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Pontos Centrais da Teoria de Schumpeter:
- Teoria dinâmica: evolução econômica (desenvolvimento)
- Desenvolvimento se caracteriza da mudança (diferente do crescimento econômico)
- Na economia as mudanças acontecem em forma de inovações
- O ator para realizar inovações é o empreendedor
- Inovação significa a realização de:
a) fabricação de um novo bem
b) introdução de um novo método da produção
c) abertura de um novo mercado
d) estabelecimento de uma nova organização econômica (monopólio econômico)
e) conquista de uma nova fonte de matérias-primas (incluindo energia)

Modelo básico da teoria dinâmica de Schumpeter

Empresário empreendedor
↓
Soberania do consumidor →

Inovação

← emprés>mos (mercado ﬁnanceiro)

↓
Destruição Criativa
↓
Produção em massa

← Desenvolvimento econômico →

mudança (desequilíbrio)

As teses principais da teoria schumpeteriana:
- O capitalismo representa um sistema econômico de inovação permanente

- O processo da inovação implica uma destruição criativa
- A destruição criativa cria a prosperidade (produção em massa para as massas)
- O consumidor é soberano e escolha no ato de compra qual inovação vai ter sucesso no
mercado
- Imputação do valor (o valor do produto para o consumidor determina o valor do bem de
investimento com qual se produze este produto)
- A concorrência é dinâmica e existe em “saltos do sapo”
- A concorrência dinâmica não acontece em primeiro lugar via preços, mas por novos
produtos e novos métodos de produção (que no seu lugar afetam os preços)
- Inovações fazem não somente certo produto obsoleta, mas também desvalorizem
conhecimentos antigos em favor de novos conhecimentos (impacto sobre o mercado de
trabalho, estrutura salarial)
- Grandes empresas e monopólios econômicos tipicamente representam o resultado de
uma inovação de sucesso – e não representam necessariamente um problema no processo
competitivo (ao contrário) porque estas empresas estão expostas em sua vez do mesmo
processo do “salto do sapo”. Assim resulta um ciclo da empresa.
Aprendizagem (ciência, tecnologia, organização) é evolutivo (incluindo “saltos”) e acontece
no nível individual, mas se manifesta coletivamente
O desenvolvimento econômico se manifesta em longas ondas (50 – 70 anos)
Inovações têm a tendência de aparecer em clusters

Mais recursos
Podcasts:
Schumpeter's teoria do capitalismo e do
desenvolvimento econômico
Schumpeter's teoria do capitalismo
Schumpeter's teoria da inovação e do
empreendedor
Schumpeter's teoria do desenvolvimento
econômico
Schumpeter e a sua obra na perspectiva da
realidade econômica de hoje
Schumpeter's teoria dinâmica do
desenvolvimento econômico - resumo

http://continentaleconomics.com/AulasOnlineSchumpeter.html

