inovação é copiada por outros, pela 
difusão da inovação pelo mercado, que pode ser rápida 
ou lenta. Embora seja um ato mais seguro e mais fácil do 
que a inovação, de um modo geral implica em menores 
recompensas. O imitador, em geral, copia apenas após a 
inovação ter se tornado segura e rotineira. 

Mudanças 
autônomas 

Quando as mudanças nos processos ou produtos ocorrem 
naturalmente, a partir do fl uxo de conhecimento e 
tecnologia. Por exemplo, uma mudança em uma área de 
um processo produtivo ocasiona outra mudança em outras 
áreas. 
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Fonte: Kon (1999, p. 118-119).

Mudanças 
induzidas 

Ocorrem com a intenção de geração de lucros, desde que 
sem este estímulo. Elas aconteceriam posteriormente ou 
não aconteceriam, absolutamente. Muitos exemplos de 
atividades de pesquisa e desenvolvimento comerciais são 
deste tipo, quando equipes de pesquisadores se dedicam 
exclusivamente a encontrar novas invenções que serão 
compensadoras do ponto de vista monetário. 

Progresso 
técnico

É o aumento na relação produto/insumos. Em geral, as 
tendências da produtividade do trabalho são utilizadas 
como indicadores proxy do progresso técnico; no entanto, 
cifras baseadas em apenas um indicador são insuficientes 
para representar o fenômeno em algumas áreas. Existem 
metodologias que calculam índices de “produtividade total”, 
que incluem cifras sobre trabalho, capital e outros insumos; 
no entanto, não existem medidas perfeitas das mudanças 
técnicas. 

Oportunidades 
tecnológicas 

Consistem no momento e na conjuntura favoráveis para que 
determinadas inovações postas em prática tenham chance 
de progredir.

Avaliações de 
resultados 

Compreende a comparação dos benefícios verificados com 
a mudança tecnológica com o que seria razoavelmente 
esperado. Normalmente, é efetuada pela comparação dos 
ganhos líquidos de produtividade com seus custos, ou 
seja, considerando-se a destruição ou abandono do antigo 
processo ou produto a favor do novo. É computada também 
a subtração do elemento autônomo, isto é, da parte da 
inovação que ocorreria de qualquer maneira ao se julgar os 
ganhos líquidos da inovação na indústria.

Economias e 
deseconomias 
de escala 

O progresso técnico está envolvido intensamente com 
as economias ou deseconomias de escala, desde que 
pode haver uma escala ótima específica para a unidade 
de invenção ou inovação. Esta escala pode ser grande 
ou pequena em comparação ao mercado. As inovações 
utilizam diferentes recursos e qualificações, que podem 
requerer novos investimentos e grandes mudanças em 
engenharia ou em instalações, cujos custos podem apenas 
ser compensados com a produção em grande escala. 
Por outro lado, firmas pequenas com produção limitada 
podem ser as mais apropriadas para o desenvolvimento 
de determinados produtos, cuja produção requer maior 
sofisticação.

1.2 Enfoques econômicos tradicionais

É reconhecido na literatura que há distintas fontes para a 
inovação tecnológica, porém, na literatura econômica tradicional 
existem duas abordagens centrais para tratar o assunto. A primeira 
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abordagem entende que as inovações seguem um modelo linear 
denominado de science push. Nela, as atividades de pesquisas 
tinham a capacidade de gerar desenvolvimento tecnológico 
aplicado à área industrial (processos de produção). Assim, as 
inovações se aplicavam aos processos produtivos para que as 
organizações pudessem ter melhor produtividade e, com isso, 
operar em escala nos seus devidos mercados. 

A segunda abordagem tem por base um modelo denominado 
de demand pull, em que as inovações estavam sujeitas às mudanças 
e necessidades da demanda de mercado para um produto ou 
serviço. Nessa segunda abordagem, as inovações se alinham com 
o comportamento da demanda no mercado, onde a empresa está 
operando.

Segundo Campanário (2002), as abordagens apresentadas têm 
problemas de cunho econômico e social. Na primeira abordagem 
entende-se que os processos de crescimento, variações na 
distribuição de renda, preços relativos etc., têm a capacidade para 
distorcer a direção do processo de geração de conhecimento e, 
com isso, ele poderia ficar distante da inovação.

A segunda abordagem limita-se a entender que as mudanças 
tecnológicas têm uma correlação direta com as modificações 
da demanda de mercado. Sob este prisma, ignora-se as demais 
possibilidades tecnológicas que estão disponíveis para aplicação. 
Assim, há uma negligência sobre as mudanças inovadoras que 
podem ocorrer ao longo do tempo, espontaneamente, com o 
acúmulo de conhecimento.  

Diante desta análise inicial, podemos observar que o processo 
de inovação tecnológica é complexo e, por esta razão, se faz 
necessária a interação de todos os agentes econômicos e também 
das instituições que estão envolvidas nele. A relação entre os setores 
público e privado tem uma relevância ímpar neste processo, uma 
vez que juntos eles poderão propagar as inovações tecnológicas 
por toda a sociedade. 
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1.3 Enfoque de Schumpeter para inovações 

Na perspectiva de Schumpeter, as inovações tecnológicas 
têm efeitos diretos, tanto no campo macroeconômico, quanto 
no microeconômico, para uma sociedade em geral. No campo 
macroeconômico, entende-se que as inovações tecnológicas 
estão em função dos investimentos produtivos dos empresários, 
isto é, uma inovação tecnológica requer um investimento produtivo 
para que possa ser efetivada. Na Figura 4.1 podemos analisar com 
mais detalhes o pensamento de Schumpeter: 

Fonte: adaptado de Schumpeter (1982).

Figura 4.1 | Fluxo circular da renda 

Com a Figura 4.1 (já apresentada em seções anteriores), 
podemos observar o fluxo circular da renda determinado por 
Schumpeter. Assim, os mercados de bens e serviços e o de 
fatores de produção seguem um caminho para o equilíbrio entre 
os fluxos de recursos e com padrões de consumo, produção, 
gastos do setor público e alocação dos fatores de produção e 
tecnologia já determinados. Logo, é possível entender que este 
é um fluxo de produção e renda que não evolui, uma vez que 
ele segue um padrão constante (posição estacionária), onde os 
agentes econômicos estão condicionados a viver em uma rotina 
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comportamental. O processo de inovação tecnológica rompe 
com o paradigma (padrão) produtivo estabelecido na sociedade, 
fazendo surgir um novo padrão produtivo. Com a inserção das 
inovações tecnológicas (que ocorre via investimentos) pelo lado 
da oferta, o processo de geração do produto e renda se modifica, 
pois a sociedade não segue mais seu padrão econômico anterior, 
“afetando diretamente a estrutura dos processos produtivos, a 
rentabilidade das operações e a aceitabilidade de produtos pelo 
mercado” (CAMPANÁRIO, 2002). 

Assim, no longo prazo, as inovações geram uma gama de 
investimentos em tecnologia na economia como um todo. 
Todavia, estes investimentos não seguem um modelo linear, uma 
vez que oscilam ao longo do tempo, porém sua tendência é de 
crescimento com o passar do tempo. 

Com os novos investimentos irá começar uma série de 
movimentos de ordem econômica que podem ser entendidos 
como um efeito multiplicador. Desta forma, o investimento gera: 

• Elevação no volume de emprego;

• Elevação no número de pessoas assalariadas;

• Elevação na demanda por bens de consumo; 

• Elevação no consumo por crédito;

• Elevação na renda disponível na economia. 

Diante desta análise macroeconômica para as inovações 
tecnológicas, é possível correlacionar as inovações tecnológicas 
com o processo de crescimento e desenvolvimento econômico 
de uma sociedade. E, assim, fica também evidenciado que, sob a 
visão de Schumpeter, as inovações tecnológicas são um eixo para 
o aumento do produto e da renda na economia. 

Para saber mais

A elevação dos investimentos gera um aumento na taxa de juros 
para o crédito, visto a maior demanda por crédito com a onda de 
investimentos na economia. Porém, os investimentos crescem em 
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um ritmo mais acelerado do que a taxa de juros, pois a taxa interna 
de retorno ou o resultado líquido com as inovações é maior do que 
a taxa de juros.

Modificações 
das instituições

Surgimento de 
novos produtos

Novos padrões 
de produção

Necessidade de 
qualificação da 
mão de obra

Novos 
processos 

de 
produção

Um processo de inovações tecnológicas gera transformações 
econômicas e sociais e, por este motivo, começa a emergir na 
economia uma nova dinâmica, conforme pode ser observado na 
Figura 4.2:

Fonte: elaborada pelo autor.

Figura 4.2 | Dinâmica econômica com as inovações

Com a Figura 4.2 podemos analisar o novo movimento 
econômico gerado pelas inovações e, assim, devemos entender 
que, ao final de todos os movimentos e do ciclo em si, a economia 
não voltará ao seu ponto original, uma vez que passa a existir um 
processo de constante transformação que não permite mais o 
retorno ao ponto de origem. Por exemplo, as inovações forçam 
a mão de obra a ser mais flexível, “não apenas no que se refere 
à capacitação para assumir tarefas variadas, como também à 
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possibilidade de em curto prazo submeter-se a treinamento e 
reciclagem permanentes” (KON, 1999, p. 124).

Para saber mais

As inovações ou novas combinações partem dos empresários, 
assim sendo, é necessário ter empresários inovadores e também 
com espírito empreendedor, isto é, empresários que busquem 
empreender no mercado com novas tecnologias, fatores de 
produção e/ou técnicas de produção.

No campo microeconômico, as inovações têm a capacidade 
de gerar um novo padrão tecnológico que irá, ao longo do tempo, 
estar presente na maior parte das empresas na economia. Na 
visão de Schumpeter, a empresa que inova poderá obter ganhos 
extraordinários advindos dos resultados destas inovações, já que 
ela se diferencia das demais, produzindo com menores custos ou 
detendo produtos inovadores.

Com os novos padrões de produção e consumo gerados pela 
inovação feita por uma empresa, a dinâmica dos mercados se 
modifica, visto que os concorrentes desta empresa também irão 
buscar estratégias para inovar e, assim, obter maiores resultados 
financeiros. Logo, as empresas inovadoras acabam por revelar 
que as inovações que geram diferenciações têm como resultado 
ganhos acumulativos ao longo do tempo e, por isso, estas empresas 
sempre apoiam as patentes e zelam pelos segredos industriais. 

Os resultados financeiros de uma empresa que inova serão o pilar 
para maiores investimentos em projetos inovadores que venham 
a trazer vantagens competitivas. Dentre estes projetos, podemos 
destacar aqueles voltados para a Pesquisa e o Desenvolvimento 

Questão para reflexão

Como as inovações tecnológicas podem gerar um maior 
crescimento econômico conforme a visão de Schumpeter?

1.4 Dinâmica das inovações tecnológicas
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(P&D), que têm a capacidade de gerar diferenciações dos produtos 
e serviços oferecidos ao mercado, bem como inovar nos processos.

Não devemos nos limitar a entender que inovar é a simples 
ação de criar algo novo em uma organização. O processo de 
inovação tem um sentido correto quando a mesma tem um 
destino econômico dentro da organização. Conforme a literatura 
econômica, as inovações podem ser sobre: 

• Bens;

• Processos;

• Expansão dos mercados; 

• Novas alternativas de comercialização. 

Com a introdução das inovações tecnológicas no mercado e na 
sociedade como um todo, os padrões de consumo se modificarão 
também, visto que haverá um novo mix de produtos que estará à 
disposição dos consumidores. Assim, são desenvolvidas estratégias 
por parte das empresas para estimular e reeducar os consumidores 
diante da possibilidade de consumir novos bens. 

Um segundo ponto relevante da inovação tecnológica é a forma 
como ela faz com que os fatores de produção sejam combinados 
para gerar um determinado volume de bens e serviços. O 
crescimento e o desenvolvimento de uma sociedade passam por 
essas novas combinações dos fatores de produção. 

Todavia, uma inovação tecnológica nem sempre tem a 
capacidade de modificar o grau de desenvolvimento econômico 
de um país. Em muitas situações, uma inovação tecnológica 
sozinha não tem força para modificar o desempenho econômico 
e social de uma determinada região ou país. Logo, é preciso 
analisar como estas inovações podem se integrar às condições 
econômicas e sociais dos mercados. Por exemplo, imagine que é 
inventado um equipamento tecnológico na área de medicina que 
consegue medir a pressão arterial de um paciente em, no máximo, 
cinco segundos. Apesar de ser uma invenção interessante, ela não 
tem a força para alterar o desenvolvimento socioeconômico de 
um país, não é mesmo? 
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Atividades de aprendizagem

1. Schumpeter é um dos principais autores que estudaram o 
desenvolvimento econômico, uma vez que ele elaborou estudos sobre 
a forma como as economias podem crescer e se desenvolver por meio 
das inovações tecnológicas. Atualmente, sabe-se que muitas economias 
crescem com base na inovação. Segundo os princípios de Schumpeter, 
temos que: 
a) As inovações tecnológicas são geradas sempre com recursos 
(financiamento) de curto prazo. 
b) As inovações tecnológicas são geradas, normalmente, pela oferta nos 
mercados.
c) A demanda efetiva tem um papel estratégico e central no processo de 
desenvolvimento das sociedades. 
d) As sociedades desenvolvidas permanecem sempre em um fluxo 
circular de renda constante. 
e) As inovações tecnológicas apenas têm a capacidade de gerar benefícios 
para a produção de produtos diferenciados.

2. As                                       consistem no momento e na conjuntura favoráveis 
para que determinadas inovações postas em prática tenham chance de 
progredir. Assim, as organizações buscam inovações que possam melhorar 
seus processos, bem como garantir produtos que venham a atender às 
necessidades do mercado. 
Complete a lacuna com a resposta correta: 
a) Oportunidades tecnológicas. 
b) Mudanças tecnológicas. 
c) Políticas industriais. 
d) Economias de escala. 
e) Avaliações de resultados. 
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Seção 2

Fatores e escolhas determinantes para inovação

Introdução à seção

No processo de inovações, as organizações devem considerar 
os fatores determinantes para inovação (internos e externos). Para 
os fatores externos podemos destacar os seguintes: 

I. O ambiente econômico;

II. A estrutura industrial dos mercados; 

III. O setor de atividade econômica.

Por outro lado, os fatores internos que são determinantes para a 
inovação são a trajetória da empresa, sua estratégia e seus recursos 
tangíveis e intangíveis. Sendo assim, iremos explorar estes fatores 
para analisá-los no processo de inovação tecnológica.

Nesta fase do estudo iremos compreender os fatores externos 
para inovação tecnológica e, com isso será necessário analisar 
os fatores que envolvem o ambiente econômico. Além disso, 
iremos compreender a estrutura de mercado e setor de atividade 
industrial, com isso podemos observar as variáveis que advém do 
mercado no âmbito de concorrentes , fornecedores, clientes e 
outros participantes. 

I. O ambiente econômico 

O ambiente econômico tem um papel de suma relevância para 
as empresas inovadoras, uma vez que este é um ambiente em que 
todos os agentes estão interagindo e, por este motivo, é preciso 
tomar decisões ótimas para os investimentos em inovações 
tecnológicas (isto é, investimentos que tenham uma ótima 
viabilidade econômica). O ambiente econômico, no qual uma 

2.1 Fatores externos para inovação tecnológica 
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empresa está inserida, é dinâmico e, por este motivo, se modifica 
constantemente. Com um ambiente econômico dinâmico é 
preciso que as empresas tenham a capacidade de perceber as 
mudanças e tendências do mercado, para que possam investir em 
inovações que tenham os elementos necessários para atender aos 
novos requisitos do mercado, uma vez que a mudança de um fator 
econômico poderá comprometer o sucesso de uma inovação.

As inovações tecnológicas requerem investimentos (ideia já 
apresentada anteriormente) e, por isso, o ambiente econômico 
ganha maior relevância, pois uma situação de instabilidade 
econômica gera inúmeras incertezas e, por este motivo, os 
investimentos são reduzidos, uma vez que as incertezas de retorno 
poderão aumentar. 

A economia brasileira já passou por diversas instabilidades 
econômicas advindas de processos inflacionários. Este tipo 
de instabilidade modifica os padrões de consumo, produção 
e organização dos mercados; além disso, as autoridades 
econômicas, normalmente, tomam medidas de política restritiva 
para conter o aumento de preços (inflação) na economia. Uma 
das principais medidas para conter a inflação via política monetária 
é o aumento da taxa básica de juros. Esta medida modifica o 
custo de oportunidade dos investidores, pois esta taxa serve 
de base para tomadas de decisão no emprego do capital em 
atividades econômicas que venham a garantir o maior retorno 
possível ao seu detentor. Deste modo, um ambiente econômico 
desfavorável inviabilizará os investimentos em programas de P&D. 
Logo, as condições econômicas do país podem revelar o rumo 
do seu desenvolvimento tecnológico a curto e longo prazos. 
Assim, as condições econômicas poderão determinar o ritmo dos 
investimentos em P&D. 

Para finalizar a análise deste fator, iremos considerar a 
possibilidade de um ambiente econômico favorável, isto é, as 
empresas, sob esta condição, têm menor incerteza dos seus 
investimentos, visto que é possível prever os retornos para o longo 
prazo. Com um cenário favorável é possível ter maior flexibilidade 
para investir em alternativas tecnológicas para distintos processos 
e produtos. Assim, os novos padrões tecnológicos terão melhores 
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perspectivas para um desenvolvimento a longo prazo, bem como 
terão mais chances de alcançarem resultados positivos

Questão para reflexão

Como o ambiente econômico poderá contribuir para as inovações 
tecnológicas na indústria brasileira? 

II. Estrutura industrial dos mercados 

A estrutura dos mercados também é um fator importante para 
se destacar dentro do nosso estudo sobre inovações tecnológicas. 
Mercados competitivos, normalmente, têm empresas que buscam 
um grau de diferenciação para seus produtos e serviços com 
investimentos em P&D. Estes investimentos serão o caminho para 
a busca de lucros extras dentro do seu mercado.

O aumento da competição entre as empresas faz com que 
elas invistam constantemente em P&D para gerar inovações 
tecnológicas e, assim, conseguirem se diferenciar no mercado. A 
decisão de abertura econômica que ocorreu no Brasil, no início 
da década de 1990, foi justificada pelo aumento da concorrência 
e, consequentemente, aumento dos investimentos em inovação 
tecnológica.  

Para saber mais

A ideia da abertura econômica da década de 1990 era de que, 
submetidas a uma maior pressão competitiva, as empresas instaladas 
no Brasil assumiriam estratégias tecnológicas mais ambiciosas e 
modernas, melhorando a competitividade do aparelho produtivo 
industrial brasileiro (CAMPANÁRIO, 2012).

Conforme Porter (1996), a concorrência na indústria é orientada 
por cinco forças: 

1. Ameaça de novos entrantes;

2. Grau de rivalidade entre as empresas existentes;

3. Ameaça de produtos substitutos;
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4. Poder de negociação de fornecedores; 

5. Poder de negociação de clientes. 

Na Figura 4.3 podemos compreender, de forma esquemática, 
as cinco forças estabelecidas por Porter (1996), em seu modelo. 

O Modelo de Porter (1996) busca compreender como as cinco 
forças competitivas influenciam nas estratégias empresariais. Assim, 
o nosso objetivo será analisá-lo sob o contexto das inovações 
tecnológicas e, para isso, iremos realizar uma breve análise sobre 
essas cinco forças:

1. A ameaça de novos entrantes está em função das barreiras 
que podem ser impostas ao mercado, tais como:  economias 
de escala, volume de capital, produtos diferenciados, canal de 
distribuição, patentes e outros.   

Um exemplo clássico para as ameaças de novos entrantes é o 
caso das empresas que operam com economias de escala, isto 
é, altos volumes produtivos. Assim sendo, suponha uma empresa 
que extrai minério de ferro em uma determinada região. As suas 
operações somente são viáveis com operações em escala, e, por 

Entrantes 
potenciais

Ameaças de 
novos entrantes

Poder de barganha 
dos compradores

Poder de barganha 
dos fornecedores

Ameaças de 
produtos substitutos

Concorrentes na 
indústria

Rivalidade entre as 
empresas existentes

Substitutos

CompradoresFornecedores

Fonte: adaptado de Porter (1996, p. 32).

Figura 4.3 | Modelo de Porter 
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este motivo, se uma empresa desejar ingressar neste mercado, ela 
também deverá operar com um alto volume de capital para realizar 
estas operações, e este fato inibe novos ingressantes. Assim, nesse 
exemplo da mineração, inovações tecnológicas são estratégicas 
pela baixa ameaça de novos entrantes.

2. A rivalidade é o resultado das interações que ocorrem entre 
os fatores e indivíduos no mercado:  número de empresas; taxa 
de crescimento da indústria; composição dos custos operacionais; 
diferenciação; ou custo de mudança e volume de capital nos 
investimentos em processos produtivos.  

Podemos citar como exemplo as montadoras de carros, que 
estão cada vez mais realizando diferenciações em seus carros para 
manter seu público-alvo, bem como para atingir novos públicos, 
visto que as necessidades dos consumidores estão se modificando, 
devido à evolução das suas condições socioeconômicas.

3. A ameaça de produtos substitutos está em função dos 
produtos que podem ser oferecidos por outros concorrentes que 
podem estar operando no mesmo setor de atividade.

4. O poder de barganha dos fornecedores afeta diretamente a 
rentabilidade e a lucratividade das operações da empresa. 

5. O poder de barganha dos clientes afetará os resultados 
financeiros das operações. 

III. O setor de atividade industrial

 O setor de atividade industrial é considerado como um fator 
determinante para as inovações tecnológicas por parte das 
empresas. Conforme o estudo de Pavitt (1984), há quatro tipologias 
de padrões para inovações tecnológicas:

1º) Setores receptores de progresso técnico: este é um 
setor que, tipicamente, recebe inovações tecnológicas advindas 
de outros setores, assim sendo, há uma incorporação de novas 
tecnologias que poderão afetar a dinâmica operacional da indústria 
e dos mercados. O setor têxtil é um exemplo típico desta situação 
de setores receptores de progresso técnico. 
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2º) Setores intensivos em escala: este é um tipo de setor 
em que as empresas devem ter um conhecimento amplo sobre 
as tecnologias que envolvem os processos e os produtos que 
são ofertados. Normalmente, as inovações tecnológicas para 
processos têm por objetivo reduzir custos e, assim, aumentar a 
competitividade da empresa. Por outro lado, quando o foco são os 
produtos, as inovações tecnológicas ocorrem para que se tenha 
diferenciação em relação aos demais concorrentes.

Nestes setores as inovações poderão ser geradas tanto em 
âmbito interno a ela quanto em ambiente externo (ocorre em 
parceria com fornecedores). Outra característica marcante que 
envolve este setor de atividade é a estrutura de mercado, uma 
vez que estes são mais concentrados, visto a escala das plantas 
industriais e, também, da operação em economias de escala.  

Um exemplo prático e claro que podemos apresentar é o caso 
de algumas companhias aéreas que operam em escala, visto a 
infraestrutura e as vultuosas operações para atender o fluxo diário 
de voos que são realizados em âmbito nacional e internacional. 

3º) Ofertantes especializados: este é um setor formado 
pelas indústrias produtoras de máquinas e equipamentos e de 
instrumentação. Neste setor de atividade é vital que se tenha o 
domínio das tecnologias que envolvem o produto, visto que é 
necessário garantir a performance dos produtos (este é um fator 
concorrencial). Assim sendo, é estratégico dominar as tecnologias 
para produtos. Este é um mercado no qual as empresas não 
necessitam operar em escala, pois o foco está em dominar 
tecnologias para que possam ser especializadas na produção 
de um determinado conjunto de bens. Assim, as inovações são 
geradas tanto internamente como também em cooperação com 
clientes de grande porte. 

A indústrias de máquinas e implementos agrícolas podem ser 
citadas como um exemplo de ofertantes especializados, uma vez 
que é preciso ter tecnologias, métodos e instrumentos específicos 
para a produção deste tipo de bem que venha a atender às 
especificidades dos agricultores.   
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4º) Setores baseados em ciência: são setores que têm um 
desenvolvimento tecnológico de fronteira e, por isso, eles utilizam 
dos conhecimentos científicos que estão na fronteira das ciências 
básicas. Logo, as inovações tecnológicas são destinadas ao 
lançamento de novos produtos e novos processos de produção 
para a redução de custos. As empresas deste tipo de setor realizam 
vultuosos investimentos em Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) para 
gerarem tais inovações. Além disso, as empresas pertencentes a 
este tipo de setor operam em escalas globais. 

O setor de medicamentos (tanto para seres humanos quanto 
para animais) é caracterizado por um setor baseado em ciência, 
uma vez que, nele, é necessária uma série de pesquisas científicas 
para o desenvolvimento de um remédio que será destinado ao 
tratamento de uma patologia específica. 

A análise da tipologia de Pavitt (1984) leva para algumas 
conclusões no que tange à definição de estratégias empresariais 
ou até mesmo de um desenvolvimento nacional, pois ela:

• Expõe que os setores de atividade econômica das empresas 
poderão determinar os comportamentos dos empresários;  

• Expõe que os setores guardam consigo assimetrias, e, 
assim, demonstra a relevância do setor de atividade; 

• Demonstra que alguns setores têm a capacidade de 
transmitir tecnologias para outros, enquanto outros são 
receptores destas novas tecnologias. 

2.2 Fatores internos para inovação tecnológica 

Em nosso estudo já é possível compreender alguns fatores 
externos que são relevantes para o processo de inovação tecnológica 
na indústria. Em outro plano, mas não distantes dos fatores externos, 
temos os chamados fatores internos, que são condicionantes para as 
inovações tecnológicas de uma indústria ao longo do tempo.

Em princípio, para a análise dos fatores internos, iremos 
compreender uma questão importante para uma empresa: 
quais decisões a empresa tomou no passado em relação ao seu 
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desenvolvimento tecnológico?  A resposta para esta pergunta irá 
justificar o seu padrão tecnológico no presente, pois as decisões 
tomadas no passado foram a base para o desenvolvimento 
tecnológico no presente. 

Assim, podemos entender que as empresas vivem em um 
processo de evolução que é resultado das suas decisões. Este 
é um processo de evolução e estímulos advindos do ambiente 
exógeno da empresa. Desta forma, as empresas que desejam 
atingir um padrão tecnológico superior e que tenham por objetivo 
desenvolver tecnologias que estão no cerne de um novo padrão 
tecnológico, estarão sujeitas às limitações das decisões tomadas 
no seu passado. 

No estudo de Sarquis et al. (2015, p. 6) é possível encontrar, na 
sua revisão de literatura, alguns fatores internos que condicionam 
as inovações tecnológicas: 

• Comprometimento dos colaboradores; 

• Atuação da liderança/dirigente;

• Tolerância ao risco;

• Grau de estruturação do processo de inovação; 

• Disponibilidade de ferramentas, métodos e informações; 

• Existência de pessoal qualificado; 

• Processo de mensuração dos resultados; 

• Disponibilidade de recursos financeiros; 

• Cultura organizacional favorável; 

• Integração entre áreas/pessoas envolvidas no processo de 
inovação.
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2.3 Adoção de novas tecnologias 

A escolha de uma nova tecnologia em uma empresa tem sua 
origem em dois pontos básicos ou fatores motivacionais, conforme 
os estudos de Gehani (1995) e Munro & Noori (1988) apud Pedroso 
(1999): technological-push e marketing-pull.

a) Technological-push:  esta é uma inovação tecnológica 
que tem seu princípio na análise de como esta inovação poderá 
melhorar o desempenho da empresa em seus processos em 
geral. Assim, esta inovação é adotada para garantir ou aumentar a 
produtividade da empresa e, por este motivo, esta é uma inovação 
focada em processos. 

b) Marketing-pull:  o ponto de partida para a escolha deste tipo 
de inovação tecnológica está na necessidade do mercado, isto é, os 
clientes são o foco para as inovações tecnológicas. Compreender 
as oportunidades do mercado é uma tarefa-chave para este tipo 
de inovação tecnológica, bem como analisar os pontos fracos da 
própria empresa. 

Diante desta análise, para termos uma compreensão plena das 
formas para se adotar uma nova tecnologia, devemos também 
analisar os aspectos gerenciais que envolvem a empresa. Segundo 
Pedroso (1999), o perfil gerencial proativo está correlacionado 
com a identificação de oportunidades no mercado para a adoção 
de uma nova tecnologia.  Por outro lado, um perfil gerencial 
reativo está associado à identificação de pontos deficientes no 
desempenho da empresa como fator motivador para a inserção 
de novas tecnologias. 

Com a Figura 4.4 podemos observar, de uma forma resumida, 
os conceitos e ideias apresentados sobre a adoção de novas 
tecnologias no meio empresarial. Nela, é possível analisar o perfil 
gerencial associado ao tipo de escolha para inovação tecnológica. 
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Fonte: adaptada de Pedroso (1999).

Figura 4.4 | As abordagens proativa e reativa na decisão da adoção de novas 
tecnologias
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Na Figura 4.4 podemos notar, de forma esquemática, como 
o perfil gerencial está ligado à adoção de novas tecnologias em 
uma empresa. Assim, notamos que o perfil proativo identifica 
oportunidades no mercado como uma forma para adotar novas 
tecnologias, enquanto o perfil reativo está focado apenas na 
análise dos pontos fracos, isto é, nas deficiências de desempenho 
da empresa. 

Analisar os pontos positivos e negativos que impactam o 
desempenho das empresas é fundamental para compreender 
também a adoção de novas tecnologias. Anteriormente, foi 
apresentado que as deficiências de desempenho são um fator para 
a adoção de novas tecnologias por parte das empresas com perfil 
gerencial reativo. Assim, iremos observar, por meio da Figura 4.5, 
os elementos que compõem o desempenho interno e externo de 
uma empresa: 
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Fonte: adaptada de Pedroso (1999).

Figura 4.5 | Critérios Competitivos 

Na Figura 4.5 temos os elementos que compõem o desempenho 
interno e externo e, assim, podemos notar os critérios competitivos 
da indústria, isto é, os elementos necessários para que ela seja 
competitiva no mercado em que atua. As adoções de inovações, 
em muitas situações, estão em função dos desempenhos interno 
e externo.

Atividades de aprendizagem

1. As inovações tecnológicas requerem novos investimentos que 
propiciem sua propagação e manutenção ao longo do tempo. Desta 
forma, há inúmeros fatores que poderão facilitar ou inibir estes 
investimentos. Assim sendo, em relação ao ambiente econômico (fator 
externo), podemos entender que: 
a) Uma alta da inflação irá contribuir para novos investimentos em 
inovações tecnológicas.  
b) Os investimentos em tecnologias serão mais viáveis em cenários de 
queda na taxa de juros. 
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c) Uma política fiscal restritiva favorece os investimentos voltados para 
áreas de uso intenso em tecnologia. 
d) A política monetária é neutra sobre os investimentos em inovações 
tecnológicas para a área industrial.
e) O ambiente econômico tem um maior impacto apenas para 
investimentos de longo prazo em inovações tecnológicas.

2. Na análise para investimentos em inovações tecnológicas, as 
organizações analisam seus pontos fortes e fracos, isto é, os fatores 
internos que poderão ter um impacto direto sobre as inovações 
tecnológicas. 
Em relação aos fatores internos, marque V para verdadeiro e F para falso. 
(  ) A tolerância ao risco é um fator interno importante para as inovações 
tecnológicas. 
(  ) As disponibilidades de ferramentas e métodos são fatores internos que 
trazem impacto nas inovações. 
(  ) A análise de risco em ambiente interno não deve ser considerada como 
um fator para as inovações tecnológicas. 
Agora, marque a alternativa com a sequência correta de respostas: 
a) V – V – V. 
b) F – F – V. 
c) V – V – F. 
d) V – F – V. 
e) F – F – F. 

Fique ligado

O foco central desta unidade foi destacar a importância da 
tecnologia para as indústrias. Assim, o nosso estudo analisou 
desde os elementos básicos e centrais das inovações tecnológicas 
até sua estratégia de adoção. Desta forma, os principais pontos 
estudados foram: 

- Conceitos fundamentais; 

- Enfoques econômicos tradicionais;

- Enfoque de Schumpeter para inovações; 

- Dinâmica das inovações tecnológicas;

- Fator interno para inovações tecnológicas; 

- Fatores externos para inovações tecnológicas; 

- Adoção de novas tecnologias. 
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Para concluir o estudo da unidade

A tecnologia é um fator estratégico e que estará presente, cada 
vez mais, no meio industrial, em âmbito interno e externo. Logo, as 
indústrias nacionais deverão ter políticas e estratégias operacionais 
para tornar e manter a tecnologia como um fator que venha 
garantir a competitividade. Assim, realize a seguinte reflexão: como 
a tecnologia poderá aumentar a competitividade dos produtos 
domésticos no mercado internacional? Esta reflexão é importante, 
pois os mercados são globalizados e, assim, parte do crescimento 
econômico de um país advém no comércio exterior.

1. Segundo Joseph Schumpeter, as inovações tecnológicas são a fonte 
para que uma economia possa sair de um estado estacionário e passar a 
ser uma economia com taxas maiores de crescimento e desenvolvimento 
econômico. Deste modo, para Schumpeter, quem é o responsável pela 
introdução destas inovações na economia?
a) O governo.
b) Os consumidores. 
c) Os empresários. 
d) As agências de fomento internacional. 
e) Os bancos de investimentos. 

2. Muitas inovações tecnológicas surgem das necessidades do mercado e, 
por isso, as empresas reagem às mudanças dos clientes para que possam 
produzir bens que venham a atender as novas necessidades do mercado. A 
estratégia de                                    gera inovações a partir das necessidades 
do mercado. 
Complete lacuna com a resposta correta: 
a) Marketing-pull. 
b) Empurrar a produção.
c) Operar em escalas.
e) Elevar a rotatividade dos recursos. 
d) Maximizar os bens de capital. 

3. A estratégia para inovação tecnológica passa por algumas abordagens 
que vêm a definir como as organizações adotam inovações tecnológicas, 
a fim de garantir sua competitividade a curto e longo prazos. Por este 
motivo, é preciso sempre analisar o mercado como um todo para verificar 

Atividades de aprendizagem da unidade
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as possibilidades de produção. 
Em relação às estratégias de adoção para uma inovação tecnológica, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
( ) As empresas que adotam a estratégia de technological-push realizam 
inovações para melhorar os processos. 
( ) No marketing-pull as inovações podem surgir a partir das necessidades 
do mercado.
( ) O fator gerador para inovações tecnológicas no marketing-pull está 
diretamente associado às políticas industriais do país.
Agora marque a alternativa com a sequência correta de respostas: 
a) V – V – V. 
b) F – F – V. 
c) V – V – F. 
d) V – F – V. 
e) F – F – F.

4. A postura gerencial de uma indústria irá definir sua estratégia para 
inovações tecnológicas, uma vez que algumas empresas buscam novas 
tecnologias para melhorar seus processos, enquanto outras querem 
apenas minimizar suas deficiências. Assim sendo, em relação à postura 
gerencial para inovações tecnológicas podemos entender que: 
a) Uma postura gerencial proativa apenas irá realizar inovações tecnológicas 
por meio da ideia de marketing-pull. 
b) Inovar em processos para garantir uma melhor produtividade é uma 
característica marcante do perfil gerencial reativo. 
c) A gestão de inovações tecnológicas por meio do technological-push é 
uma característica da postura gerencial proativa. 
d) Indústrias com postura gerencial reativa irão buscar novas tecnologias 
como meio para inovar seus processos.
e) Os investimentos em maior escala ocorrem, com maior frequência, na 
postura gerencial reativa.

5. O setor de atividade industrial é um fator externo importante no 
processo de inovação tecnológica por parte da indústria. Assim sendo, os                                             
têm um desenvolvimento tecnológico de fronteira. 
Complete a lacuna com a resposta correta: 
a) Setores de oferta especializada. 
b) Setores de progresso tecnológico. 
c) Setores de economias de escala. 
d) Setores baseados em ciências. 
e) Setores de bens de capital. 
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