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1. AS CRISES ECONÔMICAS E A TEORIA MARXISTA 
A base do modo de produção capitalista é a produção de mais-valia para valorizar o capital, 
este entendido como valor em processo, valor que procura se valorizar, valor que entra na 
circulação para se multiplicar e se acumular. A mais-valia, por sua vez, é materialização de 
tempo de trabalho não-pago, ou rendimento de trabalho alheio acumulado. O processo de 
produção capitalista é, portanto, processo de produção de mais-valor. O motor da produção 
capitalista é a obtenção permanente de mais-valor, e a origem do mais-valor é a exploração 
da força de trabalho humana, decorrente da divisão de classes, fruto da forma de 
apropriação dos meios de produção que gera a relação antitética entre proprietários e não-
proprietários dos meios de produção, isto é, capitalistas e trabalhadores.  
A relação de negatividade que caracteriza a sociedade capitalista faz com que o trabalhador 
tenha que vender sua força de trabalho para o capitalista e dele receber um salário, fruto de 
um contrato aparentemente livre, mas essencialmente opressor: o contrato determina como 
e quanto tempo o operário deve trabalhar. O despotismo na fábrica decorre de uma 
necessidade do capital: a divisão do trabalho que, através dos avanços técnicos e dos graus 
de especialização do trabalho, faz aumentar a produtividade, acumulando mais capital.  
Para Marx, um dos aspectos essenciais do capital é que ele tem que ser acumulado, 
independentemente das preferências subjetivas dos capitalistas. Portanto, o capitalista não 
tem necessariamente consciência do que faz, ele segue as determinações do capital, que 
exige concorrência. Como o capital é valor que se expande a si mesmo, seu valor deve ao 
menos ser reproduzido e conservado, mas por força da circulação e da concorrência, 
somente a preservação não é possível: é necessário que o capital se reproduza e se expanda, 
não apenas através da reprodução simples, mas necessariamente como reprodução 
ampliada, como acumulação de valor e de mais –valor, como acumulação de capital.   
No Livro I, capítulo XXIII d’O Capital, Marx analisou os efeitos da acumulação capitalista 
sobre a classe operária. Com a introdução da maquinaria e da produção mecanizada, outros 
métodos de produção utilizam formas extremas de exploração a fim de continuarem 
competitivos. É a própria produção mecanizada que cria um exército industrial de reserva e, 
com ele, a lei de acumulação capitalista: “O mecanismo de produção capitalista e de 
acumulação adapta continuamente esse número [de trabalhadores] e essas necessidades [de 
expansão do capital]. O começo desse ajustamento é a criação de uma superpopulação 
relativa ou de um exército industrial de reserva, e o fim a miséria de camadas cada vez 
maiores do exército ativo e o peso-morto do pauperismo”.  
No Livro III, Seção 3 do Capital, Marx trata da lei da queda tendencial da taxa de lucro. 
Definida como a “lei fundamental da economia moderna”, é ela que determina o limite da 
própria acumulação capitalista. Vejamos mais de perto. A determinação do caráter 
orgânico da crise na dinâmica econômica capitalista, na visão marxista, exige uma 
reconstituição teórica. Num primeiro momento -que compreende os esquemas da 
reprodução do capital tal como aparecem no Livro II d’O Capital- se fazem numerosas 
hipóteses simplificadoras da realidade: a oferta e a demanda coincidem, as mercadorias se 
trocam pelos seus equivalentes em valor, anula-se a concorrência, a luta de classes, etc.  
Marx atendeu de modo exclusivo o "processo direto de produção", para observar o 
comportamento das categorias de valor e mais-valia em toda sua pureza. Fez abstração das 
contingências que determinam sua distribuição entre os distintos agentes sociais; deixou de 
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lado os eventos da esfera da circulação que operam sobre essas categorias globais, e as 
dividem em fenômenos ou formas concretas como salário, lucro industrial e comercial, 
juros bancários e renda da terra. Os esquemas de reprodução de Marx estavam instalados na 
abstração teórica de que as mercadorias produzidas pelos distintos setores se trocavam 
segundo seus valores respectivos, em cada sector se mantendo uma composição orgânica 
do capital constante, com a acumulação progredindo por meio de uma simples adição de 
capital produtivo sobre uma base técnica invariável.  

A forma absoluta em que se apresenta a possibilidade formal ou abstrata das crises 
capitalistas é a fórmula geral do capital desenvolvida. A possibilidade geral das crises é a 
metamorfose formal do capital, a dissociação no tempo e no espaço da compra e da venda. 
Mas isto não é nunca a causa da crise. Não é outra coisa que a forma mais geral da crise e, 
portanto, a crise na sua expressão mais geral.  

Não se pode dizer, porém, que a forma abstrata da crise (abstraída de todas as mediações 
concretas ou fenômenos que ocorrem no processo de produção e circulação da mais-valia 
no seu conjunto) seja a causa dela: “Quando perguntamos por sua causa, tratamos 
precisamente de saber porque sua forma abstrata, a forma de sua possibilidade, se 
transforma de possibilidade em realidade”.1  O momento da metamorfose formal não é 
próprio do regime capitalista, mas da produção mercantil simples.  

Para apresentar a realidade do capital como um concreto pensado é necessário incorporar e 
considerar todas as mediações afastadas no tratamento que Marx fez do valor e a mais-valia 
nos Livros I y II d’O Capital, em especial a transformação dos valores em preços de 
produção, da relação destes com os preços de mercado, pela interação das distintas frações 
do capital na esfera da circulação: “No primeiro livro se investigaram os fenômenos 
apresentados pelo processo de produção capitalista, considerado para si como processo de 
produção direta, e nele se prescindiu ainda de todas as influências secundárias de 
circunstâncias que lhe são alheias. Mas este processo direto de produção não esgota a 
trajetória vital do capital. No mundo real, o processo de circulação o complementa, e este 
constituiu o objeto das investigações do livro segundo. Ali se revelou, principalmente na 
terceira seção, ao examinar o processo de circulação como mediação do processo de 
reprodução social (capitalista), que o processo capitalista de produção, considerado em seu 
conjunto, é uma unidade dos processos de produção e circulação.” 

“Por isto, não pode ser nosso objetivo neste terceiro livro formular reflexões gerais sobre 
esta unidade. Trata-se sim de descobrir e descrever as formas concretas que surgem do 
processo de movimento do capital considerado em seu conjunto. Em seu movimento real 
(enquanto unidade de essência e aparência), os capitais se enfrentam em formas concretas 
tais (lucro industrial, taxa de interesse, lucro comercial, renda territorial) que para elas a 
figura do capital no processo direto de produção assim como sua figura no processo de 
circulação, somente aparecem como fases particulares. As configurações do capital, tais 
como as que desenvolvemos neste livro, se aproximam, portanto, paulatinamente à forma 
com que se manifestam na superfície da sociedade, na ação recíproca dos diversos capitais 
entre si, na concorrência e na consciência habitual dos próprios agentes da produção”.2  

                                                 
1 MARX, Karl. Teorías sobre a Mais-valia. São Paulo, Difel, 1985, cap. XVII, Ap. 11.  
2 MARX, Karl. O Capital. São Paulo, Difel, 1987, Livro III, seção I, capitulo I. 
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Suponhamos um esquema de reprodução simples onde a escala da produção e a relação de 
valor entre as componentes constante e variável do capital nos dois sectores não muda, 
porque toda a mais-valia obtida se consome improdutivamente.  

Capital  Capital 
constante 

Capital 
variável 

Taxa de 
mais-valia 

mais-valia Valor do produto Taxa de lucro 

I) 4.000Cc  1000Cv 100% 1000 6000 20% 

 

II) 

 

2.000Cc  

 

 1.000Cv

 

100% 

 

1000 

 

4000 

 

33% 

 

Para que se mantenha a situação de equilíbrio entre os dois setores, a soma do valor e da 
mais-valia do setor I (produção de bens de consumo produtivo) deve ser igual ao valor do 
capital constante empregado pelo setor II (produção de bens de consumo final ou 
individual). Tudo muda quando passamos para a reprodução ampliada, onde os capitalistas 
destinam parte da mais-valia obtida para ser capitalizada. O problema se traslada ao setor 
II, onde as seções produtoras de bens de consumo devem realizar ou vender a mais-valia 
contida em seus respectivos produtos, ou seja, transformá-la em dinheiro antes de poder 
ampliar cada um deles a escala de sua produção. Sob o pressuposto metodológico e abstrato 
de que as mercadorias se vendem por seus valores, e cada setor realiza seu lucro individual, 
a questão não tem solução. Mas Marx demonstra que nas instâncias da concorrência inter-
capitalista e do movimento de capitais de um setor da produção para outro, segundo as 
diversas taxas de lucro individuais ou setoriais, os valores se transformam em preços de 
produção a instancias de uma taxa de lucro média, que determina distintas massas de lucro 
segundo a magnitude do capital comprometido.  

 

Capital 

 

Constante 

 

 Variável 

 

Mais-
valia 

 

Preço de 
custo 

 

Valor 

 

Taxa de 
lucro 

 

Preço de 
produção 

Desvio do 
preço respeito 

do valor 

I 

 

4.000 1.000 1.000 5.000 6.000 25% 6.250 +250 

II 

 

2.000 1.000 1.000 3.000 4.000 25% 3.750 -250 

 

Isto demonstra que a reprodução do capital se realiza segundo as exigências da lei do valor. 
Neste caso, na sociedade havia mais-valia demais produzida no setor I e, portanto, 
demasiados bens de consumo finais, não porque a demanda solvente fosse insuficiente, mas 
porque a massa de lucro nesse setor excedia as magnitudes do capital comprometido. O 
preço de produção das mercadorias produzidas pelo setor II deverá descer até por baixo de 
seu valor individual em 250 unidades monetárias, e em 250 por cima de seu valor nas 
indústrias do setor I. Tudo para que a parte da mais-valia produzida em excesso pela 
indústria do setor II possa transferir-se para o setor I que, desse modo, acumulará mais 
capital e crescerá desigualmente respeito ao setor II.  

A diferença de mais-valia capitalizada por cada setor, traduz as diversas magnitudes de 
capital investidas em um e outro, em virtude da taxa de lucro média comum aos dois, o que 
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se opera por meio do mercado, às costas dos agentes da produção capitalista: “Se as 
mercadorias são vendidas a seus valores, originam-se, tal como foi exposto, taxas de lucro 
muito diversas nas diversas esferas da produção, segundo a diversa composição orgânica 
das diversas quantidades de capital nelas invertidas. Mas o capital se retira de uma esfera de 
baixa taxa de lucro e se lança a outra com maiores lucros. Em virtude desta constante 
emigração e imigração, em uma palavra, mediante sua distribuição entre as diversas 
esferas, na medida em que numa diminua a taxa de lucro e noutra aumente, o capital origina 
uma relação entre a oferta e a demanda de tal natureza que (como ocorre na física com a 
experiência dos vasos interligados) a taxa de lucro média se torna a mesma nas diversas 
esferas de produção, conseqüentemente, os valores se transformam em preços de produção 
(custo de produção + taxa média de lucro). O capital atinge este nivelamento em maior ou 
menor grau quanto mais elevado for o desenvolvimento capitalista em uma dada sociedade 
nacional, ou seja, quanto mais adequados ao modo capitalista de produção forem as 
condições do país em questão”.3

O movimento do capital produtivo determina os preços de produção que permitem 
distribuir os benefícios entre os capitalistas segundo o montante do capital investido por 
cada um deles, resultado que depende de três fatores: 1) a massa de mais-valia produzida 
pelo capital global: 2) a taxa geral ou média de lucro, isto é, a relação entre essa massa total 
de mais-valia e o capital global; 3) a concorrência entre os capitais particulares pela procura 
do máximo benefício. A taxa de lucro média fixa os preços de produção e a composição 
orgânica média, ou seja, o tempo de trabalho socialmente necessário, conceito que, desse 
modo, aparece em sua determinação plena de significado econômico.  

O grau de desenvolvimento específico da força social produtiva do trabalho é diferente em 
cada esfera particular da produção, sendo maior ou menor na mesma proporção em que seja 
maior ou menor a quantidade de meios de produção ou «trabalho morto» (máquinas, 
matérias primas, etc) posta em movimento por determinada quantidade de trabalho vivo, 
por determinado número de assalariados com uma jornada de trabalho dada. Os capitais de 
composição orgânica média são aqueles cuja massa de mais-valia produzida coincide com a 
realizada segundo a quota de lucro média, com preços de produção que não diferem de seus 
valores, como se vê no seguinte quadro: 

Capital a) 90cc + 10cv + 10pv  = 110 (preço de  produção= 120)  

Capital b) 80cc + 20cv  + 20pv  = 120 (preço de produção = 120)  

Capital c) 70cc + 30cv  + 30pv  = 130 (preço de produção = 120)  

Marx diz que a taxa geral de lucro é a força impulsora da produção capitalista, e constitui a 
lei reguladora da sociedade capitalista. Pela mesma razão, para Marx, a lei fundamental da 
concorrência capitalista não é a lei da oferta e a demanda entre mercadorias (os preços de 
mercado) mas a lei que rege a concorrência entre capitalistas (a taxa de lucro média e os 
preços de produção), que regula a distribuição da mais-valia entre eles, segundo a massa de 
capital com que cada um participa no comum negocio de explorar trabalho assalariado.  

Numa situação com tendência para o aumento da taxa de lucro, a inversão em capital fixo e 
circulante aumenta, e o desemprego cai diante da conseqüente maior oferta de emprego. O 
                                                 
3 MARX, Karl. O Capital. Ed cit. Livro III, capitulo X. 
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capital está em condições econômicas de conceder melhorias transitórias aos trabalhadores. 
No ponto mais alto da fase expansiva, e imediatamente depois da crise, quando a economia 
capitalista entra na fase de crescimento lento, parte do capital adicional começa a ser 
expulso da produção porque a taxa média de lucro não compensa seu investimento, o 
desemprego aumenta na mesma proporção em que a inversão cai. É o momento em que os 
capitalistas iniciam nova e mais pesada ofensiva sobre as condições de vida e de trabalho 
dos assalariados. 

Na primeira exposição pública da sua nova teoria (o Manifesto do Partido Comunista) 
Marx concedeu às crises do capital um lugar central como manifestação concentrada do 
caráter contraditório e da temporalidade do modo de produção capitalista: «A sociedade 
burguesa, com suas relações de produção e de troca, o regime burguês de propriedade, a 
sociedade burguesa moderna, que conjurou gigantescos meios de produção e de troca, 
assemelha-se ao feiticeiro que já não pode controlar os poderes infernais que invocou. Há 
dezenas de anos, a história da indústria e do comércio não é senão a produção contra as 
relações de propriedade que condicionam a existência da burguesia e de seu domínio. Basta 
mencionar as crises comerciais que ao se repetir periodicamente, ameaçam cada vez mais a 
existência da sociedade burguesa. Cada crise destrói regularmente não só uma grande 
massa de produtos fabricados como também uma grande parte das próprias forças 
produtivas já criadas. Uma epidemia, que em qualquer época teria parecido um paradoxo, 
desaba sobre a sociedade - a epidemia da superprodução. A sociedade vê-se subitamente 
reconduzida a um estado de barbárie momentânea”.  

Concluindo assim: “O sistema burguês tornou-se demasiado estreito para conter as riquezas 
criadas em seu seio. E de que maneira consegue a burguesia vencer essas crises? De um 
lado, pela destruição violenta de grande quantidade de forças produtivas; de outro, pela 
conquista de novos mercados e pela exploração mais intensa dos antigos. A que leva isso? 
Ao preparo de crises mais extensas e mais destruidoras e à diminuição dos meios para 
evitá-las”. 

A questão da sobre-produção já está aí indicada como motivo fundamental da crise de um 
regime que, em O Capital, uma década e meia mais tarde, será definido como o da 
produção de valor, ou seja, como o da auto-valorização do capital (que o capitalista 
representa como «a obtenção do lucro»). A superprodução capitalista é, portanto, uma 
superprodução de valor e de mais-valor. No entanto, mais de um século depois, Ernest 
Mandel afirmou que «é bem sabido que os quatro livros d’O Capital que Marx deixou, não 
contém uma análise sistemática desse aspecto chave do modo capitalista de produção: o 
aparecimento periódico inevitável de tais crises. Em seu plano original, Marx havia 
reservado o tratamento completo deste problema para um sexto livro».4

É fato que na sua Introdução Geral à Crítica da Economia Política de 1857, Marx tinha 
por objetivo estudar: «1) As determinações abstratas gerais que correspondem em maior ou 
menor medida a todas as formas de sociedade; 2) As categorias que constituem a 
articulação interna da sociedade burguesa e sobre as quais repousam as classes 
fundamentais. Capital, trabalho assalariado, propriedade territorial. Suas relações 
recíprocas. Cidade e campo. As três grandes classes sociais. Comércio entre elas. 
Circulação. Crédito (privado); 3) Síntese da sociedade burguesa sob a forma do Estado, 
                                                 
4 MANDEL, Ernest. A Formação do Pensamento Econômico de Marx. Rio de Janeiro, Zahar, 1976, p. 151. 
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considerado em relação consigo mesmo. As classes «improdutivas». Impostos. Dívida 
nacional. Crédito público. A população. As colônias. Emigração. 4) Relações internacionais 
de produção. Divisão internacional do trabalho. Comércio internacional. Exportação e 
importação. Curso do comércio. 5) O mercado mundial e a crise». 

Cabe, por outro lado, duvidar que uma «teoria da crise» separada da teoria da acumulação 
capitalista fosse necessária ou, como afirmou Fritz Sternberg, «no capitalismo, o problema 
da reprodução em escala ampliada não pode se separar do fenômeno da crise. É evidente 
que a crise recente faz sua aparição como conseqüência da reprodução ampliada. Quando 
tem lugar a reprodução simples - como ocorreu durante séculos em estratos econômicos 
pré-capitalistas (tanto no Egito como na Índia, na China como na Europa e na Idade Média) 
- quer dizer, quando o plustrabalho é absorvido pelo consumo pessoal da classe dos 
senhores, a crise, que é específica do capitalismo, resulta impossível. Quando se produziam 
desequilíbrios no processo econômico, estes se originavam em fatores extra econômicos».5 
Roman Rosdolsky explicou como a evolução teórica de Marx o levou a abandonar o plano 
original, o que deixaria sem fundamento a explicação de Mandel vinculada à falta de tempo 
de Marx para realizar seu projeto original. 

Para sair deste impasse, é preciso colocar a obra de Marx em seu contexto histórico geral e 
específico. O primeiro momento importante para a descoberta dos componentes das crises 
veio com o maquinismo e a grande indústria que, com seus aspectos originais, introduziu 
uma série de alterações no regime capitalista de produção, tornando-o, de certa forma, 
inédito e imprevisto. Os primeiros a se ocuparem delas foram os economistas clássicos, 
cujo campo de observação foi, especificamente, a Inglaterra e a França. Para a maioria dos 
economistas clássicos que dominaram o pensamento econômico durante toda a primeira 
metade do século XIX, as primeiras crises industriais observadas apareciam como acidentes 
de natureza conjuntural no curso da acumulação de capital.6

Na obra de Adam Smith, por exemplo, «não está presente o problema dos escoadouros 
necessários para que a produção se amplie. Smith não enfrenta o problema de como a 
procura se forma para enfrentar uma produção aumentada, conseqüência de uma ulterior 
acumulação de capital. Na sua concepção, todo o produto bruto anual é igual à soma dos 
salários, lucros e rendas. A poupança está destinada a transformar-se, no mesmo período 
(um ano) em que se forma, numa procura de bens de investimentos. Em suma, não há 
subtração de renda a ser usada no futuro».7 Nessas condições, a superprodução não 
encontrava um lugar teórico específico. 

Sob a perspectiva da economia política clássica, na «Lei de Say» o equilíbrio é o estado 
natural da economia. Haveria um equilíbrio natural (ou automático) entre produção e 
demanda, ou seja, a produção criaria sua própria demanda, sendo que qualquer 
desequilíbrio só poderia vir de fora do sistema, da mesma forma que, de acordo com a 
mecânica clássica, os corpos se encontrariam em equilíbrio (primeira lei de Newton) até 
que uma força exterior lhes demovesse deste estado. Mas o retorno à condição anterior 
aconteceria sem interferência de nenhuma força externa. Através do livre jogo do mercado, 
da concorrência enquanto mecanismo regulador da oferta e da demanda, naturalmente o 
                                                 
5 STERNBERG, Fritz. El Imperialismo. México, Siglo XXI, 1979 (1a ed. 1926),  p. 60. 
6 ROSIER, Bernard. Les Théories des Crises Économiques. Paris, La Découverte, 1988, p. 28. 
7 BARUCCI, Piero. Adam Smith e la Nascita della Scienza Economica.   Firenze, Sansoni, 1977,  p. 17. 
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sistema teria capacidade de recuperar seu equilíbrio. É preciso notar, porém, que a «Lei de 
Say» só se aplica a um sistema de oferta e demanda perfeito, sem a possibilidade da 
poupança individual por parte dos capitalistas. 

Entretanto, os efeitos mais notáveis das inovações técnicas foram o rebaixamento dos 
custos e o aumento do volume da produção, mas não necessariamente o aumento da taxa de 
lucros. Sendo o lucro considerado como a renda da classe dominante, os fatores que o 
propiciavam adquiriram relevância. Qualquer alteração nos lucros poderia exercer uma 
grande influência sobre os acontecimentos. Dentro desta perspectiva, o problema da taxa de 
lucro surgiu como o primeiro elemento teoricamente causador das crises modernas. 

David Ricardo, representante dos interesses dos industriais em oposição aos proprietários 
rurais da Inglaterra durante a Revolução Industrial, tentou explicar o problema a partir de 
fatores externos ao sistema industrial, através da «lei dos rendimentos decrescentes»: o 
lucro dependeria da proporção de trabalho social requerido para obter a subsistência dos 
trabalhadores (diferença entre os salários e o valor do produto) e do custo da produção dos 
produtos em geral. A taxa de lucro dependeria destas duas quantidades. Qualquer alteração 
no lucro só poderia ser feita alterando-se a proporção entre os salários e o valor do produto 
bruto. 

Como as inovações técnicas rebaixaram os custos de produção, qualquer perturbação só 
poderia advir do aumento do custo dos gêneros de subsistência. Para aumentar os lucros era 
preciso rebaixar os salários, o que só poderia ser feito se os produtos de subsistência 
também fossem rebaixados (principalmente através das importações, o que feria os 
interesses dos proprietários de terra). Também sustentava que a produção cria por si mesma 
sua própria demanda, isto é, o valor total dos produtos deveria corresponder ao valor da 
renda distribuída sendo, portanto, impossível qualquer desequilíbrio causado por fatores 
intrínsecos ao sistema capitalista. Não entendia a tendência decrescente na taxa de lucro 
como um fator capaz de provocar perturbações.  

Além disso, para ele a riqueza consistia apenas em valores de uso, «convertendo a produção 
burguesa em mera produção para o valor de uso (...). Considera a forma específica da 
riqueza burguesa algo puramente formal que não atinge o conteúdo do modo de produção. 
Por isso nega também as contradições da produção burguesa, as quais se tornam gritantes 
nas crises».8

Se, durante certo período, as crises apareciam como fenômenos anormais e inexplicáveis, a 
concepção cíclica as integrava em um movimento pendular que afetava os ritmos 
econômicos. A crise passava a ser «normal», integrada ao ciclo: era este que devia ser 
estudado, sob a forma do trade cycle ou business cycle. Sismondi e Malthus foram os 
primeiros a notar as crises como algo mais que um fenômeno conjuntural, ou seja, a 
considerá-las como um fenômeno ligado à natureza do capitalismo. Sismondi percebeu, 
                                                 
8 MARX, Karl. Teorias sobre a Mais-valia. São Paulo, Difel, 1985, vol. 3, p. 1109. Para fazer tais afirmações, 
Marx citou o seguinte trecho de On the Principles of Political Economy, de Ricardo: “A riqueza não depende 
do valor. Um homem é rico ou pobre de acordo com a abundância dos meios de subsistência e bens de luxo 
de que pode dispor. Foi a confusão entre a idéia de valor e a abundância ou riqueza que levou à afirmação de 
que se pode aumentar a riqueza, reduzindo-se a quantidade de mercadorias, isto é, as coisas necessárias, úteis 
e agradáveis à vida. isso seria incontestável se o valor fosse a medida da riqueza, porque o valor das 
mercadorias aumenta com a escassez; mas se a riqueza consiste em meios de subsistência e de luxo, não pode 
ser acrescida por meio de redução da quantidade.” 
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sobretudo, a contradição fundamental do capitalismo, entre o valor de uso e o valor de 
troca: a crescente acumulação «restringe cada vez mais o mercado interno, em virtude da 
concentração das riquezas nas mãos de um pequeno número de proprietários e a indústria é 
cada vez mais forçada a procurar saída para seus produtos nos mercados estrangeiros, onde 
os aguardam perturbações ainda maiores». 

Malthus criticou Ricardo e aceitou, como Sismondi, que as crises pudessem ser causadas 
por fatores intrínsecos ao capitalismo. Da mesma forma, entendia que a produção crescente 
com a acumulação, não criaria automaticamente sua própria demanda, analisando o 
problema através do princípio da população, sustentando que a classe trabalhadora seria 
sempre excessiva em relação aos meios de subsistência. De acordo com Malthus, em An 
Essay on the Principle of Population de 1798, a população tende a crescer mais 
rapidamente que o suprimento de alimentos disponível para atender suas necessidades. 
Toda vez que ocorrem ganhos relativos na produção de alimentos através do crescimento 
populacional, um alto crescimento proporcional da população é estimulado; por outro lado, 
se a população cresce mais rápido que a produção de alimentos, este crescimento acaba 
produzindo fome, dificuldades e guerras. 

Seria possível a produção ultrapassar o consumo causando uma redução de preços e lucros, 
gerando superabundância e depressão no comércio se os equipamentos produtivos fossem 
aumentados às custas do consumo, isto é, os capitalistas instalariam máquinas que 
aumentariam a produção, todavia cortando postos de serviço, sacrificando assim o 
consumo. Os salários da classe trabalhadora não representariam mais que uma parte do 
valor que o assalariado produz, não poderiam, portanto, adquirir a produção adicional 
resultante de um processo de acumulação crescente, pois teriam a capacidade de consumo, 
mas não os meios (poder aquisitivo) para realizá-lo. 

Os capitalistas, em virtude da ausência de consumo, teriam de vender os produtos aos 
trabalhadores a preços que seriam apenas suficientes para sua própria sobrevivência, o que 
levaria a uma situação de desproporção entre a oferta e a demanda. A forma de se evitar 
esta desproporção seria estimular o super-consumo dos segmentos localizados fora do 
processo produtivo industrial, tal como os proprietários de terra, através da distribuição, por 
diversos meios (renda fundiária, por exemplo) da riqueza dos capitalistas.9 Com estes 
argumentos, tanto Malthus quanto Sismondi introduziram o problema do subconsumo, 
enfatizando a limitação da demanda efetiva causada pela rigidez da massa salarial 
resultante da exploração econômica dos assalariados.  

O segundo momento crucial para as teorias sobre as crises se estabeleceu com o trabalho de 
Marx, que levou em conta o fato dos economistas clássicos colocarem em evidência uma 
questão fundamental, o caráter aleatório de equilíbrio de um sistema econômico dinâmico 
em crescimento, dotado de um modo de distribuição de renda que não é coordenado nem 
com crescimento da produção, nem com a composição desta. Marx já testemunhara 
diretamente a crise de 1846-1848: predominantemente agrária, seu epicentro localizou-se 
nas dificuldades que a agricultura européia atravessava a partir de 1844, tendo início com a 
cultura de batatas na Irlanda e Inglaterra arruinada pelas pragas, ao que se seguiram dois 
anos de péssimas colheitas de cereais, fazendo subir os preços dos gêneros de subsistência e 

                                                 
9 Cf.: BOUVIER, Jean. As crises econômicas. In: LE GOFF, J. & NORA, P. História: Novas Abordagens. 
Rio de Janeiro, Francisco Alves, 1988.  
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refletindo-se finalmente em uma queda brutal dos preços dos tecidos. Os preços dos 
gêneros alimentícios se elevaram, o que fez com que as classes populares despendessem 
uma parte cada vez maior de sua renda com alimentação, o que causou convulsões sociais 
por toda a Europa.10

Já o Manifesto Comunista atesta uma compreensão madura das crises periódicas: Marx 
deslocou o foco da interpretação dos economistas clássicos da esfera do consumo (a 
economia política clássica entendia a produção como criação de valores de uso) para a 
esfera das condições de investimento e produção (criação de valor e mais-valor). No 
volume III d’O Capital, dirá que «o volume das massas de mercadorias criadas pela 
produção capitalista é estabelecido pela escala dessa produção e pelo imperativo da 
expansão contínua dela, e não por uma órbita predeterminada da oferta e da procura, das 
necessidades a satisfazer». Com isso, Marx rompeu com a noção de equilíbrio econômico 
estático da Lei de Say, que tornava impossível as crises de caráter endógeno e 
principalmente as de superprodução de valor e mais-valor, para ele, a forma natural das 
crises capitalistas. Não só isso: Marx também estabeleceu a vinculação da crise econômica 
com a revolução política ou, nas palavras de Engels (na sua introdução à reedição de As 
Lutas de Classes na França, escrito por Marx em 1850): «Desse modo, ele (Marx) extraiu, 
com toda clareza, dos próprios fatos, o que até então não fizera senão deduzir, semi - 
aprioristicamente de materiais insuficientes, isto é, que a crise do comércio mundial, 
ocorrida em 1847, fora a verdadeira mãe das revoluções de fevereiro e de março (de 
1848)». 

A compreensão de Marx associou-se precocemente a um novo tipo de crise que surgia no 
horizonte histórico. No período pré-capitalista, catástrofes naturais como geadas, enchentes, 
secas, pragas e epidemias ou o envolvimento dos povos em guerras provocavam queda na 
produção, gerando escassez e privações generalizadas. Eram as chamadas «crises de sub-
produção». A amplitude dos efeitos dessas crises, contudo, dependia do modo como 
estavam estruturadas as relações sociais, sendo tanto mais graves quanto mais desigual a 
distribuição da produção social. 

Exemplos clássicos de crises historicamente conhecidas em sociedades mercantis simples, 
nas quais a produção de mercadorias destinadas fundamentalmente à troca não dominava o 
conjunto da vida social, são as crises do Antigo Regime. As crises que assolaram os países 
europeus, nos séculos XVII e XVIII, eram mais localizadas, em geral diretamente 
relacionadas ao setor agrícola, daí irradiando-se para outros planos da estrutura sócio-
econômica. A Revolução Francesa, como demonstrou Ernest Labrousse,11 esteve vinculada 
à grande crise que em 1789 vitimou aquele país, desencadeada pelas más colheitas, o que 
gerou carestia alimentar, fome, desemprego nas manufaturas, queda na renda feudal e 
extorsão fiscal.  

Entre a segunda metade do século XVIII e a primeira do XIX, os países manufatureiros 
europeus, em que dominava a produção têxtil, França e Inglaterra especialmente, viram 
surgir um outro tipo de crise: as denominadas «crises mistas». Elas se distinguiam das 
primeiras por não estarem inteiramente determinadas pela conjuntura agrícola, embora o 

                                                 
10 FLAMANT, M & SINGER-KEREL. J. Les Crises Économiques. Paris, Presses Universitaires de France, 
1993, p. 18. 
11 LABROUSSE, Ernest. Fluctuaciones Económicas e Historia Social. Madri, Tecnos, 1962. 
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«mercado dos cereais» ainda exercesse forte influência sobre os rumos e ritmos da 
atividade econômica como um todo e da indústria leve de um modo particular. 

Alguns autores consideraram a crise de 1848 como a última do gênero acima referido e a de 
mais graves conseqüências sociais e políticas. O próprio Marx, ao analisar a Revolução de 
1848 na França, associou a deflagração do movimento à crise do comércio mundial em 
1847 e à crise econômica que assolou aquele país nos anos imediatamente anteriores ao 
conflito, provocada pela recessão e agravada pelas más colheitas de 1845 e 1846. Outros 
historiadores, que se dedicaram ao estudo das crises na economia francesa do século XIX, 
mostraram persistir ainda certa ligação entre a alta dos preços do trigo e as dificuldades na 
venda de tecidos durante a crise que de 1861. Depois desta data, porém, conforme 
demonstraram, esse vínculo não mais existia e a crise têxtil passou a apresentar certa 
autonomia em relação à conjuntura agrícola. 

De qualquer modo, a partir de 1870 os mecanismos de ligação entre preços agrícolas e 
crises têxteis desapareceram definitivamente. As penúrias alimentares foram substituídas 
pelas superproduções relativas. Tiveram início então as «crises modernas», ordenadas por 
um ritmo cíclico interno próprio. Embora cada crise apresentasse características próprias, 
correspondentes às conjunturas particulares nas quais se inscrevia, de uma maneira geral se 
faziam notar pela contração brutal da economia, dificuldade de escoamento da produção 
industrial, queda dos preços, falências de numerosas empresas, quebra da bolsa, 
desemprego e redução dos salários e tensões sociais. As primeiras tentativas de explicação 
para a ocorrência de crises e depressões profundas e periódicas nas modernas sociedades 
industriais vieram da escola clássica, fundadora da economia política, cujos representantes 
foram os primeiros teóricos da economia. 

A economia clássica, em parte, baseava-se nas idéias dos fisiocratas franceses, para quem, 
por sua própria natureza, a economia funcionava perfeitamente bem. O mercado tendia 
naturalmente para o equilíbrio, desde que nada de estranho perturbasse a ordem natural das 
coisas. De acordo com este raciocínio, as crises eram consideradas acidentes conjunturais 
que se passavam no curso do fenômeno essencial: a acumulação de capital pelos 
capitalistas ou «o aumento da riqueza nacional». Suas investigações recaíram 
fundamentalmente sobre as causas ou fatores que estimulavam ou, ao contrário, 
dificultavam a acumulação. A busca do lucro máximo fazia a economia crescer e expandir-
se por meio do re-investimento. Além disso, o lucro era considerado premissa para a 
melhora das condições de vida por meio do crescimento da produção e da produtividade, 
servindo, portanto, a toda coletividade. O mercado da livre concorrência, segundo 
pensavam, deveria manter os interesses individuais em equilíbrio por intermédio da troca 
de valores equivalentes, a qual era determinada pela quantidade de trabalho contida nas 
mercadorias. 

Contudo, nas primeiras décadas do século XIX, as perspectivas econômicas mostravam-se 
sombrias, tanto para os economistas como para os homens de negócios. Embora nas fases 
iniciais da era industrial, aproximadamente entre 1780 e 1815, as novas atividades não 
exigissem investimentos de capitais muito vultosos, os produtores de algodão e os 
industriais incipientes encontravam dificuldades para reinvestir e promover o progresso 
social. Aquelas classes ou setores que possuíam condições de investir - grandes 
proprietários de terra, grupos mercantis e financeiros - não se interessavam em fazê-lo. 
Assim, os investimentos tinham por pressuposto a manutenção dos salários em um patamar 
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extremamente baixo, tendo por conseqüência a redução da massa de lucro. De fato, logo 
após o término das guerras napoleônicas, os lucros da atividade algodoeira na Inglaterra 
caíram a um nível tal que parecia justificar o temor dos economistas de que a sociedade 
poderia chegar a um «estado estacionário».12

O pessimismo marcava o pensamento dos economistas clássicos. Para Ricardo -que 
publicou os Princípios de Economia Política e de Tributação em 1817- a produtividade 
decrescente do cultivo da terra associada ao crescimento da população elevavam de uma só 
vez os custos e os preços dos alimentos, conduzindo a uma correspondente elevação dos 
salários em termos monetários e dificultando ou impedindo a liquidez de capital. Em outras 
palavras, a tendência ao desnivelamento entre rendimentos do trabalho industrial e agrícola 
causaria elevação dos salários e diminuição dos lucros. A renda da terra seria favorecida e 
conseqüentemente, os proprietários de terra, em detrimento da acumulação de capital.  

Malthus, como já dito, exacerbou o lastro pessimista dos clássicos, mostrando que a 
população crescia em uma progressão geométrica e os meios de subsistência segundo uma 
progressão aritmética. Considerado por muitos como «heterodoxo», para ele não havia 
equilíbrio automático e a «lei de mercado» de Say era um mito. Para Marx, os estudiosos 
ingleses demonstravam profunda intuição em relação ao desenvolvimento da produção 
capitalista, ao perceberem na queda do lucro um gravíssimo entrave à acumulação. 
Contudo, a compreensão da realidade social por eles esboçada estava limitada não só pelas 
condições históricas como pelo fato de seus principais representantes se posicionarem 
favoravelmente à expansão da economia burguesa. 

A produção social possuía ainda um caráter marcadamente agrário, sendo igualmente de 
grande importância econômica o comércio ultramarino. O capitalismo não havia 
desenvolvido sua forma econômica plena, caracterizada pela produção industrial em larga 
escala e pela luta de classes cada vez mais acentuada entre capitalistas e trabalhadores. 
Assim, apesar de dedicarem atenção ao antagonismo dos interesses de classe, como o fez 
conscientemente Ricardo, percebiam no conflito de interesses entre capitalistas e 
proprietários de terra a contradição central da economia capitalista. E mais, os 
antagonismos de interesses de classe - como também a divisão do trabalho, as classes 
sociais, o mercado e a acumulação - eram vistos como uma lei natural da sociedade, não 
sujeita a determinações históricas. 

Do mesmo modo que a expansão do modo de produção capitalista e o acirramento do 
conflito entre o capital e o trabalho deu origem tanto aos apólogos da economia burguesa, 
como também aos críticos ou reformadores do sistema e os seus opositores radicais. Ainda 
nas primeiras décadas do século XIX, quando persistiam as crises de superprodução para as 
quais a teoria clássica não tinha respostas satisfatórias, Sismondi foi um dos primeiros 
economistas a perceber no novo tipo de crise -industrial- um fenômeno ligado à natureza do 
sistema econômico capitalista. 

Esse autor, nos Novos Princípios de Economia Política de 1819, afastava-se dos clássicos, 
que a viam como fenômeno conjuntural e criticava abertamente o laissez-faire e a lei de 
Say, segundo a qual a produção criava seu próprio consumo. A anarquia da produção e a 
                                                 
12 HOBSBAWM, Eric J. Da Revolução Industrial Inglesa ao Imperialismo. Rio de Janeiro, Forense 
Universitária, 1978; MAURO, Frédéric. História Econômica Mundial, 1790-1970. Rio de Janeiro, Zahar, 
1976. 
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busca desenfreada de valores de troca, sem levar em conta as necessidades sociais, 
provocava as crises de superprodução. Em outras palavras, o poder de consumo não crescia 
necessariamente com o aumento da produção. O consumo dependia do modo de 
distribuição da renda entre as classes sociais. Para Sismondi, o subconsumo das massas era 
a verdadeira causa das crises modernas do regime capitalista. O problema do «excedente» 
de produção não foi esclarecido por esses autores. Deram, entretanto, grande contribuição 
aos estudos das crises modernas ao apontarem o caráter aleatório do equilíbrio em uma 
economia dinâmica e em crescimento, na qual a repartição da renda não era coordenada 
com o crescimento da produção nem com a composição da mesma. 

A partir das décadas de 1830-1840, o temor da economia política clássica mostrou-se, 
aparentemente, infundado. Neste período, a industrialização entrou em uma nova fase, 
dominada pelas estradas de ferro, carvão, ferro e produção de aço. O ritmo da acumulação 
de capital não diminuiu; ao contrário, aumentou. Nos países desenvolvidos, o capital 
estendeu seu domínio sobre toda a sociedade e a burguesia conquistou o poder político nas 
duas grandes potências industriais da época: Inglaterra e França. O conflito de classes entre 
capitalistas e trabalhadores assumiu um caráter cada vez mais agudo e ameaçador, cujos 
reflexos se fizeram notar também na esfera do pensamento econômico. 

A economia burguesa distanciou-se mais e mais daquele mínimo de imparcialidade e 
objetividade que se esperava de estudos científicos, para transformar-se, segundo as 
ferrenhas críticas de Marx , em uma ideologia da classe dominante. Os defensores partiam 
da convicção de que o capitalismo é a única economia possível, as categorias econômicas 
válidas para esta economia eram extensivas a todas as demais formas pretéritas de 
sociedade humana. 

A teoria do valor-trabalho, desenvolvida pelos clássicos e que havia servido de arma para a 
burguesia contra antigos privilégios da nobreza e do clero, foi prontamente abandonada. 
Uma série de teorias foi surgindo, destacando-se a teoria dos custos de produção e a da 
utilidade marginal. A lei do valor-trabalho não possuía nenhum interesse prático para a 
burguesia vitoriosa. Sua atenção voltava-se inteiramente para o mercado. A produção não 
os preocupava enquanto objeto de conhecimento teórico e sim os preços estabelecidos pela 
livre concorrência, pelo jogo entre a oferta e a procura, enfim, pelo «mercado». O problema 
das crises não se colocava, uma vez que toda e qualquer oscilação na economia era 
atribuída a um desequilíbrio passageiro do mercado, provocado quase sempre por fatores 
externos ou subjetivos. 

De certa forma, a crise de 1848, primeira a influenciar os trabalhos de Marx e Engels, foi a 
última e talvez a pior catástrofe econômica do antigo regime. Nela, entretanto, 
encontravam-se presentes simultaneamente elementos do moderno capitalismo, causando a 
onda revolucionária que abalou o continente em 1848, morrendo logo depois. A crise 
seguinte aconteceu em 1857 e esteve ligada ao incremento da quantidade de ouro em 
circulação no mercado mundial, elevada em cerca de um terço entre 1848 e 1856 devido à 
descoberta de jazidas deste mineral na Califórnia (EUA) e Austrália. As taxas de juros 
sofreram forte queda, condicionando o movimento internacional de capitais e mercadorias.  

Essa crise teve início no Estados Unidos, que havia recebido grande quantidade de 
população imigrante e grande quantidade de capitais, utilizados na especulação de terras e 
ferrovias. O primeiro sintoma da crise aparece com a falência, em julho de 1857, do banco 
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The Ohio Life Insurance and Trust Company, empenhado na especulação ferroviária, 
causando um pânico financeiro nas bolsas americanas, que se espalhou pelas bolsas de 
valores da Europa, afetando as indústrias têxteis e siderúrgicas e causando desemprego. Em 
1859 seus efeitos se reduziram, o desemprego parou de crescer e os preços começaram a se 
elevar novamente. 

Em função dos passados acontecimentos de 1848, esta crise foi acompanhada com grande 
interesse por Marx e Engels. Segundo Eric Hobsbawm, «a revolução européia, tão próxima 
no grande ano de esperança e desapontamento, desapareceu de vista. Marx e Engels tinham 
depositado esperanças no seu reaparecimento nos anos imediatamente subseqüentes. Eles 
olharam seriamente para uma nova explosão geral em seqüência à (e em conseqüência da) 
grande depressão global econômica de 1857. Quando isto não aconteceu, eles não a 
esperaram mais em um futuro previsível».13

Após vinte e dois anos de prosperidade (com algumas interrupções) entre 1851 e 1873, o 
capitalismo conheceu uma crise de grandes proporções, sua primeira crise mundial 
moderna, que durou até 1895. Para Maurice Dobb, «o que se tornou conhecido como 
Grande Depressão, iniciada em 1873, interrompida por surtos de recuperação em 1880 e 
1888, e continuada em meados da década de 1890, passou a ser encarada como um divisor 
de águas entre dois estágios do capitalismo: aquele inicial e vigoroso, próspero e cheio de 
otimismo aventureiro, e o posterior, mais embaraçado, hesitante e, diriam alguns, 
mostrando já as marcas de senilidade e decadência».14  

A crise originou-se na Áustria e Alemanha, países que experimentavam um intenso 
desenvolvimento industrial devido, em parte, às indenizações pagas pela França em virtude 
da guerra de 1871. Também o Estados Unidos sofreu mais violentamente seu impacto. Os 
altos dividendos da indústria alemã incrementaram a especulação, que se alastrou para as 
ferrovias e imóveis beneficiadas pela grande oferta de crédito. Subitamente, porém, os 
custos aumentaram e a rentabilidade começou a cair. 

Inicialmente a crise foi financeira e estourou em Viena, com a quebra da bolsa de valores, 
seguida de falências de bancos de financiamento austríacos, alemães e norte-americanos. 
No Estados Unidos, a depressão esteve ligada à crise da especulação ferroviária. A 
simultaneidade na aparição de dificuldades, tanto de um lado como de outro da Mancha e 
do Atlântico, ilustra a integração das economias industriais em matéria comercial e mais 
ainda em matéria de movimentos de capitais.15

Durante este período o sistema capitalista experimentou um notável aumento de sua 
capacidade de produção resultante das novas tecnologias desenvolvidas a partir de novas 
fontes de energia como o petróleo e a eletricidade. Segundo Hobsbawm, «a produção 
mundial, longe de estagnar, continuou a aumentar acentuadamente entre 1870 e 1890, a 
produção de ferro dos cinco principais países produtores mais do que duplicou (de 11 para 
23 milhões de toneladas); a produção de aço (...) multiplicou-se por vinte (de 500 mil para 
onze milhões de toneladas). O crescimento do comércio internacional continuou a ser 

                                                 
13 HOBSBAWM, Eric J. A Era do Capital. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1988,  p. 174. 
14 DOBB, Maurice. A Evolução do Capitalismo. Rio de Janeiro, Zahar, 1974,  p. 300. 
15 MARCEL, B & TAÏEB, J. Crises d’Hier, Crise d’Aujourd’hui. Paris, Nathan, 1996,  p. 191. 
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impressionante, embora a taxas reconhecidamente menos vertiginosas que antes».16 A crise 
abriu espaço para a crescente monopolização das economias nacionais e permitiu a 
intensificação da expansão imperialista, acirrando a tensão entre as grandes potências 
capitalistas. 

A teoria do laissez-faire triunfou enquanto perduraram as condições históricas favoráveis à 
adoção de uma política e economia liberais. Na Grã-Bretanha de meados do século XIX, 
mais do que em qualquer outro país do mundo, essas condições se fizeram presentes até que 
a «Grande Depressão» dos anos 1873-1896 a atingiu, como havia alcançado todos os 
demais países ou colônias integrantes da economia capitalista mundial. A expansão 
geográfica do capitalismo e a exploração dos mercados externos, dando início ao moderno 
imperialismo capitalista, foi a solução encontrada pela Europa para sair da crise. 

O economista liberal «fabiano» John Hobson, então, aplicou a teoria de Sismondi à 
nascente questão do imperialismo. A demanda de bens de consumo caía em função da 
distribuição desigual e da acumulação crescente de capital. Parte do lucro acumulado não 
podia ser reinvestida, resultando improdutiva e fazendo cair a taxa de expansão do capital. 
Para fazer frente à superprodução derivada do consumo insuficiente, fazia-se necessária a 
conquista de mercados externos, o que explicava a expansão imperialista. Hobson era 
também favorável à intervenção estatal, sobretudo no que dizia respeito à adoção de 
medidas que viessem a estimular o consumo. 

A insistência no subconsumo, tese que será retomada mais adiante por alguns economistas 
marxistas, levou a que vulgarmente se considerasse a existência de duas teorias da crise: «A 
primeira delas atribui ênfase à limitação da procura efetiva (rigidez da massa salarial 
resultante da exploração econômica dos assalariados). A segunda encontra a maior causa da 
crise na existência de uma propensão à superprodução, propensão essa que reflete a luta 
entre produtores que se opõem à tendência de baixa da taxa de lucro, procurando ganhar 
nas quantidades vendidas o que perdem por unidade: de onde decorre a hipertrofia do 
aparelho de produção e decorre também a superabundância de mercadorias.»17

Marx, na verdade, já tinha resolvido este aparente problema. Para ele, «é mera tautologia 
dizer que as crises decorrem da carência de consumo solvente ou de consumidores capazes 
de pagar. O sistema capitalista não conhece outra espécie de consumo além do solvente, 
excetuando-se os casos do indigente e do gatuno. Tornarem-se as mercadorias invendáveis 
significa apenas que não encontraram compradores capazes de pagar, isto é, consumidores. 
Mas, se para dar a essa tautologia uma aparente justificação mais profunda, diz-se que a 
classe trabalhadora recebe parte demasiadamente pequena do próprio produto e que o mal 
seria remediado logo que recebesse parte maior com o aumento de salários - bastará então 
observar que as crises são sempre preparadas justamente em um período em que os salários 
geralmente sobem e a classe trabalhadora tem de maneira efetiva uma participação maior 
na fração do produto anual destinado ao consumo. Esse período, do ponto de vista destes 
cavalheiros do ‘mero’ bom-senso teria, ao contrário, de afastar as crises. A produção 
capitalista patenteia-se, portanto, independentemente da boa ou má vontade dos homens, 

                                                 
16 HOBSBAWM, Eric J. A Era dos Impérios 1875-1914. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1989,  p. 58. 
17 BOUVIER, Jean. Op. cit., p. 24. 
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implicando condições que permitem aquela relativa prosperidade da classe trabalhadora 
apenas momentaneamente e como sinal prenunciador de uma crise».18

O período no qual se produziu o debate marxista sobre as crises econômicas é precedido 
por uma crise de dimensões inéditas, marcando um ponto de virada na história do 
capitalismo, cujas conseqüências serão a emergência do imperialismo capitalista, o 
redimensionamento do mapa industrial e econômico do mundo, a conseqüente 
redistribuição do poder político e militar e a redefinição do sistema monetário internacional 
no quadro do surgimento do capital financeiro como figura dominante do capital em geral. 

O sistema econômico mundial testemunhou, nesse período, a marcha acelerada para uma 
etapa de tensões sem precedentes: «A vantagem comparativa na construção de indústrias 
novas (aço, química, energia e máquinas elétricas) passou da Inglaterra para o Estados 
Unidos e Alemanha, que poderão desfrutar de uma economia externa, já utilizada pela 
Inglaterra no século XIX: uma enorme ampliação do mercado interno. Os elementos 
decisivos foram a unificação alemã e o grande crescimento de sua população e a emigração 
em massa para os EUA...  

“A Inglaterra não conseguiu, em 1890-1914, responder ao desafio da segunda revolução 
industrial: sua indústria continua ligada aos produtos velhos, não aos novos... No mesmo 
período, o sistema financeiro se desenvolve de modo semelhante ao industrial e comercial. 
A Inglaterra perde importância em relação ao período 1870-90, em que Londres dominava 
absolutamente os mercados financeiros: devido à sua derrota (militar) Paris havia 
desaparecido e Berlim ainda não era candidata a centro financeiro internacional. Nova 
Iorque, capital financeira dos países devedores, era ainda pouco desenvolvida nesse sentido. 
Contrariamente, nos vinte anos seguintes, grandes instituições se desenvolveram nos 
principais países europeus e no Estados Unidos. O sistema-ouro se estendeu às nações 
‘civilizadas’... Nesses anos, assistimos à transformação de um sistema monetário 
internacional baseado na certeza da paz, em outro que exprime a espera da explosão de uma 
guerra de dimensões mundiais».19

O próprio debate sobre as crises começou a refletir a espera e o temor quanto a esse conflito 
e, na verdade, muitas das posições que foram expressas refletiam o radicalismo das opções 
mundiais colocadas pela própria história. Os marxistas da «segunda geração», 
«influenciados pela aceleração de todo um ritmo histórico a partir da virada do século, 
estavam voltados para duas direções: em primeiro lugar, as evidentes transformações do 
modo de produção capitalista, que haviam gerado a monopolização e o imperialismo, e 
exigiam contínua análise e explicação econômica. Além disso, o trabalho de Marx 
começava, pela primeira vez, a ser objeto de crítica profissional».20

Voltemos, por enquanto, a Marx e à sua elaboração do estatuto teórico da crise. Em As 
Lutas de Classes na França 1848-1850, a revolução de 1848 em Paris foi explicada pelo 
equilíbrio precário de forças de que dependia a monarquia de julho (Luís Filipe): uma 
parcela da burguesia (especuladores da bolsa, particularmente) levava o Estado a sucessivos 

                                                 
18 MARX, Karl. O Capital. São Paulo, Difel, 1987, vol. III, p. 439. 
19 DE CECCO, Marcello. Economia e Finanza Internazionale del 1890 al 1914. Bari, Laterza, 1971, pp. 41, 
63, 145 e 172. 
20 ANDERSON, Perry. Considerações sobre o Marxismo Ocidental. São Paulo, Brasiliense, 1989, p. 24. 
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déficits orçamentários que aumentavam a dívida interna mediante altas taxas de juros no 
mercado financeiro.  

Isso prejudicava tanto os operários e camponeses (estes, vítimas de pesadas exações fiscais) 
quanto a burguesia industrial que investia produtivamente. A França mergulhou em uma 
recessão em 1847, agravada pelas más colheitas de 1845 e 1846. Em Paris, uma crise 
industrial e o refluxo do comércio exterior lançaram a massa de fabricantes e comerciantes 
ao mercado interno com grande voracidade: a competição repentina os arruinou e este setor 
da burguesia parisiense ingressou nas agitações revolucionárias de fevereiro de 1848. 

Marx, embora com poucos materiais estatísticos, vinculou as explosões revolucionárias de 
1848 à crise do comércio mundial em 1847; por sua vez, a consolidação dos regimes 
conservadores pós-1850 é atribuída ao fim dessa crise cíclica: «Sob esta prosperidade geral, em 
que as forças produtivas da sociedade burguesa se desenvolvem (tão) exuberantemente quanto 
podem se desenvolver dentro das condições burguesas, não se pode nem falar de uma 
verdadeira revolução. Semelhante revolução só pode se dar naqueles períodos em que estes 
dois fatores, as modernas forças produtivas e as formas burguesas de produção, incorrem em 
mútua contradição. (...). Uma nova revolução só é possível como conseqüência de uma nova 
crise. Mas é tão segura quanto esta».21

Como se vê, Marx já reconhece a crise cíclica como uma manifestação das contradições 
inerentes à estrutura econômica, ao modo de produção e vincula aquela às crises sociais e 
políticas. Isto não significa reduzir a ação política a mero epifenômeno das condições de 
produção; ao contrário, já que a reprodução econômica é indissociável da reprodução das 
relações sociais. Mas a análise profunda disso só é feita em O Capital. Dessa forma, é o 
próprio caráter capitalista da produção que engendra as crises. Elas já estão 
potencializadas antes da realização do modo de produção capitalista, na circulação 
simples de mercadorias (M-D-M, ou Mercadoria-Dinheiro-Mercadoria). 

Na crise, uma parte das forças produtivas é destruída e, de forma violenta, recompõe-se 
na unidade perdida entre a produção material (processo de trabalho, valor de uso) e o 
seu caráter capitalista (processo de valorização, valor). A definição mais geral da crise 
na sociedade capitalista (como forma desenvolvida e qualitativamente diferenciada da 
sociedade mercantil simples) é que ela consiste na recomposição violenta da unidade 
entre processo de trabalho e processo de valorização, ou entre as esferas da produção e 
da circulação da mais-valia, separadas contraditoriamente e reunificadas pela própria lei 
de movimento econômico do capital. 

A estrutura lógica das crises foi definida por Karl Marx em O Capital, como vimos, desde 
sua forma mais simples, vinculada aos aspectos mais elementares do modo de produção 
capitalista que o antecedem historicamente (por exemplo, a formas mercadoria e dinheiro, 
descritas na circulação simples) até as crises «desenvolvidas», vinculadas à lei de tendência 
à queda da taxa de lucro. 

Deve–se realizar uma distinção entre crise potencial e crise real do capital, retomando a 
idéia do próprio Marx expressa nas Teorias sobre a mais-valia («A possibilidade geral das 
crises é a própria metamorfose formal do capital, a separação, no tempo e no espaço, da 
compra e da venda. Mas isso não é, nunca, uma causa das crises. Não é, com efeito, mais 

                                                 
21 MARX, Karl. As Lutas de Classe na França 1848-1850. Moscou, Progresso, 1979, p. 34. 
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que a forma mais geral das crises; conseqüentemente, a crise em sua expressão mais 
geral»). 

Em sua forma mais desenvolvida, «as crises do mercado mundial devem ser concebidas 
como a condensação real e o violento nivelamento de todas as contradições da economia 
burguesa. Os aspectos distintos que se condensam nestas crises deverão, portanto, 
manifestar-se e desenvolver-se em todas as esferas da economia burguesa e, quanto mais 
nos aprofundemos nela, mais teremos que investigar, por um lado, novos aspectos desta 
contradição e, por outro, manifestar as suas formas mais abstratas como formas que 
reaparecem e estão contidas em outras mais concretas». 

Para Marx, as diversas modalidades da crise respondem a um padrão comum: «Onde o 
processo de reprodução se estanca e o processo de trabalho se restringe ou, em parte, se 
detém, destrói-se um capital efetivo. O maquinário que não se emprega não é capital. O 
trabalho que não se explora equivale a uma produção perdida. As matérias-primas que 
ficam inúteis não são capital. Os valores de uso (assim como o maquinário recém-
construído) que não são empregados ou que ficam por terminar, as mercadorias que 
apodrecem nos armazéns: tudo isso é destruição de capital. Tudo isso se traduz em um 
estancamento do processo de reprodução e no fato de que os meios de produção não entram 
em jogo com este caráter. Tanto seu valor de uso como seu valor de troca se perdem, 
portanto.  

“Em segundo lugar, existe destruição de capital nas crises, pela depreciação de massas de 
valor, que as impede de voltar a se renovar mais tarde, na mesma escala, seu processo de 
reprodução como capital. É a queda ruinosa dos preços das mercadorias. Não se destrói 
valores de uso. O que perdem alguns, ganham outros. Mas, consideradas como massa de 
valor que atuam como capitais, vêem-se impossibilitadas de se renovar nas mesmas mãos 
como capital. Os antigos capitalistas se arruínam».22

A distinção metodológica entre gênese histórica e categorias lógicas da economia já fora 
realizada por Marx na sua Introdução de 1857 (que permaneceu inédita até inícios do 
século XX): «Seria impraticável e errôneo alinhar as categorias econômicas na ordem em 
que foram historicamente determinantes. Sua ordem de sucessão está, por outro lado, 
determinada pelas relações que existem entre elas na sociedade burguesa moderna e é 
exatamente o inverso do que pareceria sua ordem natural ou do que corresponderia à sua 
ordem de sucessão no curso do desenvolvimento histórico. Não se trata da posição que as 
relações econômicas assumem historicamente na sucessão das distintas formas de 
sociedade. Muito menos de sua ordem de sucessão «na Idéia» (Proudhon) (uma 
representação nebulosa do movimento histórico). Trata-se de sua articulação no interior da 
sociedade burguesa moderna». 

Em seus esquemas de reprodução Marx estabeleceu as relações entre os setores (ou 
departamentos) básicos da produção capitalista, o de bens de consumo e de bens de 
produção, bem como seu ponto de equilíbrio. Aí ele localiza o mecanismo gerador da 
superprodução, a partir da qual certos autores entendem ser possíveis crises de 
desproporção. Para Marx, “a realidade da acumulação capitalista exclui a igualdade entre 

                                                 
22 MARX, Karl. Teoria sobre a mais-valia. In: COGGIOLA, Osvaldo (ed.). Karl Marx: as Crises Econômicas 
do Capitalismo. São Paulo, Edições Populares - CHED, 1982, pp. 8-14. 
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IIC e I(V+m).23 Entretanto, mesmo na acumulação capitalista pode ocorrer que, em virtude 
da marcha dos processos de acumulação efetuados no decurso de períodos de produção 
anteriores, IIC seja igual ou mesmo superior a I(V+m). Assim, haverá em II superprodução 
que só poderia ser liquidada por um grande Craque, em virtude do qual se transferisse 
capital de II pára I. Visto de outro ângulo, esta propensão à superprodução refletiria a luta 
entre os produtores que, opondo-se à tendência decrescente da taxa de lucros, procurariam 
ganhar nas quantidades vendidas o que perderiam por unidade, de onde decorreria a 
hipertrofia do aparelho de produção e a superabundância de mercadorias. 

Marx colocava o problema da seguinte forma: “A produção em massa só pode ter por 
comprador imediato, além de outro capitalista industrial, o comerciante por atacado. Até 
certo ponto, pode dar-se o processo de reprodução na mesma escala ou em escala ampliada, 
embora as mercadorias dele oriundas não entrem realmente no consumo individual ou 
produtivo. O consumo das mercadorias não está incluído no ciclo do capital do qual sai. (...) 
Do ponto de vista do produtor capitalista, tudo segue o seu curso normal desde que se 
venda o produto. Não se interrompe o ciclo do valor-capital que ele representa. Se esse 
processo é ampliado, o que implica em consumo ampliado nos meios de produção, pode 
acompanhar essa reprodução do capital maior consumo (de natureza individual), e 
conseqüentemente procura, da parte dos trabalhadores, uma vez que o consumo produtivo 
instaura e possibilita o processo. (...) 

“Assim, pode aumentar a produção da mais-valia e com ela o consumo individual do 
capitalista, encontrar-se em pleno progresso todo o processo de reprodução, e, a pesar 
disso, grande parte das mercadorias ter entrado na esfera da circulação apenas na aparência, 
continuando na realidade armazenada nas mãos dos revendedores sem ser vendida, retida 
portanto no mercado.(...) 

“Uma remessa de mercadoria sucede a outra, para se verificar no fim que a remessa anterior 
apenas aparentemente foi absorvida pelo consumo. Os capitais-mercadorias disputam entre 
si um lugar no mercado. Os retardatários, para vender, vendem abaixo do preço. As 
remessas anteriores de mercadorias não foram ainda liquidadas, mas já venceram os prazos 
de pagá-las. Quem detém as mercadorias invendáveis tem de declara-se insolvente ou 
vendê-las a qualquer preço, para pagá-las. Essa venda nada tem a ver com a verdadeira 
situação da procura, está relacionada apenas com a procura de meios de pagamento, com a 
necessidade absoluta de converter mercadoria em dinheiro. Estala então a crise. Torna-se 
visível não na queda imediata da procura de mercadorias de consumo, da procura 
relacionada com o consumo individual, e sim na diminuição da troca entre os capitais, do 
processo de reprodução do capital”.  

As crises seriam então o limite à expansão da acumulação, o ponto onde esta expansão não 
se dá mais de forma lucrativa, ou tão lucrativa quanto antes.24 É a contradição entre a 
expansão da produção e a criação de valor, que se expressa na impossibilidade do mercado 
assimilar a produção excedente.  

                                                 
23 Condição de equilíbrio entre os dois setores no esquema de reprodução simples, num sistema fechado, sem 
variações. IIC é o capital constante do setor de bens de consumo; IV é o capital variável do setor de bens de 
produção e IM é a mais-valia no setor de bens de produção. 
24 MATTICK, Paul. Crítica de la Teoria Económica Contemporánea. México, ERA, 1980. 
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A periodicidade das crises seria determinada pelo próprio movimento de rotação do capital, 
cada vez mais intenso conforme as necessidades do ritmo da acumulação: “Na mesma 
medida em que se amplia, com o desenvolvimento do modo de produção capitalista, a 
magnitude, e a duração, do capital fixo aplicado, prolonga-se por muitos anos, digamos 10 
anos em média, para cada investimento particular, a vida da indústria e do capital industrial. 
Se o desenvolvimento do capital fixo, por um lado, prolonga esta vida, por outro a encurta 
por meio da revolução constante dos meios de produção, sempre intensificada com o 
desenvolvimento do modo de produção capitalista. Daí a mutação dos meios de produção, e 
a necessidade de sua constante substituição em virtude do desgaste moral, antes de se 
esgotarem fisicamente. (...) Desde já está claro que, em virtude desse ciclo de rotações 
conexas, que abarca uma série de anos e no qual o capital está preso por uma parte fixa, 
tornam-se uma base material para as crises periódicas em que os negócios passam por fases 
sucessivas depressão, animação média, auge, crise. São bem diversos e díspares os períodos 
em que se aplica capital. Entretanto, a crise constitui sempre o ponto de partida de grandes 
investimentos novos e forma assim, do ponto de vista de toda a sociedade, com maior ou 
menor amplitude, nova base material para o novo ciclo de rotações”. 

Para Marx as crises periódicas eram a regra, e não a exceção dentro do capitalismo; não um 
acidente, mas seu elemento determinante. É a partir da definição mais geral da produção 
capitalista como produção de valor, que Marx determina o caráter orgânico das crises na 
mesma: «De um lado, desenvolvimento irrestrito da produtividade e aumento da riqueza 
que, ao mesmo tempo, consiste em mercadorias e tem de se converter em dinheiro; do 
outro, a base econômica restringe a massa de produtores aos meios de subsistência. Por 
isso, as crises, em vez de acidentes, como pensava Ricardo, são erupções essenciais, em 
grande escala e em períodos determinados, das contradições imanentes». 
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2. AS CRISES CAPITALISTAS E O IMPERIALISMO 
A potenciação das crises na circulação simples explica-se do seguinte modo: a compra e 
a venda de mercadorias perfazem uma unidade interna, pois se um vende, outro 
compra, o que é um truísmo. Entretanto, a circulação de mercadorias rompe paulatina e 
historicamente as amarras da troca natural, da preponderância da produção voltada para 
o valor de uso, e abrange espaços econômicos maiores, suscitando tempos de realização 
das mercadorias díspares e imprevisíveis para cada unidade produtora. Tal fato implica 
que a unidade interna da «compra – e - venda» só se faz valer em antíteses externas, 
porque se elimina a identidade imediata entre compra e venda, a qual existe no ato puro 
da troca natural, direta, sem a mediação da forma de aparência que é o valor de troca.  

Ipso facto a própria contradição imanente da produção capitalista se expressa no 
aparente paradoxo de que um trabalho concreto, específico, privado, precise ser 
representado como trabalho abstrato, geral e social, ou seja, a crescente dissociação do 
valor de troca (essa representação ou signo de valor) da materialidade sensível do produto 
orienta a produção exclusivamente em termos monetários e qualquer impossibilidade 
circunstancial de realização das mercadorias resolve-se por meio de uma crise que destrói 
as forças produtivas. 

Ora, como se sabe, o senso comum fixa os valores de uso como valores puramente de troca 
no cálculo contábil que orienta as atividades práticas naquilo que os economistas hodiernos 
denominam «agentes econômicos». Nesses valores de troca, apagam-se as qualidades 
sensoriais dos produtos numa «geléia indiferenciada de trabalho abstrato» (Marx). Mas o 
valor é uma relação social idealmente autônoma no pensamento em face aos elementos 
relacionados. No intercâmbio concreto, porém, a contradição entre o caráter específico de 
valor de uso da mercadoria e o seu caráter genérico de valor de troca exige a mediação de 
uma abstração (valor) objetivada. O valor é uma relação social que precisa ser representada, 
simbolizada em um signo de valor, concreto, que a realize: o valor de troca. 

A cisão que torna autônomo o valor de troca, dando-lhe existência própria e separada, é 
simbolizada pelo dinheiro como potência autônoma, poder externo e estranho aos 
produtores de mercadorias: a forma natural e a forma social dos produtos são contrapostas: 
«O valor de troca cindido das próprias mercadorias e existente ele mesmo junto a elas é: 
dinheiro.Todas as propriedades da mercadoria enquanto valor de troca se apresentam no 
dinheiro como um objeto distinto dela, como uma forma de existência social cindida de sua 
forma de existência natural».25

No primeiro livro d’O Capital (capítulo XXI) Marx demonstra o caráter social da 
reprodução: «O processo de produção capitalista reproduz, mediante seu próprio 
procedimento, a separação entre força de trabalho e condições de trabalho. Ele reproduz e 
perpetua, com isso, as condições de exploração do trabalhador». E, no capítulo XX do segundo 
livro, igualmente destinado à pesquisa da reprodução simples, Marx diz quanto à composição 
do produto social: «Ele abrange, ao mesmo tempo, a reprodução (isto é, manutenção) da classe 
capitalista e da classe trabalhadora e, portanto, também a reprodução do caráter capitalista do 
processo de produção global». 

                                                 
25 MARX, Karl. Elementos Fundamentales para la Crítica de la Economia Política (Grundrisse). México, 
Siglo XXI, 1987,  p. 70. 
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A reprodução dos fatores imediatos da produção (meios de produção e força de trabalho) e a 
reprodução das relações sociais de produção capitalistas (separação entre produtor e meios de 
produção, apropriação privada do produto social etc.) são duas faces da mesma moeda. A 
reprodução abrange e é determinada pela materialidade dos elementos do capital produtivo, 
mas é inseparável da reprodução das relações jurídicas, dos valores culturais, da ideologia etc. 
A reprodução da força de trabalho, portanto, inclui a reconstituição perene dos mores 
expressivos da sua subsunção ao capital, tais como: a ideologia da submissão, hierarquia, 
direção, comando, disciplina, etc.  

A reprodução do capital individual pode ser entendida exclusivamente em termos de valor e 
por essa razão as crises só aparecem potencializadas no processo de circulação em virtude de 
fatores apenas indiretamente vinculados à produção. Quando se considera a reprodução do 
capital social, na qual se explicita a diversificada divisão social do trabalho no capitalismo, a 
reprodução deve ser vista não só a partir do ciclo do capital monetário (D - D’), mas também no 
ciclo do capital-mercadoria (M’ - M’), onde M’ já aparece prenhe de mais-valia e pressupõe a 
valorização do capital. Isto implica demonstrar como se equilibram os diversos capitais 
individuais e os dois departamentos da produção social, a saber: o departamento I que produz 
bens de capital, e o departamento II que produz bens de consumo. 

A comprovação explícita da superação conscientemente obtida por Marx de uma visão 
empirista e circulacionista das crises está no posfácio à segunda edição d’O Capital: «O 
movimento, repleto de contradições, da sociedade capitalista faz-se sentir ao burguês 
prático de modo mais contundente nos vai-e-vens do ciclo periódico que a indústria 
moderna percorre e em seu ponto culminante - a crise geral». Aí se revelam as duas 
visões: a primeira, que não ultrapassa a mera constatação dos «vai-e-vens do ciclo 
periódico» industrial, identifica-se com a «ideologia do burguês prático»; a segunda 
abarca o movimento real, pleno de contradições, cujas manifestações fenomênicas são 
as crises. Nesta abordagem totalizadora, as crises aparecem pela primeira vez ligadas 
organicamente a uma estrutura, compreendida em seu auto-movimento de produção e 
reprodução e em sua lógica interna, o que permite ver as crises em toda a sua 
potencialidade de ingerência em outros patamares da vida social. 

Antes de Marx, ninguém conseguira deduzir os limites da produção capitalista como algo 
que lhe fosse imanente e lhe denunciasse sua historicidade e transitoriedade: a auto-
expansão do capital possui contradições incuráveis. Nas palavras de Marx, no livro III d’O 
Capital: «O verdadeiro limite da produção capitalista é o próprio capital, isto significa que 
o capital e o aumento do seu valor surgem como o ponto de partida e o termo, a causa e a 
finalidade da produção. A produção não passa de uma produção para o capital e não o 
contrário; os meios de produção não são apenas meios para alargar constantemente o 
processo vital da sociedade dos produtores, os limites fora dos quais não se pode realizar a 
conservação e o aumento do capital - valor - assente na expropriação e no empobrecimento 
de vastas massas de produtores entra constantemente em conflito com os métodos de 
produção aos quais o capital recorreu para atingir os seus fins, métodos que continuam o 
alargamento ilimitado da produção que, de certo modo, reduzem esta última a ser a sua 
própria finalidade e que também tendem para o desenvolvimento absoluto da produtividade 
social do trabalho. O meio - desenvolvimento ilimitado das forças produtivas - entra em 
conflito permanente com a finalidade - crescimento do valor do capital existente». 
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Quando trata da rotação do capital variável, Marx propõe a comparação, sob diversos 
ângulos, de dois modelos teóricos de inversão de capital produtivo, distintos em virtude 
do número de rotações realizadas pelo capital adiantado em um ano. Sob a mesma taxa 
de mais-valia e igual valor desembolsado a cada determinado número de semanas, um 
capital «A» que gira dez vezes mais que um capital «B», pode movimentar a mesma 
massa de trabalho auferindo uma taxa anual de mais-valia dez vezes maior. Imagine-se 
que «A» adianta 500 libras esterlinas a um prazo de 5 semanas quando o seu capital reflui 
acrescido de 500 libras esterlinas de mais-valia; o capital «B» que gira só uma vez ao ano e 
não dez vezes como «A», precisa reinvestir 500 libras sempre novas após 5 semanas e que 
não tenham refluído do emprego produtivo da força de trabalho. Só depois de 50 semanas 
(1 ano) refluirão 5.000 libras esterlinas que são o adiantamento do capital «B» (500 x 10, 
sendo 10 o número de rotações de «A»). 

Note-se que, enquanto «A» obtêm em um ano as mesmas 5.000 libras repostas, necessita 
adiantar inicialmente para todo ano apenas 500 libras (estamos sempre abstraindo o capital 
constante e considerando as taxas de mais-valia em «A» e «B» idênticas, de 100%). Para o 
capital «A», a taxa anual de mais-valia (m’/ano) é igual ao quociente obtido através da 
divisão da massa anual de mais-valia (M/ano=5.000) pelo capital variável adiantado (v 
=500), ou seja, igual a 1.000% (mil por cento!). Para «B» temos (considerando-se m’/ano 
=100%): m’/ano = m’/v = 5.000/5.000 = 100%.  

A diferença provêm dos diferentes números de rotações dos capitais «A» e «B» em um ano; 
logo, a taxa de mais-valia é maior de acordo com o número de rotações do capital variável 
em um ano. A exposição sucinta de ambos os modelos permite compreender a possibilidade 
da crise proveniente da irracionalidade do modo de produção capitalista quando a rotação 
do capital variável é considerada socialmente (não se considera aqui a parte constante do 
capital por não agregar valor novo ao capital, sendo irrelevante para o cálculo da mais-valia 
e da taxa de mais-valia; além disso, a parcela fixa do capital constante - a qual perdura por 
diversos processos produtivos - não é renovada em prazos menores como a força de 
trabalho). 

Observe-se agora, do ponto de vista da sociedade, os capitais «A» e «B» (cabe recordar que 
é imprescindível para a continuidade da acumulação capitalista a reprodução do capital 
variável em prazos não muito dilatados): depois de 5 semanas os trabalhadores sob o capital 
«A» não só repõe em mercadorias o valor da sua força de trabalho (isto é, podem comprar 
um valor em mercadorias necessárias igual ao valor do seu salário) como também uma 
mais-valia de 100% desse valor. O mesmo ocorre ao final das outras 9 rotações do capital 
«A» em um ano.  

Por outro lado, «B» também paga os salários dos seus trabalhadores depois de 5 semanas, 
por exemplo, e eles lançarão seus salários no mercado para a compra de seus meios de 
subsistência; contudo, sem nada pôr no lugar além de dinheiro, ou seja, retiram do produto 
social o que ainda não deram na forma concreta de mercadorias que possam ser consumidas 
produtivamente, seja por outros trabalhadores, seja por processos produtivos específicos 
das unidades empresariais capitalistas (no caso de «A», os trabalhadores comprarão 
mercadorias por eles já repostas no mercado - obviamente, do ponto de vista da divisão 
social do trabalho, pouco importa se produzem bens de capital que eles mesmos não 
consomem, ou um único bem de consumo).  
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Os trabalhadores sob o capital «B» certamente repuseram em 5 semanas o valor da sua 
força de trabalho, mas como as mercadorias só estarão prontas e vendáveis após 50 
semanas, a sua forma de valor ainda não foi realizada: recebem dinheiro que só terá 
equivalente em mercadorias, do ponto de vista da reprodução do capital social, depois de 50 
semanas (abstraindo-se o tempo de circulação): «Seu valor certamente está reposto por 
novo valor, portanto renovado, mas sua forma de valor (aqui a forma de valor absoluta, sua 
forma-dinheiro) não está renovada». 

Os trabalhadores sob o capital «B» podem, de acordo com o maior tempo de rotação deste 
capital, retirar do produto social mais do que a sociedade pode fornecer como reserva para 
isto: «A coisa se reduz simplesmente ao fato de que a sociedade precisa calcular de 
antemão quanto trabalho, meios de produção e meios de subsistência ela pode, sem 
qualquer quebra, aplicar em ramos de atividades que, como a construção de ferrovias, não 
fornecem por um tempo mais longo, um ano ou até mais, meios de produção nem meios de 
subsistência , nem efeito útil, mas retiram trabalho, meios de produção e meios de 
subsistência do produto total anual.  

Na sociedade capitalista, ao contrário, onde a racionalidade social só se faz valer post 
festum, podem e têm de ocorrer constantemente grandes perturbações. Por um lado, a 
pressão sobre o mercado de dinheiro enquanto, inversamente, a folga no mercado de 
dinheiro provoca, por sua vez, o surgimento em massa de tais empreendimentos, portanto, 
exatamente as circunstâncias que mais tarde provocam a pressão sobre o mercado de 
dinheiro. O mercado de dinheiro é pressionado porque o adiantamento de capital monetário 
em grande escala aqui se torna constantemente necessário por longos períodos. Abstraindo-
se completamente que industriais e comerciantes jogam em especulações com ferrovias etc. 
o capital monetário necessário para a operação de seu negócio e o repõem por empréstimos 
tomados no mercado de dinheiro.  

Por outro lado, há a pressão sobre o capital produtivo disponível da sociedade. Como 
elementos do capital produtivo são retirados constantemente do mercado, e apenas um 
equivalente monetário é aí lançado pelos mesmos, sobe a demanda solvível sem fornecer 
por si mesma nenhum elemento de oferta. Sobem os preços, portanto, tanto dos meios de 
subsistência quanto dos materiais de produção». 

Evidentemente, essa alta geral dos preços afeta todos os trabalhadores, reduzindo os 
salários relativamente, de maneira que as perturbações oriundas das contradições imanentes 
da produção capitalista têm seus efeitos visíveis na deterioração do valor da força de 
trabalho - trata-se aqui de mais um caso da contradição fundamental entre a lógica de 
acumulação do capital individual e a própria acumulação do capital social. 

O estudo da reprodução simples também possui relevância metodológica para a análise das 
crises. Quando Marx a analisa no volume primeiro d’O Capital (capítulos XXI e XXII) 
ainda não apresenta a compreensão do processo de circulação do capital (volume II) sendo 
desnecessário desenvolver a análise da reprodução do capital de um ponto de vista social e 
investigar o pressuposto teórico da acumulação, a reprodução simples, em todas as suas 
potencialidades, incluindo as crises de desproporção entre os dois departamentos da 
produção social. Apenas na reprodução simples é possível solucionar previamente os 
pressupostos teóricos do estudo da acumulação pois, naquela, a «renda líquida» (Adam 
Smith) aparece nitidamente diferenciada da parte somente reproduzida do capital inicial.  
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Por outro lado, na acumulação, a renda líquida não é consumida improdutivamente como 
na reprodução simples, mas investida em conjunto com o resto do capital reproduzido: «As 
dificuldades principais, (...) aparecem não no exame da acumulação, mas no da reprodução 
simples. Por isso tanto Adam Smith, como anteriormente Quesnay (no Tableau 
Économique), partem da reprodução simples, quando se trata do movimento do produto 
anual da sociedade e de sua reprodução mediada pela circulação». 

A reprodução do capital individual pode ser entendida exclusivamente em termos de valor e, 
por isso, as crises só aparecem virtualmente no processo de circulação devido a fatores 
exógenos (como a demora na realização). É preciso aqui demonstrar como se equilibram os 
intercâmbios entre os diversos capitais individuais e entre os dois departamentos da produção 
social, a saber: departamento I (produz meios de produção) e departamento II (produz meios de 
subsistência). Marx assume como pressuposto a ausência de perturbações (crises) na 
circulação, abstraindo o desgaste dos meios de trabalho (elementos constitutivos do capital 
fixo) e elabora o seguinte esquema: 

I:  4.000 c + 1.000 v  +  1.000 m   =   6.000 (valor dos meios de produção) 

II: 2.000 c +   500  v  +     500 m   =   3.000 (valor dos bens de consumo) 

Seja c o capital constante investido em meios de produção; v, o capital variável adiantado 
na contratação da força de trabalho; m, a mais-valia (a taxa de mais-valia, constante, é m’= 
100% nos dois departamentos). No departamento II, o valor agregado 1.000 II (v+m), ou 
seja, 500v + 500m, deve ser reposto por meios de consumo para manter vivos os 
operários IIv e os capitalistas IIm (na reprodução simples, a mais-valia é consumida 
improdutivamente pela classe capitalista). Resultado: salários IIv e mais-valia IIm são 
trocados pelo produto do próprio departamento II e se «evaporam». 

O departamento I, porém, precisa realizar 1.000v + 1.000m ou 2.000 I(v+m) em meios de 
consumo do departamento II. Este possui bens de consumo corporificando um capital 
constante de 2.000 IIc, os quais são cedidos para realizar os 2.000 I(v+m). Em 
contrapartida, II recebe elementos de capital constante (meios de produção) de I nos quais 
se materializavam 2.000 I(v+m) antes da troca.  

Os 4.000 Ic apenas repõem o capital constante de I e se liquidam em trocas mútuas entre os 
capitais individuais do departamento I. Eis o «equilíbrio do sistema na reprodução simples: 
I (v+m)=IIc, o que «não é a expressão, do ponto de vista econômico, de um estado de 
equilíbrio, mas sim de uma crise», porque implicaria uma paralisação da acumulação, se 
fossem transcendidos os limites da reprodução simples. 

Mas, sem extrapolar o âmbito da análise, ressaltemos os resultados: 1) Marx equaciona 
(estabelece igualdades) no intercâmbio social; 2) a reprodução simples é o pressuposto da 
acumulação; 3) na acumulação, ela é um momento particular de crise. A reprodução 
ampliada, por outro lado, pressupõe I(v+m) > IIc, variando as formas em que se divide «m» 
em «v» e «c» e a taxa de acumulação. Apesar disso, IIc poderia ser igual ou maior que 
I(v+m) momentaneamente (crise de superprodução em II): «Isso seria uma superprodução 
em II e apenas poderia ser compensada por uma crise, em conseqüência da qual se 
transferisse capital de II para I». 

Dos esquemas de reprodução, só podemos deduzir crises cíclicas que periodicamente 
perturbam a acumulação de capital, embora tenham uma influência na crise estrutural, de 
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efeitos lentos e graduais. A crise estrutural do capital, a qual diz respeito ao colapso do 
sistema, surge na análise teórica quando se observam as potencialidades dos resultados do 
progresso técnico e sua influência sobre a queda tendencial da taxa de lucro. A 
incompreensão desta lei está geralmente vinculada à sua discussão com base nas categorias 
vulgares de «‘preço» e «lucro» que é, segundo Marx, «uma forma transmutada derivada da 
mais-valia... uma forma burguesa, na qual se apagaram as marcas de sua origem». Sob 
essas formas, a lei do valor continua imperando, mas desaparece da superfície dos 
acontecimentos, onde a mais-valia e o valor foram ocultos pelo lucro e pelos preços. 

No funcionamento do capitalismo desempenha um papel central a chamada "lei da 
tendência decrescente da taxa de lucro". Esta lei -a mais importante da economia política, 
segundo Marx- era de fato compartilhada por todas as escolas do pensamento econômico, 
desde Adam Smith até Paul Samuelson, mas sua explicação e seu papel no sistema teórico 
de cada autor são muito diversos. Em Marx, a insistência nesta lei tinha por objeto descartar 
outras explicações alternativas da crise, muito populares na sua época: a crise de sub-
consumo, criticada no socialista Sismondi, ou no conservador Malthus.  

Para Marx, o sub-consumo é característico de toda sociedade de classes, não específico da 
sociedade capitalista. A explicação da crise como um excesso (relativo) de oferta, ou como 
insuficiência (relativa) de demanda, só pode ser reivindicada  por aqueles que todo reduzem 
à  oferta e a demanda, mas não pelos que pretendem demonstrar que a oferta e a procura 
não explicam nada em si mesmas, mas que tem que ser explicadas por algo distinto, a 
acumulação do capital. 

Para o capitalista, o cálculo de preços é o único que lhe parece válido e deixa os outros para 
os que queiram perder tempo com o que ele considera especulações teóricas, tal como as 
noções de «fonte de valor», «origem da mais-valia» etc. Ele e os “economistas” só estão 
preocupados com o lucro. Mas o fato de não saber onde este lucro tem origem lhe reserva 
as maiores surpresas.  

Para o capitalista existe uma maneira muito simples de burlar a taxa média de lucro e obter 
um lucro superior (o que é forçado a fazer antes que outro o faça em seu lugar e o tire do 
mercado): reduzir os custos de produção e continuar vendendo conforme os preços 
determinados pela taxa média de lucro. Para isso, deverá aumentar a produtividade do 
trabalho, com o que reduzirá o custo de cada mercadoria produzida. Mas, para conseguir 
isso é necessário investir em novas máquinas, mais aperfeiçoadas etc. e com isso não fará 
mais do que aumentar a proporção do capital constante em relação ao capital variável. 

Os outros capitalistas, alarmados pela audácia de seu adversário, farão a mesma coisa, isso 
se não se retirarem, vencidos, do mercado. O resultado final do movimento será que no 
conjunto de um ramo de produção, ou no conjunto da economia, terá se alterado a relação 
entre capital variável e capital constante a favor deste último. Sabemos que a mais-valia 
provém do trabalho vivo, é equivalente à parte variável do capital (salários) e isso não deixa 
de ter conseqüências para o deus do capitalismo, a taxa média de lucro. Esta é igual a 1 = m 
/ (c + v) ou, o que é o mesmo, m / K, sendo K a totalidade dos capitais investidos (c + v). 
Imaginemos várias situações nas quais aumentou c (capital constante) e uma taxa de mais-
valia (de exploração) igual a 100%: 

Se c = 50,   v = 100, m = 100          1’ = 100 / 150 = 67% 

Se c = 100, v = 100, m = 100          1’ = 100 / 200 = 50% 
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Se c = 200, v = 100, m = 100          1’ = 100 / 300 = 33% 

Se c = 300, v = 100, m = 100          1’ = 100 / 400 = 25% 

Com igual capital variável e idêntico grau de exploração, o aumento de capital constante 
(ou, o que é o mesmo, o desenvolvimento das forças produtivas) produziu uma queda da 
taxa média de lucro. Note-se que o capital variável (ou seja, o número de operários 
empregados) e a mais-valia poderiam ser aumentados, sem que isso impedisse a taxa de 
lucro de baixar. Com os mesmo números do exemplo anterior: 

Se c = 50,   v = 100, m = 100          1’ = 100 / 150 = 67% 

Se c = 100, v = 150, m = 150          1’ = 150 / 250 = 60% 

Ou seja, teria aumentado a massa de lucro, mas baixado a taxa de lucro, isto é, o lucro por 
unidade de capital investido. «A massa absoluta de lucro... pode aumentar então, e fazê-lo 
de forma progressiva, apesar da baixa também progressiva de lucro. Este não só pode ser o 
caso. Deve sê-lo sobre a base da produção capitalista» (O Capital, vol. III). Isso não 
impede que o objetivo do capitalista (o rendimento do capital investido) seja cada vez 
menor. 

Como o aumento do capital constante - o aumento da produtividade do trabalho - é o único 
meio que cada capitalista dispõe para aumentar seus lucros e vencer na concorrência com 
outros capitalistas (antes de ser vencido por estes) tudo isso significa que o interesse de 
cada capitalista encontra-se em contradição com o interesse do capitalismo em seu 
conjunto, já que o aumento do lucro individual provoca uma queda do lucro do conjunto do 
capital. Ao incrementar a produtividade do trabalho, o capitalista se beneficia com um 
aumento da mais-valia relativa.  

Mas, para isso, deve aumentar o capital constante em relação ao variável e em virtude da lei 
que acabamos de ver: «a taxa de lucro... está em proporção inversa ao aumento da mais-
valia relativa ou do sobre-trabalho relativo, ao desenvolvimento das forças produtivas e, ao 
mesmo tempo, à magnitude do capital empregado na produção como capital constante (...) 
quanto mais cresce a mais-valia relativa - a força criadora do valor, própria do capital - 
tanto mais cairá a taxa de lucro», como disse Marx na Contribuição à Crítica da Economia 
Política. 

O deus do capital tende a autodestruição: o lucro tende a zero, o capital tende a abolir a si 
mesmo. A lei que assim o prova «é, do ponto de vista histórico, a lei mais importante (da 
economia). Dessa forma, torna-se evidente que a força produtiva material já disponível e 
elaborada, existente sob a forma de capital fixo, tal como a ciência, a população etc. em 
suma, as condições para a reprodução da riqueza, ou seja, o rico desenvolvimento do 
indivíduo social; que o progresso das forças produtivas, motivado pelo capital em seu 
desenvolvimento histórico, uma vez que chega a determinado ponto, anula a auto-
valorização do capital ao invés de impulsioná-la». 

A lei que acabamos de analisar, assim como as demais leis do capitalismo, não se cumpre 
de modo absoluto, mas «tendencialmente» como todas as leis econômicas: «na teoria 
pressupõe-se que as leis do modo capitalista de produção se desenvolvem de maneira pura. 
Na realidade, sempre há apenas uma aproximação; mas essa aproximação é tanto maior 
quanto mais desenvolvido for o modo capitalista de produção e quanto mais tenha 
eliminado sua contaminação e amálgama com restos de situações econômicas anteriores» 
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(O Capital, vol. III). Por este e por outros motivos, Marx enumera uma série de causas que 
contrabalançam a lei principal: 

1. Aumento do grau de exploração do trabalho: em nosso caso, isso ocorreria se 
passássemos da primeira situação (c = 50, v = 100, m = 150, 1’ = 67%) para outra, na qual: 
c = 100, v = 100, m = 150 e, portanto, 1’ = 75%. Aumentou o capital constante, no entanto, 
a mais-valia aumentou em uma proporção tal que compensou o aumento de capital 
constante e, mais ainda, a taxa de lucro cresceu. Sabemos, porém, que o aumento da mais-
valia tem um limite (o da própria jornada de trabalho, uma parte da qual será consagrada à 
reprodução do operário) e, além disso, «posto que as mesmas causas que elevam a taxa de 
mais-valia (o grau de exploração do trabalho) tendem a reduzir a força de trabalho 
empregada por um dado capital, assim tendem essas mesmas causas a diminuir a taxa de 
lucro». 

2. Redução do salário abaixo do seu valor: ocorre da mesma forma que a anterior, também 
com limites precisos: os operários não podem morrer de fome e se organizam para que o 
capital não os condene a tal sorte. 

3. O barateamento dos elementos do capital constante: ainda que este aumente em volume, 
pode ser que seu valor se mantenha constante e também a sua proporção em relação ao 
capital variável (por exemplo, quando um ramo produtivo de um país metropolitano 
começa a importar matéria-prima mais barata de um país atrasado e colonial). 

4. Superpopulação relativa: permite abrir novos ramos produtivos com menor composição 
orgânica de capital, ou seja, com maior proporção de capital variável do que constante, o 
que eleva a taxa de lucro média em todos os ramos. 

5. Comércio exterior: o comércio entre países industriais, sobretudo entre estes e as 
colônias e semi-colônias, tende a baratear tanto o capital constante (por exemplo, as 
matérias-primas) como o capital variável (os alimentos dos operários). Nessa medida, baixa 
o valor do capital constante e aumenta a taxa de mais-valia. 

O conjunto das causas enumeradas tem limites precisos e opera como uma barreira à 
expansão do capital. Na medida em que é superada, a lei tende a atuar mais vigorosamente, 
mas, enquanto assim o faz, melhor atua como uma tendência, que não tem outro limite além 
da própria abolição do capital, com o quê finalmente acaba se impondo. Os problemas 
encontrados pela discussão da lei remontam ao próprio Marx.  

Um dos problemas que emanam dos seus esquemas de reprodução (a desproporção entre os 
dois departamentos) pode ser descrito assim: se os capitalistas do departamento I decidem 
diminuir o próprio consumo improdutivo da sua mais-valia com o objetivo de incrementar a 
parcela destinada à acumulação, decrescerá a demanda destes por bens de consumo 
produzidos no departamento II, o qual terá que diminuir a sua produção fazendo, 
simultaneamente, reduzir a sua demanda pelos meios de produção gerados no departamento 
I: uma crise paralisa a acumulação. Uma das saídas provisórias imaginadas por Marx foi a 
troca direta de bens de consumo por ouro, enquanto outros pensaram na conquista de 
mercados externos, o que permitiria realizar a mais-valia acumulada, mas não resolveria o 
problema dos bens de consumo invendáveis. 

Outro elemento contraditório no processo de acumulação é o aumento da composição 
orgânica, diretamente vinculada ao fenômeno acima descrito. Certamente, a acumulação 
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não pode prosseguir com uma expansão indefinida do nível relativo de emprego; se o 
exército industrial de reserva se contrai, cresce o salário real e, ceteris paribus, cai a taxa de 
lucro. Por exemplo, o seguinte capital-padrão (seja L’ a taxa de lucro): 200c + 50v + 50m ; 
m’ = 100% ; L’ = 20%. 

Com aumento salarial e aumento do capital global adiantado de 250 a 275: A - 200c + 75v + 
25m ; m’ = 33,3% ; L’ = 9,09% (aproximação). Mas, de fato, o que ocorre é um aumento 
do capital investido, o que também reduz a taxa de lucro em relação ao capital inicial: B - 
300c + 50v + 50m ; m’=100% ; L’=14,3% 

Mas, se isto for compensado pelo aumento da produtividade, sem redução da jornada de 
trabalho ou do número de trabalhadores, o valor criado pela força de trabalho permanece 
constante e a taxa de lucro pode subir: C - 250c +25v +75m ; m’=300% ; L’=27,2%. 

Ainda que o capital constante adiantado subisse a 300 tanto em B quanto em C, a taxa de lucro 
subiria, agora, porém, a 23%. Como dissemos acima, isso significa que há contra-tendências à 
queda da taxa de lucro, tais como: aumento da mais-valia relativa, barateamento do capital 
constante, superpopulação relativa (que deprime os salários) e comércio exterior, vide a 
depressão dos salários reais: se v cai, segundo o capital-padrão, de 50v para 25v com o mesmo 
número de trabalhadores, isso é queda salarial, todavia a massa de mais-valia produzida por 
estes trabalhadores aumenta absolutamente porque cai o tempo de trabalho necessário ou, de 
outro modo, cai o preço da força de trabalho abaixo do seu valor. 

Suponhamos que a jornada de trabalho no exemplo-padrão seja de 10 h, se os salários v 
diminuem como definimos, de 50 a 25, tal fato corresponde a uma nova divisão entre o 
tempo de trabalho necessário para a reprodução do valor da força de trabalho e o tempo de 
trabalho não-pago, assim: v = 5h e m = 5h (antes) e v = 2:30h e m = 7:30h (depois). O 
produto-valor engendrado pela força de trabalho antes e depois é o mesmo, igual a 
100(v+m) ou 10h, mas há uma elevação brutal da taxa de mais-valia e da taxa de lucro 
porque os trabalhadores produzem excedentes para o capitalista durante 7:30h da sua 
jornada de trabalho contra 5h anteriores: D - 200c + 25v + 75m ; m’=300% ; L’=33,3% 

Para que tudo permanecesse constante com a redução à metade de v, seria preciso que também 
a jornada de trabalho e o produto valor se reduzissem à metade, pressupondo sempre a mesma 
intensidade de trabalho. Há, porém, no exemplo D, uma elevação da taxa de lucro por um 
expediente antediluviano, usado amiúde pelos países capitalistas periféricos, os quais 
desvalorizam o câmbio e geram inflação como forma de corroer os salários (por uma 
maneira escamoteada e menos conflituosa politicamente) e de diminuir o impacto dos 
mesmos na formação dos preços de seus produtos destinados à exportação. Trata-se da 
produção com predominância da mais-valia absoluta. 

Pensemos agora, a partir de um exemplo do próprio Marx, sobre uma peça cujo valor (vp) 
seja constituído por: capital constante ou consumido produtivamente (c) e valor agregado 
pela força de trabalho (va) - este é a soma do capital variável e da mais-valia; logo, vp = c + 
va ou, por exemplo, vp = 1/2c+1/2va. Com uma produtividade n subindo de 1 para 2, o 
mesmo valor agregado num dado tempo seria dividido por 2, repartindo-se por 2 peças, 
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assim cairia o valor unitário de cada uma: vp = 1/2c + 1/4va ; com n = 3, ter-se-ia: vp = 1/2c + 
1/8va e assim por diante.26

Com o avanço técnico e o aumento da produtividade da força de trabalho diminui, mantidas 
as condições, o valor unitário de cada mercadoria, tendencialmente até o limite matemático 
de 100% de capital constante, quando a produtividade tende ao infinito ou até a simples 
produção de valores de uso destituídos de qualquer valor de troca, pois desaparece a 
escassez de produtos e, com isso, a lei do valor; considerando-se que o capital constante 
agregado a uma unidade de mercadoria também se reduz progressivamente,27 cessariam a 
valorização do capital e o sistema capitalista.  

Mas tal tendência não se realiza plenamente ou de forma «pura» porque a crise estrutural 
destrói as forças produtivas, através de guerras principalmente, ou recria formas 
antediluvianas de extração da mais-valia absoluta. É preciso arrastar uma desilusão: o 
capital possui contradições incuráveis, trazendo em si seus próprios limites, mas não 
desaparece em si e por si mesmo, pois elas podem condicionar tanto o recrudescimento 
bárbaro da dominação burguesa quanto a vitória da revolução proletária. 

As leis do capitalismo fazem com que seus meios (a perseguição do lucro) se tornem 
contraditórios com seu fim (a manutenção da taxa de lucro). Na lei que acabamos de expor, 
expressa-se a contradição da forma mais simples da riqueza capitalista (a mercadoria, valor 
de uso e valor) pois, criando a riqueza material (valores de uso) o capital vai minando as 
condições de criação da riqueza social (os valores, cuja fonte é o trabalho vivo, que é uma 
proporção cada vez menor do capital). 

Essa contradição se vai desenvolvendo em uma tendência para o colapso, que se vai 
realizando através das crises periódicas cada vez mais profundas do capitalismo. Essas 
crises expressam os limites do capitalismo: «primeiro, no fato de que o desenvolvimento da 
força produtiva do trabalho produz, na redução da taxa de lucro, uma lei que se opõe a este 
desenvolvimento e necessariamente provoca crises; segundo, no fato de que o elemento 
decisivo para a expansão ou redução da produção não é a relação entre a produção e as 
necessidades sociais. Mas a apropriação do trabalho não pago e a relação entre esse 
trabalho não pago e o trabalho materializado, ou melhor, para empregar a linguagem 
capitalista, o lucro e a relação entre esse lucro e o capital empregado; por fim, um certo 
montante da taxa de lucro. A produção encontra limites, enquanto que desse outro ponto de 
vista, ela pareceria insuficiente. Detém-se não no ponto que fixa a satisfação das 
necessidades, mas na produção e na realização do lucro». 

Enquanto que para a grande maioria da sociedade se produz uma brusca queda do poder 
aquisitivo que joga na miséria milhões de pessoas, para os capitalistas o problema consiste 
em ter produzido mercadorias demais que não podem ser vendidas, deixando um lucro 
                                                 
26 MARX, Karl. O Capital. v. I, t. 1. Obviamente, a matematização simples desse exemplo não expressa a 
realidade, mas serve para demonstrar os efeitos do aumento da produtividade, ou seja, desconsiderando-se 
uma diminuição progressiva do capital constante a cada unidade produzida com maior produtividade. É claro 
que se trata se um exemplo individual, mas o valor de uma mercadoria não é o seu valor individual e sim o 
seu valor social, medido não pelo tempo gasto na produção de uma determinada unidade empresarial, mas 
pelo tempo socialmente necessário à produção da mercadoria, quer dizer, uma média social. 
27 «Se, com a maior produtividade, tiver aumentado a massa de mercadorias, o mesmo ocorrerá com o seu 
número, ao passo que o preço da mercadoria singular terá baixado» (MARX, Karl. Capítulo Inédito d’O 
Capital. Porto, Escorpião, 1975, pp. 144-145). 
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razoável: «periodicamente a produção de meios de trabalho e de subsistência é tal que não 
se pode fazê-los funcionar como meios de exploração dos operários sob uma certa taxa de 
lucro. Produzem-se mercadorias demais para que se possam realizar e converter em novo 
capital, nas condições de repartição e consumo dadas pela produção capitalista, o valor e a 
mais-valia que elas contém. Não é que se tenha produzido riquezas em demasia. Mas, 
periodicamente, produz-se riqueza em demasia sob sua forma capitalista, oposta uma à 
outra». 

O excesso de riqueza para os capitalistas - o excesso de capitais que podem operar sob uma 
certa taxa de lucro - expressa-se para os operários como um excesso de pobreza que os 
impede de participar da riqueza. São as crises de superprodução que manifestam a 
existência de um capital excedente para uma tendência decrescente da taxa de lucro. As 
crises são o modo convulsivo no qual o capital tenta colocar um freio a essa tendência e 
reconstituir uma situação de equilíbrio (uma taxa de lucro «aceitável»). 

Depreciado o capital, liquidada uma parte deste sob a forma de mercadorias invendáveis 
(máquinas ou artigos de consumo) que se estragam ou são jogadas fora, é possível 
encontrar uma nova relação entre o capital constante e o variável e reconstituir a taxa de 
lucro. O processo recomeça, mas para dar lugar mais adiante a uma crise ainda mais 
profunda, pela maior magnitude (em volume e valor) do capital existente. «A depreciação 
periódica do capital existente, um dos meios especiais do modo de produção capitalista de 
deter a queda da taxa de lucro e de acelerar a acumulação de valor-capital pela formação de 
novo capital, desordena as condições nas quais se cumpre o processo de circulação e 
reprodução do capital e é acompanhada então de bruscas quedas e crises do processo de 
produção». 

O que a crise expressou? «A partir de certo momento, o desenvolvimento das forças 
produtivas torna-se um obstáculo para o capital; portanto, a relação do capital torna-se uma 
barreira para o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho. (...) Em agudas 
contrações, crises, convulsões, se expressa a crescente inadequação do desenvolvimento 
produtivo da sociedade e suas relações de produção até hoje vigentes. A violenta 
aniquilação do capital, não por circunstâncias alheias a ele mesmo, mas como condição de 
sua auto - conservação, é a forma mais contundente na qual se lhe dá o conselho de que se 
vá embora e dê lugar para um estágio superior de produção social».28  

Portanto, é uma forma ideológica (burguesa) apresentar Marx como o «pioneiro» da análise 
do «ciclo econômico» (a qual encontraria sua expressão mais desenvolvida em Keynes): «A 
primeira análise sistemática do ciclo econômico vincula-se ao nome de Marx. Ricardo e a 
escola clássica não tinham enfrentado, além de observações marginais, o problema das 
flutuações da acumulação capitalista: consideravam-no um fenômeno secundário, irregular 
e acidental, e devido a fatores externos ao processo capitalista».29 Embora essa forma seja 
ainda um mérito diante da definição da teoria marxista feita pelo Prêmio Nobel de 
Economia, Paul A. Samuelson: «Marx, o economista, não Marx o filósofo da história e da 

                                                 
28 MARX, Karl.Contribuição à crítica da economia política. São Paulo, Populares, sdp. p.122. 
29 GUERRIERI, Paolo. Flutuazioni. In: CARMAGNANI, M. & VERCELLI, A. (eds.). Economia e Storia. 
Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 222. 
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revolução (foi) um pós-ricardiano de segunda grandeza, autodidata, afastado por toda sua 
vida de uma crítica e um incentivo válidos».30  

Ao contrário, o alcance histórico da descoberta de Marx está perfeitamente claro na 
conclusão de Gianfranco Pala: «O que falta não são condições sociais para absorver os 
produtos, para satisfazer as necessidades da população: estamos bem longe ainda da 
satisfação real de todas as necessidades das massas. O que falta são condições capitalistas 
para que os produtos - mercadorias sejam vendidos a preços que garantam lucro aos 
capitalistas que fizeram produzi-los. Daí o maior paradoxo da história: a sub-produção de 
objetos comuns para a humanidade se apresenta, no capitalismo, como superprodução 
generalizada de mercadorias».31

O que se encontrava esboçado nos Grundrisse de 1857 («O aumento da produtividade do 
trabalho é sinônimo de: a) Aumento da mais-valia relativa, ou do tempo de mais-valor 
relativo que o operário cede ao capital, b) Diminuição da parte do capital que em geral se 
troca por trabalho vivo, em relação à parte que participa no processo de produção como 
trabalho objetivado e valor pressuposto. A taxa de lucro é, por isso, inversamente 
proporcional ao aumento da mais-valia relativa, ao desenvolvimento das forças produtivas e 
à magnitude do capital empregado na produção sob a forma de capital constante... Na 
mesma relação na qual, no processo de produção, o capital como capital ocupa um espaço 
maior em relação ao trabalho imediato, quanto mais cresce a mais-valia relativa - isto é, a 
força criadora do valor do capital - mais cai a taxa de lucro»), foi reafirmado nas Teorias 
sobre a Mais-valia: «A taxa de lucro cai -embora a taxa de mais-valia permaneça invariável 
ou cresça- porque, com o desenvolvimento da força produtiva do trabalho, o capital 
variável diminui em relação ao capital constante. Aquele cai, não porque o trabalho é 
menos produtivo, mas porque é mais produtivo. Não porque o operário seja menos 
explorado, mas porque é mais explorado, seja porque a mais-valia absoluta cresce ou, se o 
Estado o impede, porque o valor relativo do trabalho diminui, crescendo a mais-valia 
relativa, o que é idêntico na produção capitalista». 

O mesmo motivo provoca a sobre-produção: «Todo o processo da acumulação deságua 
assim em superprodução, que corresponde por um lado ao natural aumento da população, e 
pelo outro constitui a base imanente dos fenômenos que se manifestam na crise. A medida 
da superprodução é o próprio capital, o nível das condições da produção, e a desmedida 
impulsão ao enriquecimento e à capitalização dos capitalistas, não o consumo, que a priori 
é limitado, porque a maioria da população «a operária» não pode aumentar seu consumo 
senão dentro de limites muito estreitos, e por outro lado, na medida em que o capitalismo se 
desenvolve, a procura de trabalho diminui relativamente, embora cresça absolutamente.» 

Segundo a expressão de Marx, no livro III do Capital, acumulação, sobre-produção e queda 
tendencial da taxa de lucro são duas faces da mesma moeda ou «queda da taxa de lucro e 
aceleração da acumulação são só expressões diversas de um mesmo processo, ambos 
indicando o  desenvolvimento da força produtiva. A acumulação acelera a queda da taxa de 
lucro, ao causar a concentração do trabalho em grande escala e, em conseqüência, uma 
composição superior do capital. Por outro lado, a diminuição da taxa de lucro acelera a 

                                                 
30 SAMUELSON, P. A. Una moderna analisi critica dei moddeli economici marxiani. In: SWEEZY, P. et. al. 
La Teoria dello Sviluppo Capitalistico. Torino, Boringhieri, 1970,  p. 584. 
31 PALA, Gianfranco. L’Ultima Crisi. Milão, Franco Angeli, 1982, p. 119. 
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concentração de capital, sua centralização via expropriação dos pequenos capitalistas, dos 
produtores diretos sobreviventes que conservem alguma coisa a ser expropriada. A 
acumulação como massa se acelera, enquanto a taxa de acumulação diminui junto à taxa de 
lucro». 

A vinculação orgânica da queda tendencial da taxa de lucro à superprodução  de capital e 
crise, se encontra exposta de maneira mais clara e desenvolvida no próprio Capital, e 
derivada da lei geral da acumulação do capital: «A diminuição do capital variável em 
relação ao capital constante, determina uma composição orgânica crescente do capital total, 
resultando daí que quer o grau de exploração do trabalho permaneça inalterável, quer 
aumente, a taxa da mais-valia se exprime numa taxa geral de lucro sempre decrescente 
(manifesta-se de uma forma tendencial e não absoluta). A tendência permanente para a 
diminuição da taxa geral do lucro é apenas a expressão do desenvolvimento progressivo da 
produtividade social do trabalho, expressão que corresponde ao modo de produção 
capitalista... 

«Uma mesma taxa de mais-valia, mantendo-se inalterável o grau de exploração do trabalho, 
exprime-se numa taxa de lucro decrescente, porque o aumento das dimensões materiais do 
capital constante é acompanhado por um aumento do valor deste último e, por conseguinte, 
embora não nas mesmas proporções, também do capital social. Se admitirmos que esta 
modificação gradual na composição do capital se efetua não só em alguns ramos da 
produção, mas em quase todos, ou pelo menos nas esferas determinantes da produção, que 
deste modo equivale a uma modificação da composição orgânica média do capital total 
pertencente a uma determinada sociedade, um semelhante crescimento progressivo do 
capital constante relativamente ao capital variável, tem, como conseqüência inevitável, uma 
diminuição gradual da taxa geral do lucro, se a taxa de mais-valia ou o grau de exploração 
do trabalho pelo capital se mantiver invariável. (...) 

«As crises apresentam-nos sempre uma solução temporária e violenta das condições 
existentes, das explosões violentas que restabelecem por um instante o equilíbrio 
perturbado... A contradição pode exprimir-se sob a sua forma mais geral da seguinte 
maneira: o modo de produção capitalista tem tendências a desenvolver de uma forma 
absoluta as forças produtivas, independentemente do valor da mais-valia que este último 
contém, independentemente das relações sociais dentro das quais a produção capitalista se 
efetua. Enquanto, por um lado, põe como finalidade a conservação do valor capital 
existente e o seu máximo crescimento possível (isto é, o aumento cada vez mais rápido 
desse valor). A característica específica deste modo de produção é o fato de se servir do 
valor capital existente como de um meio para aumentar esse valor ao máximo. Os métodos 
graças aos quais chega a este resultado acarretam a diminuição da taxa de lucro, a 
depreciação do capital existente e o desenvolvimento das forças produtivas do trabalho à 
custa das forças produtivas já produzidas». 

A exposição de Marx sobre a da realização dessa lei de modo tendencial, isto é, através de 
ciclos em que, apesar das tendências compensadoras, a tendência geral se impõe, por meio 
de crises, cuja única via de saída é a preparação (ciclos mediantes) de crises cada vez 
maiores, tendência evidenciada por toda a história do capitalismo, serve como «medida de 
valor» das críticas mais recentes da teoria marxista: «A sobreposição era só aparência: ela 
traduzia um profundo sub-consumo operário. Esta tese, sedutora das multidões, teve, sob 
diversas fórmulas, grande sucesso, mas não resistia a um exame objetivo. A história do 
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capitalismo nos países desenvolvidos a desmentiu: os trabalhadores não sofrem 
depauperação absoluta ou relativa. E ainda que fosse parcialmente verdadeira, não retrataria 
o ritmo cíclico: a crise de subconsumo seria permanente e de gravidade crescente, o que 
estaria na lógica catastrófica do marxismo. Não teria havido possibilidades de nenhuma 
fase de expansão».32 Como se vê, a teoria da crise via «subconsumo» só pode se basear na 
transformação de Marx em um Sismondi II.  

O locus histórico da realização da crise é o mercado mundial, que é a base da existência do 
capitalismo, embora o tenha precedido historicamente. A lógica do capital é o 
desenvolvimento dialético (contraditório) da sua gênese histórica, como já explicou Marx 
n’O Capital: «Não há dúvida que as grandes revoluções do século XVI e XVII, assim como 
as descobertas geográficas e suas conseqüências no comércio e no desenvolvimento do 
capital mercantil, constituem um fator que acelerou a passagem do modo de produção 
feudal ao capitalista... A base deste último é o próprio mercado mundial. Por outro lado, a 
necessidade imanente do capitalismo de produzir numa escala cada vez maior incita uma 
extensão permanente do mercado mundial, de maneira que não é mais o comércio que 
revoluciona a indústria, mas o contrário». 

A constituição do mercado mundial é a missão histórica progressiva do capital; a crise no 
mercado mundial indica a maturidade das condições para a substituição daquele: «O 
mercado mundial constitui simultaneamente a premissa e a sustentação de tudo. As crises 
representam então o sintoma geral da superação da premissa, e a impulsão para o 
nascimento de uma nova forma histórica».  

No post-scriptum à segunda edição d’O Capital, Marx evidenciou a validade histórica das 
suas descobertas, antecipando a «Grande Depressão» imediatamente ulterior: «O 
movimento contraditório da sociedade capitalista se manifesta na burguesia prática de 
forma mais notável nas modificações do ciclo periódico a que está sujeita a indústria 
moderna, e cujo ponto culminante será a crise geral. A crise se aproxima novamente, 
embora ainda em fase preliminar; e pela universalidade de seu teatro e pela intensidade de 
sua ação, conseguirá meter a dialética até mesmo na cabeça dos teimosos carreiristas do 
novo e santo império prusso-germânico». 

O significado teórico da constituição do mercado mundial ultrapassa as suas características 
histórico-geográficas concretas, «é a extensão mundial do capital, como realização de um 
processo que o torna adequado ao seu conceito: como referência universal da relação 
capitalista como relação de classe (qualitativa) e não como simples dominação espacial 
(quantitativa). No mercado mundial, a produção é posta como totalidade, assim como cada 
um dos seus momentos, no qual ao mesmo tempo todas as suas contradições se põem em 
movimento...  

“O comércio e o mercado mundial constituem o pressuposto histórico e abrem, no século 
XVI, a história moderna da vida do capital, iniciada, porém, só onde as condições gerais 
para a sua existência estavam sendo criadas no interior das formas precedentes... O 
significado do mercado mundial - como categoria lógica do raciocínio - é iluminado pela 
dominação que o capital exerce sobre todos os outros modos de produção. Desta 
circunstância, nem sequer os mais autorizados defensores da possibilidade de fuga da 

                                                 
32 FLAMANT, Maurice. Les Fluctuations Économiques. Paris, Presses Universitaires de France, 1986, p. 55. 
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chamada periferia do centro imperialista, não conseguem fugir. Quando não caem na 
banalidade do sistema-mundo, levantam a hipóteses da saída da área da produção de 
mercadorias».33 No seu plano original, como vimos inicialmente, Marx previa a exposição 
das crises conjuntamente com o mercado mundial. 

O desenvolvimento do capitalismo é cíclico exatamente pela sua tendência permanente para 
a crise: contrariamente ao pensamento burguês, em Marx é a crise a que explica o ciclo, e 
não o contrário. Por isso, a crise repõe as condições necessárias à instalação de um novo 
período de expansão capitalista. Neste sentido, não se pode falar em crise permanente, mas 
de crise periódica em permanência. Isto acontece, de um lado, pela destruição de parte das 
forças produtivas, desvalorizando-a. Como resultado, acontece uma maior concentração 
industrial, uma vez que as empresas que operavam em desvantagem foram sancionadas 
pelo mercado, e ocorre também a redução da taxa do salário, comprimidos que foram pela 
depressão. De outro lado, pelo incremento da taxa da mais-valia a um nível tal que seja 
suficiente para compensar a queda da taxa de lucro. 

Inicia-se, então, um novo ciclo de acumulação: «Na mesma medida em que se amplia, com 
o desenvolvimento do modo de produção capitalista, a magnitude e a duração da vida do 
capital fixo aplicado, prolonga-se por muitos anos, digamos 10 anos em média, para cada 
investimento particular, a vida da indústria e do capital industrial. Se o desenvolvimento do 
capital fixo, por um lado, prolonga esta vida, por outro a encurta por meio da revolução 
constante dos meios de produção, sempre intensificada com o desenvolvimento do modo de 
produção capitalista. Daí a mutação dos meios de produção, e a necessidade de sua 
constante substituição em virtude do desgaste moral, antes de se esgotarem fisicamente (...)  

“Desde já está claro que, em virtude desse ciclo de rotações conexas, que abarca uma série 
de anos e no qual o capital está preso por uma parte fixa, tornam-se uma base material para 
as crises periódicas em que os negócios passam por fases sucessivas de depressão, 
animação média, auge, crise. São bem diversos e díspares os períodos em que se aplica 
capital. Entretanto, a crise constitui sempre o ponto de partida de grandes investimentos 
novos e forma assim, do ponto de vista de toda a sociedade, com maior ou menos 
amplitude, nova base material para o novo ciclo de rotações».34

Em cada novo ciclo, as contradições são maiores, o ciclo do capital, através das crises 
periódicas, se decompõe e recompõe por etapas. A primeira crise internacional, 1873, foi o 
resultado de um processo contraditório que levou, em Paris em 1870, à momentânea 
capitulação da burguesia (a Comuna), mas essa etapa deixou aberta, para a última década 
do século XIX, as primeiras contradições financeiras (bancárias) inter - imperialistas, 
marcando o início do declínio inglês. A segunda crise, a bélica de 1914, foi precedida da 
fase irresoluta do domínio colonial, mas ainda essa etapa deixou aberto o problema de uma 
superprodução latente. 

A possibilidade de sair do capitalismo através do crédito (utopia pequeno-burguesa já 
criticada por Marx em 1847, na Miséria da Filosofia) é tão realizável quanto a bem mais 
recente tentativa de sair da crise através da expansão artificial (financeira) do mercado 
mundial, que esquece que o capital-dinheiro nunca pode emancipar-se totalmente do 

                                                 
33 PALA, Gianfranco. Economia Nazionale e Mercato Mondiale. Napoli, Manes, 1995,  pp. 44-45. 
34 MARX, Karl. O Capital. Ed. Cit. Vol. III. 
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capital-mercadoria, ou, como já explicava Marx, «na fase de crise do ciclo industrial, a 
queda geral dos preços das mercadorias se expressa como aumento do valor relativo do 
dinheiro, e na fase de prosperidade, o aumento geral dos preços das mercadorias se 
expressa como queda do valor relativo do dinheiro». Já nos Grundrisse, afirmava-se que os 
máximos resultados que «o capital consegue, nessa linha, são de um lado o capital fictício, 
e de outro o crédito só como novo elemento de concentração, de dissolução dos capitais em 
capitais isolados e centralizadores». O crédito, na verdade, «é também a forma na qual o 
capital procura diferenciar-se dos capitais isolados», e na qual o caráter social da produção 
capitalista encontra sua expressão mais decidida. 

Nas Teorias sobre a Mais-valia se esclarece que «o capital puramente fictício, títulos de 
Estado, ações etc. - sempre e quando não leve à bancarrota do Estado ou às sociedades 
anônimas, ou não entorpeça em termos gerais a reprodução, minando o crédito dos 
capitalistas industriais que retém estes valores - não é mais que uma simples transferência 
de riqueza de umas mãos para outras e, em conjunto, se traduzirá em resultados favoráveis 
no que se refere à produção, já que os parvenus que adquirem por preço baixo estas ações 
ou títulos são, em geral, mais ativos e empreendedores do que aqueles que anteriormente os 
possuíam». 

Em que medida podem ciclos e crises serem expressos quantitativamente 
(matematicamente) e em que medida se pode estabelecer correlações entre crise econômica 
e crise política (da qual a crise revolucionária é um caso extremo)? Segundo muitos 
autores, a primeira tarefa seria impossível e implicaria, para a segunda, a queda num 
determinismo economicista. Se o economicismo deve ser evitado, só pode sê-lo levando em 
conta que as mudanças sociais e as representações políticas e ideológicas nunca podem se 
tornar totalmente independentes da evolução econômica. 

Para Marx, a primeira tarefa era possível, segundo testemunha uma carta sua a Engels, de 
maio de 1875: «O problema é o seguinte: você conhece as tabelas que representam preços, 
taxas de desconto etc, sob a forma de curvas que flutuam para cima e para baixo. Tentei 
repetidamente computar esses up and downs - com o objetivo de fazer uma análise dos 
ciclos econômicos - como curvas irregulares e, assim, calcular matematicamente as 
principais leis das crises econômicas. Acredito que a tarefa ainda pode ser realizada com 
base em material estatístico criticamente selecionado». 

Quanto à segunda tarefa, ela é mais difícil ainda, e dessa dificuldade deixou testemunho 
Engels, num texto pouco anterior à sua morte, em que reconhece que «na história 
contemporânea corrente, seremos forçados com muita freqüência a considerar este fator, o 
mais decisivo, como um fator constante, a considerar como dada para todo o período e 
como invariável a situação econômica na qual nos encontramos no início do período em 
questão, ou a não considerar mais que aquelas trocas operadas nesta situação, que por 
derivar de acontecimentos patentes sejam também patentes e claros.  

“Por essa razão, o método materialista tenderá, com muita freqüência, a se limitar a reduzir 
os conflitos políticos às lutas de interesses das classes sociais e frações de classes 
existentes, determinadas pelo desenvolvimento econômico, e a manifestar que os partidos 
políticos são a expressão política mais ou menos adequada destas mesmas classes e frações 
de classes. Falta dizer que esta subestimação inevitável das mudanças que operam ao 

 37



mesmo tempo na situação econômica -verdadeira base de todos os acontecimentos que se 
investigam- tem que ser necessariamente uma fonte de erros».35

De tudo o que antecede se seguem algumas conclusões básicas. A obra de Marx e Engels 
não está «incompleta», entre outras coisas, pela ausência de uma «teoria das crises». Ao 
contrário, O Capital, e o conjunto da sua obra «econômica» (que inclui as Teorias sobre a 
Mais-valia, os Grundrisse, a Contribuição de 1859, a Introdução de 1857, os diversos 
prefácios, etc.) dão mais a impressão de pecar pelo excesso do que pela falta de lacunas. O 
fato de só o livro I d’O Capital ter sido publicado em vida de Marx, ou seja, só uma parte 
do plano original, não deve iludir, pois, «no primeiro livro d’O Capital, Marx limitou 
apenas formalmente sua pesquisa ao processo de produção do capital. Na verdade, 
selecionou e apresentou como totalidade, nesta parte, também o todo do modo de produção 
capitalista e da sociedade burguesa derivada dele, com todas suas manifestações 
econômicas, jurídicas, políticas, religiosas, artísticas ou filosóficas, em soma, ideológicas. 
Esta é uma conseqüência necessária do método dialético de exposição».36

Além do mais, Marx foi o pioneiro da análise das crises modernas do modo de produção 
capitalista, que, como tais, sequer foram objeto de análise de seus «predecessores» smith-
ricardianos, pois «pelo que se refere à escola ricardiana e a seus herdeiros, pode-se dizer 
que as crises não ocuparam virtualmente lugar algum dentre de seu sistema: as depressões 
deviam ser atribuídas à interferência do exterior que impediam o livre jogo das forças 
econômicas ou o processo da acumulação de capital, melhor que aos efeitos de um mal 
crônico interno da sociedade capitalista. Os sucessores desta escola estavam 
suficientemente obcecados com esta idéia para buscar outra explicação fundada em causas 
naturais (como as flutuações das colheitas) ou no «véu monetário». Para Marx, entretanto, 
era evidente que as crises estavam associadas às características essenciais da economia 
capitalista em si mesma».37

No sistema marxista, carecia de sentido qualquer exposição de uma «teoria das crises» 
separada da teoria geral da acumulação capitalista. No plano original de Marx (1857), a 
exposição das crises estava diretamente vinculada com o mercado mundial, locus específico 
da acumulação de capital, pois a sua mútua relação, nas palavras de Marx, «salta aos 
olhos». Marx e Engels foram extremamente cuidadosos e prudentes no estudo das 
mediações entre crise econômica e crise política, estabelecendo, de um lado, a existência de 
uma relação entre ambas e, de outro, o caráter não automático dessa relação e, até certo 
ponto, a impossibilidade de conhecê-la imediatamente em toda sua magnitude. 

A pretensão de fazer de Marx um teórico do «subconsumo» (que poderia ser resolvido 
através de «políticas sociais» ou, como se diz hoje, «compensatórias») ou da 
«desproporcionalidade» (que poderia ser resolvida através do «planejamento indicativo») 
se apóia em leituras parciais, quando não interesseiras, da obra de Marx. É o que sucede 
quando se afirma que Marx «tinha elaborado sua teoria da decrescente cota de benefícios, 
baseada no princípio da crescente composição orgânica do capital. No tomo III d’O Capital 
esta teoria está indissoluvelmente mesclada com a teoria do baixo consumo, e ambas ordens 
                                                 
35 MARX, K. & ENGELS, F. Obras Escogidas. Moscou, Lenguas Extranjeras, s.d.p., vol. I, p. 114. 
36 KORSCH, Karl. Introduzione al ‘Capital’. In: Dialettica e Scienza nel Marxismo. Bari, Laterza, 1974, p. 
52. 
37 DOBB, Maurice. Economía Política y Capitalismo. México, Fondo de Cultura Económica, 1961, p. 59. 
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de idéias não são colocadas em uma relação clara»38, o que significa apenas que Marx não 
escreveu aquilo que o autor desejava que escrevesse.  

A «desproporcionalidade» é consubstancial a todo sistema econômico (inclusive a um 
sistema imaginariamente socialista), pois não existe possibilidade de transmissão 
instantânea das informações da «demanda efetiva» (mercantil ou não) e, mesmo que 
existisse, não existiria a possibilidade da recolocação instantânea dos fatores de produção. 
Em regime capitalista, isto se agrava, porque os investimentos são realizados por cada 
capitalista individual, de acordo com seus interesses particulares e mais imediatos, 
apostando no ramo de produção que mais lhe assegure um retorno positivo, ou seja, uma 
mais elevada taxa de lucro. Investem sem que, para tanto, uma demanda efetiva seja 
assegurada para as mercadorias produzidas. 

Se a venda das mercadorias pelo seu valor não se verifica, ou apenas o faz em parte, os 
capitalistas não poderão recomeçar imediatamente o processo de produção em escala 
ampliada. A reprodução do capital é momentaneamente interrompida, possibilitando a 
erupção da crise. Para que a produção ampliada se efetue sem interrupção, é preciso que 
sejam constantemente reproduzidas certas condições de equilíbrio; é preciso que a oferta e 
a demanda recíproca de mercadorias sejam iguais entre os dois setores da produção 
capitalista (bens de consumo e bens de produção). Esta condição de equilíbrio, contudo, 
jamais se verifica na prática, exatamente por esbarrar na contradição acima apontada: o 
caráter da produção é social, porém as decisões de investir são tomadas individualmente, 
sem que haja coordenação ou planejamento central entre a produção e a demanda efetiva. 
Isto agrava um problema que, em maior ou menor medida, existiu nos sistemas de produção 
do passado e existirá naqueles do futuro.  

De acordo com Korsch, «seria um achatamento inimaginável da teoria marxista atribuir-lhe 
a derivação das leis de movimento e desenvolvimento da sociedade burguesa só do setor da 
produção e das suas contradições e lutas, prescindindo do processo de circulação e das 
formações que resultam da síntese dos dois setores no processo completo».39 Não só isso: 
também deve ser levada em conta a multiplicidade dos capitais, a forma concreta de 
existência do capital, sob pena de eliminar as contradições reais do capital através de uma 
«robinsonada» (a elaboração de uma teoria econômica partindo da existência de um único 
capital, impossibilidade real da qual parte toda a teoria econômica pós-marxista).  

Marx foi muito claro em afirmar que a tendência decrescente da taxa de lucro «alimenta a 
superprodução, a especulação, as crises, a existência de capital excedente junto a uma 
população excedente». Além disso, revela «que o regime de produção capitalista tropeça no 
desenvolvimento das forças produtivas com um obstáculo que não guarda a menor relação 
com a produção da riqueza enquanto tal. Este peculiar obstáculo acredita precisamente a 
limitação e o caráter puramente histórico, transitório, do regime capitalista de produção...» 
Qualquer análise reconhece que, «embora vários fatores possam, temporariamente, 
neutralizar essa tendência, eles operam dentro de limites estreitos, de modo que a queda, ao 
longo do século, da taxa de lucro surge como a tendência dominante».40

                                                 
38 ROBINSON, Joan. Ensayo sobre la Economía Marxista. México, Fondo de Cultura Económica, 1942, p. 
60. 
39 KORSCH, Karl. Op. cit. 
40 BOTTOMORE, Tom. Dicionário do Pensamento Marxista. Rio de Janeiro, Zahar, 1988, p. 88. 
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Uma crise econômica é uma queda da expansão da produção, uma interrupção da 
acumulação de capital ou, noutras palavras, uma queda dos investimentos devido à sua 
baixa rentabilidade. «A crise desnuda a discrepância entre a produção material e a produção 
de valor: sua proximidade se anuncia com uma debilidade na taxa de acumulação, uma 
superprodução de mercadorias e um aumento de desemprego. Assim, o caminho para sair 
da depressão consiste em fechar a brecha entre expansão e rentabilidade, por meio de novos 
investimentos, e a «normalização» dos mercados de bens e mercadorias.  

“A crise não começa simplesmente. Começa em indústrias específicas, por mais que tenha 
sido causada pela situação global. Como a crise, também a ascensão começa em indústrias 
específicas e afeta cumulativamente o total da economia. Como a acumulação de capital é a 
reprodução ampliada dos meios de produção, a ascensão e a queda, mesmo que gerais, são 
observáveis primeiro e antes de tudo na manufatura de bens de produção».41

O aumento da concorrência, como resultado da tendência à queda da taxa de lucro, toma 
uma forma impiedosa e, em alguns negócios, os preços baixam forçosamente até um ponto 
ruinoso. Os valores de capital se depreciam rapidamente, se perdem fortunas e as utilidades 
desaparecem. A demanda social decresce progressivamente a medida que aumenta o 
número de desempregados: o excesso de mercadorias é controlado unicamente pela queda 
ainda mais rápida da produção. A crise se estende a todas as esferas e ramos da produção. 
Sua forma geral revela a interdependência social do modo de produção capitalista, apesar 
das relações de propriedade privada que o dominam. 

Foi Engels quem vinculou a expansão da conquista colonial com a especulação financeira e 
o novo papel da Bolsa de Valores («a Bolsa modifica a distribuição no sentido da 
centralização, acelera enormemente a concentração de capitais e, nesse sentido, é tão 
revolucionária quanto a máquina a vapor»): «A ausência de crises a partir de 1868 baseia-se 
na extensão do mercado mundial, que redistribui o capital supérfluo inglês e europeu em 
investimentos e circulação no mundo todo em diversos ramos de inversão. Por isso uma 
crise por super - especulação nas estradas de ferro, bancos, ou em investimentos especiais 
na América ou nos negócios da Índia seria impossível, enquanto crises pequenas, como a da 
Argentina, de três anos a esta parte viraram possíveis. Mas isto tudo demonstra que se 
prepara uma crise gigantesca». 

Em uma carta a Kautsky, Engels sublinhava a necessidade de «identificar na conquista 
colonial o interesse da especulação na Bolsa». Tudo com uma conclusão central que, bem 
interpretada, antecipa já na década de 1890 a etapa de tensão mundial que conduziria à I 
Guerra Mundial (e sua conseqüência mais importante, a Revolução de Outubro): «É ainda a 
magnífica ironia da História: à produção capitalista só resta agora conquistar a China, e 
quando finalmente o realiza, tornar-se impossível fazê-lo na sua própria pátria».42

                                                 
41 MATTICK, Paul. Marx y Keynes. Los limites de la economía mixta. México, ERA, 1975, pp. 86-87. 
42 In: ANDREUCCI, Franco. Socialdemocrazia e Imperialismo. I marxisti tedeschi e la politica mondiale 
1884-1914. Roma, Riuniti, 1988, pp. 105-108. Marx já tinha afirmado que «as ferrovias nasceram 
inicialmente como o couronnement de l’oeuvre nos países em que a indústria moderna estava mais 
desenvolvida: Inglaterra, EUA, Bélgica, França etc. E assim a chamo nem tanto no sentido que (as ferrovias) 
foram (junto aos  navios transoceânicos a vapor e ao telégrafo) os meios de comunicação adequados ao 
moderno modo de produção, mas, sobretudo, no sentido em que foram a base de imensas sociedades por 
ações, pontos de partida de outras sociedades, em primeiro lugar a banca. Em resumo, deram impulsão 
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Mundial pela sua própria natureza histórica, a crise capitalista é base para crises políticas 
sistemáticas e de crises internacionais. Pela sua própria base teórica, e por todas as suas 
implicações, por causa deste significado decisivo da crise, a teoria marxista é, em seu 
núcleo, como foi bem notado, uma teoria da crise, enquanto as teorias burguesas são em 
geral teorias conjunturais ou do ciclo.43  

Na base de todo o processo se encontra a tendência fundamental da produção capitalista, 
que foi resumida de modo muito claro em O Capital: «A criação de mais-valia é o objeto 
do processo de produção direta. Tão logo uma quantidade de mais-valia se materializa nas 
mercadorias, a mais-valia foi produzida. Vem então o segundo ato do processo. Toda a 
massa de mercadorias deve ser vendida. Se isso não for feito, ou só parcialmente, ou só a 
preços abaixo dos preços de produção, o trabalhador não terá sido menos explorado, e sim 
sua exploração não se consubstancia como tal para o capitalista. Poderá não lhe 
proporcionar qualquer mais-valia, ou realizar apenas parte da mais-valia produzida, ou 
significar mesmo uma perda parcial ou total de seu capital.  

“As condições da exploração direta e as da realização da mais-valia não são idênticas. São 
preparadas logicamente, bem como pelo tempo e espaço. As primeiras são limitadas apenas 
pela capacidade produtiva da sociedade, as últimas pelas reações proporcionais das várias 
linhas de produção e pela capacidade de consumo da sociedade. Essa última capacidade não 
é determinada pela capacidade produtiva absoluta ou pela capacidade consumidora 
absoluta, e sim pela capacidade de consumo baseada em condições antagônicas de 
distribuição, que reduzem o consumo da grande massa da população a um mínimo variável 
dentro de limites mais ou menos estreitos. 

«A capacidade de consumo é ainda mais restrita pela tendência a acumular, pela ambição 
de uma expansão do capital e uma produção da mais-valia em escala ampliada. Essa lei da 
produção capitalista é imposta pelas revoluções incessantes nos métodos de produção... 
pela resultante depreciação do capital existente, a luta geral da competição e a necessidade 
de melhorar o produto e expandir a escala de produção para a auto-preservação e sob pena 
de falência. O mercado deve, portanto, ampliar-se continuamente, de forma que suas inter-
relações e as condições que as regulam assumem mais e mais a forma de lei natural 
independente dos produtores e se tornam cada vez mais incontroláveis. Essa contradição 
interna procura seu equilíbrio numa expansão dos campos externos de produção. Mas, à 
medida que a capacidade produtiva se desenvolve, encontra-se em desacordo com a estreita 
base na qual a condição de consumo repousa. Nessa base contraditória, não será uma 
contradição a existência de um excesso de capital simultaneamente com um excesso de 
população. Pois, embora uma combinação desses dois aumente realmente a massa da mais-
valia produzida, ao mesmo tempo intensifica a contradição entre as condições sob as quais 
essa mais-valia é produzida e as condições em que é realizada.» 

Marx não sublinhou, pois lhe parecia óbvio, que todos os elementos fenomênicos da crise 
vinculavam-se à «lei fundamental da economia moderna» (a tendência decrescente da taxa 
de lucro), o que deu lugar às mistificações posteriores, incluindo o «aburguesamento» da 

                                                                                                                                                     
insuspeita à concentração de capital e, portanto, à aceleração e à ampliação em enorme escala da atividade 
cosmopolita do capital de crédito». 
43 ALTVATER, Elmar. 1929: o debate marxista sobre a crise econômica. In: HOBSBAWM, Eric J. História 
do Marxismo. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1982, vol. X,  p. 329. 

 41



teoria marxista, feito, por exemplo, por Schumpeter («Encontramos [em Marx] 
praticamente todos os elementos que cabem em uma análise séria dos ciclos conjunturais»). 
O panorama geral do debate justifica a opinião de Haberler e Holesovsky: «A maioria dos 
intérpretes de Marx descuidam, em suas análises, do papel central da cota de benefícios 
decadente. Tendem mais a um resumo livre dos elementos de uma teoria das crises 
encontradas em Marx, e com isto chegam em escassa medida a profundas conclusões 
teóricas».44  

Alguns poucos, como Maurice Dobb, acham que a escassez da mão-de-obra é o fator 
fundamental que reduz periodicamente a cota de benefícios. De acordo com isto, a escassez 
da mão-de-obra durante a expansão produz investimentos que economizam trabalho, os 
quais reduzem, por sua vez, a cota de benefícios por meio do aumento da relação entre 
capital constante e variável (c : v). 

A crítica dos esquemas de reprodução ampliada, propostos por Marx para uma economia 
capitalista «pura», foi feita por Rosa Luxemburgo. O erro de Rosa Luxemburgo consiste 
em ter considerado os esquemas da reprodução do Livro II d’O Capital, como expressão da 
realidade concreta e acabada do capitalismo. Assim, Mitchell apresenta a simples 
possibilidade abstrata das crises do capitalismo, isolada do processo de reprodução em seu 
conjunto, como uma de suas causas, a "possibilidade primeira". A queda tendencial da taxa 
de lucro só explicaria as crises periódicas como simples interrupções na marcha para a 
derrubada do processo de acumulação.  

Segundo Marx, “ao desenvolver-se a produção capitalista, a escala de produção se 
determina em grau cada vez menor pela demanda direta do produto, e em grau cada vez 
maior pelo volume de capital de que dispõe o capitalista individual, pela tendência de 
valorização de seu capital e a necessidade de que seu processo de produção seja contínuo e 
se estenda. Com isso cresce necessariamente, em cada ramo particular da produção, a 
massa de produtos que se encontram como mercadorias no mercado ou que buscam saída. 
Cresce a massa de capital fixada durante mais ou menos tempo sob a forma de capital 
mercantil. Aumenta, pois, a acumulação de mercadorias”.  

Portanto, pensar que as crises capitalistas se produzem pela sobre-produção de mercadorias 
respeito da demanda solvente dos trabalhadores, leva logicamente a concluir que o estado 
normal do capitalismo é de crise permanente, que nada tem a ver com a evidencia histórica.  

As crises se produzem, não porque haja meios de consumo demais sem realizar no mercado 
capitalista, mas porque a mais-valia se produz sob condições de rentabilidade que não 
justificam que se continue produzindo: “O que na realidade produzem os trabalhadores é 
mais-valia. Enquanto a produzem (em condições em que a taxa de lucro permitir) terão 
[algo] para comer. Assim que deixam [de produzir] termina seu consumo ao terminar sua 
produção (...) 

“Cabe, com efeito, perguntar-se, se o capital enquanto tal é também o limite em que tropeça 
o consumo. Ele o é certamente em um sentido negativo, já que não se pode consumir mais 
do que se produz. Mas o problema [está em saber] se o [é] também em sentido positivo, 
[isto é], se –tomando como base a produção capitalista se pode e se deve consumir tanto 

                                                 
44 HABERLER, G & HOLESOVSKY, V. Coyuntura y crisis. In: KIERNIG, C. D. Marxismo y Democracia. 
Economía 3, Madri, Rioduero, 1975, p. 38. 
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quanto se produz. Se o analisamos certeiramente, (...) não se produz com vistas aos  limites 
do consumo existente, mas sim que a produção só se encontra limitada pelo próprio capital. 
E não cabe dúvida de que isto é característico do modo de produção capitalista”.45  

A suposta necessidade orgânica para o capital de setores não capitalistas para expandir-se, 
foi objeto da critica de Grossman: “Se os partidários da teoria de Rosa Luxemburgo querem 
reforçar esta teoria mediante a alusão à crescente importância dos mercados coloniais de 
saída; se eles se remetem ao fato de que a participação colonial no valor global das 
exportações da Inglaterra representava em 1904 pouco mais de um terço, enquanto que em 
1913 esta participação se aproximava de 40%, então esta argumentação que sustentam a 
favor daquela concepção carece de valor, e, mais que isto, com ela conseguem o contrário 
do que pretendem obter. Pois estes territórios coloniais têm realmente cada vez mais 
importância como áreas de colocação. Mas só na medida em que se industrializam; na 
medida em que abandonam o seu caráter não capitalista”.46  

Marx definiu a concorrência como contradição do capital consigo mesmo. Vice-versa, 
quando a economia política discorre sobre concorrência e competitividade pressupõe o 
recíproco concurso não conflituoso entre as múltiplas, hipoteticamente infinitas, unidades 
de decisão contempladas. Postula-se, portanto, que essa multiplicidade funcione 
logicamente sempre e só como unidade. Segundo a ideologia burguesa, a mão do capital, 
invisível ou visível, conduz fatalmente ao equilíbrio e à harmonia. A teoria keynesiana é 
parte daquela ideologia. Na sua Teoria Geral não se encontra um lugar onde a 
concorrência, junto à multiplicidade dos capitais, tenha um rol logicamente necessário. E 
quando atribui à concorrência a função especifica de ajustar o equilíbrio real da demanda 
efetiva, para qualquer nível definido neutral de ocupação, confirma plenamente a função 
harmônica indistinta dentro de um capital homogêneo.  

São óbvias as conseqüências disso. A luta entre os diversos capitais para açambarcar o 
máximo lucro individual é suprimida. Em seu lugar, se supõe que a "concorrência" 
harmônica consiga conduzir a taxa de lucro ao equilíbrio ideal. Da mesma maneira 
desaparece a disputa incessante entre lucro bancário (interesse monetário) e lucro industrial, 
supostas em perene condição de igualdade.  

Com a unicidade do capital no lugar da sua multiplicidade, se esconde o recíproco tenersi 
lontani dos capitais individuais, seu não operar um pelo outro, seu real enfrentamento. Se 
ignora que, nas varias fases do ciclo, "a calmaria é só um caso limite do conflito", como 
diria Bertolt Brecht, pela supremacia alternante ora de um, ora do outro. Ideologicamente, a 
exceção se transforma na norma, o conflito se transforma em colusão. O antagonismo é 
substituído pela harmonia, a crise cede passagem ao equilíbrio, o múltiplo vira uno. Cada 
contradição é suprimida. Considera-se só uma parte da realidade da relação interna do 
capital - quando as coisas vão bem. Ocultam-se as razoes pelas quais os capitalistas, quando 
em concorrência mutua, se comportam como falsos irmãos, irmãos-inimigos. 
A teoria do imperialismo de Lênin, por sua vez, se inseriu no quadro de um amplo debate 
com a participação de autores marxistas e não-marxistas (Bukharin, Kaustsky, Hobson, 
Hilferding, Rosa Luxemburgo) e de longos anos de discussão no interior do movimento 
                                                 
45 MARX, Karl. Teorias sobre a Mais-valia. Livro II, Cap. XVII, Ap. 12. 
46 GROSSMANN, Henryk. Las Leyes de la Acumulación y el Derrumbe del Sistema Capitalista. México, 
Siglo XXI, 1977, Cap. XIV, Ap. B. 
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operário e socialista internacional. Suas características essenciais são conhecidas: papel 
decisivo do monopólio, surgimento do capital financeiro como produto da fusão do capital 
bancário e industrial, predomínio da exportação do capital sobre a exportação de 
mercadorias, divisão do mercado mundial entre os monopólios capitalistas e competidores, 
conclusão da divisão territorial do mundo. A definição mais breve possível seria, segundo 
Lênin, “a fase monopolista do capitalismo”. Para a crítica “revisionista” (ou bernsteiniana), 
o imperialismo e a aristocracia operária foram conceitos arbitrariamente concebidos por 
Lênin para justificar opções políticas prévias. No entanto, ambos conceitos têm uma 
profunda filiação marxista. Em O Capital, a concentração e centralização do capital como 
resultado inevitável da luta competitiva são mencionados no volume I, e são tratados mais 
especificamente no volume III, onde se relacionam com as mudanças estruturais já visíveis 
no capitalismo e que estavam preparando o caminho para o “‘capitalismo monopolista”, 
segundo o termo que os marxistas empregariam mais tarde.  

Veja-se, por exemplo, as observações de Marx sobre o surgimento da empresa comercial e 
os “empresários”, o papel da bolsa de valores e os bancos. Engels também tratou 
brevemente dessas tendências no Anti-Dühring, e no resumo dessa obra, Socialismo 
Utópico e Socialismo Científico, onde as sociedades anônimas são caracterizadas como o 
ponto mais alto da organização capitalista da produção, ou seja, como a ante-sala da 
socialização dos meios de produção. Não só o monopólio encontrava-se antecipado n’O 
Capital, mas também a base para a análise dos super- benefícios obtidos pelo capital 
monopolista da exploração das nações atrasadas baseadas nos diversos níveis de 
desenvolvimento das forças produtivas: “Conforme a produção capitalista se desenvolve 
em um país, a intensidade e a produtividade do trabalho dentro dele vai remontando-se 
sobre o nível internacional. Por conseguinte, as diversas mercadorias da mesma classe 
produzidas em países distintos durante o mesmo tempo de trabalho têm valores 
internacionais distintos expressos em preços distintos, quer dizer, em somas de dinheiro 
que variam segundo os valores internacionais...  

“De acordo com isto, o valor relativo do dinheiro será menor nos países em que impere um 
regime progressivo de produção capitalista do que naqueles em que impere um regime 
capitalista de produção mais atrasado. Daqui se segue igualmente que o salário nominal, o 
equivalente de força de trabalho expresso em dinheiro, tem que ser também maior nos 
primeiros países que nos segundos: o que não quer dizer, de modo algum, que este critério 
seja também aplicável ao salário real. Mas ainda prescindindo destas diferenças relativas 
que são acusadas em relação ao valor relativo do dinheiro nos diferentes países, 
encontramos com freqüência que o salário diário, semanal, etc. é maior nos primeiros 
países que nos segundos, enquanto que o preço relativo do trabalho, isto é, o preço do 
trabalho em relação tanto com a mais-valia como com o valor do produto, é maior nos 
segundos países que nos primeiros”.47

Marx já chegara à conclusão de que se produzia um movimento de capitais desde os países 
mais adiantados até os mais atrasados, em busca de taxas de lucro superiores. Desenvolve-
se então uma tendência de formação de uma taxa de lucro média internacional, na qual as 
taxas de lucro dos países ricos estão abaixo da média internacional e a dos pobres, acima, o 
que é a base do super-benefício dos monopólios. E na medida em que se aprofunda a 

                                                 
47 MARX Karl. O Capital. Ed. Cit., vol. I. 
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globalização do capital, como ocorreu de forma mais pronunciada nos últimos trinta anos 
do século XX, essa tendência para a formação de uma taxa de lucro internacional torna-se 
mais clara e mais concreta para as diversas nações e as principais empresas envolvidas na 
concorrência internacional. Mas essa taxa média de lucro internacional deve ser sempre 
considerada como uma tendência, um processo, que se aproxima cada vez mais do seu 
limite e engendra, em seu curso, crises em dimensões também cada vez mais 
mundializadas, quer dizer, crises que encontram no mercado mundial o mais adequado 
espaço para sua plena realização.  

Para Lênin, o capital monopolista expressava as leis básicas de movimento de capital em 
condições históricas concretas: “Essa mudança é devida ao desenvolvimento, ampliação e 
extensão das tendências mais profundas e essenciais do capitalismo e da produção 
mercantil em geral. As trocas comerciais crescem, a produção aumenta. Estas tendências 
marcantes foram observadas ao longo dos séculos no mundo todo. Ora, a um certo nível do 
desenvolvimento das trocas, a um certo grau de desenvolvimento da grande produção, 
atingido mais ou menos na virada para o século XX, o movimento comercial determinou 
uma internacionalização das relações econômicas e do capital; a grande produção adquiriu 
proporções tais que os monopólios substituíram a livre concorrência”.48

Bukharin resumiu as características essenciais do imperialismo, tirando delas as principais 
conclusões históricas e políticas: “O desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo 
mundial deu um salto gigantesco nas últimas décadas. No processo de luta pela 
concorrência, a grande produção saiu vitoriosa em todas as partes, agrupando os magnatas 
do capital em uma férrea organização que estendeu sua ação à totalidade da vida 
econômica. Uma oligarquia financeira instalou-se no poder e dirige a produção, que se 
encontra reunida em uma só frente por meio dos bancos.  

“Esse processo de organização partiu de baixo para se consolidar no marco dos Estados 
modernos, que se converteram nos intérpretes fiéis dos interesses do capital financeiro. 
Cada um das economias nacionais desenvolvidas, no sentido capitalista da palavra, 
transformou-se em uma espécie de trust nacional de Estado. De outro lado, o processo de 
organização das partes economicamente avançadas da economia mundial é acompanhada 
de um agravamento extremo da concorrência mútua”.  

E continuava: “A superprodução de mercadorias, inerente ao desenvolvimento das grandes 
empresas, a política de exportação dos cartéis e a redução dos mercados por causa da 
política colonial e aduaneira das potências capitalistas; a desproporção crescente entre 
indústria de desenvolvimento formidável, e da agricultura, atrasada; enfim, a imensa 
proporção da exportação de capital e a submissão econômica de países inteiros por 
consórcios de bancos nacionais, levam ao antagonismo entre os interesses dos grupos 
nacionais de capital até o paroxismo. Estes grupos confiam, como último recurso, na força 
e potência da organização do Estado e em primeiro lutar de sua frota e de seus exércitos (...) 
Uma unidade econômica e nacional, auto-suficiente, aumentando sem fim sua força até 
governar o mundo em um império universal, tal é o ideal sonhado pelo capital 
financeiro”.49  

                                                 
48 LÊNIN V.I. Préface. In: BOUKHARINE, Nikolai. L’Économie Mondiale et l’Imperialisme. Paris, 
Anthropos, 1977. 
49 BOUKHARINE, Nikolai. L’Économie Mondiale et l’Imperialisme, Paris, Anthropos, 1977, p. 106.  
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3. AS TEORIAS DAS ONDAS LONGAS: UMA EXPLICAÇÃO? 
Com o aprofundamento das crises periódicas na economia mundial, na década de 1970, 
houve uma convergência de economistas marxistas e não-marxistas numa explicação da 
crise baseada na “teoria das ondas longas”. Na medida em que, depois dos choques cíclicos, 
não se reconstituíram os níveis de emprego nem a taxa de lucro do período precedente, 
virou quase uma convenção afirmar que isto se devia ao fato de, no início da década de 
1970, ter-se iniciado uma onda longa depressiva do desenvolvimento capitalista. Ou, como 
foi dito numa vulgarização, “o modelo das ondas longas diz que o desenvolvimento 
industrial transcorreu, desde a Revolução Francesa, em períodos de longa duração que 
compreendem 40 a 60 anos. Cada um deles é representado como uma sucessão de auges e 
decadências, de desenvolvimentos acelerados e retardados, de fluxos e refluxos, de modo 
que em cada período há uma época boa e outra má, assim como nos anos de abundância e 
escassez da Bíblia... Os autores mais recentes tendem a considerar que o ponto de virada da 
atual onda longa foi a recessão de 1967 e a primeira crise do petróleo em 1973”.50

As visões cíclicas atuais, em geral, são tributárias da teoria das ondas longas da economia, 
elaborada nos anos 1920 pelo economista soviético Nicolai Kondratiev. A teoria deu lugar, 
naquele momento, a um amplo debate, encerrado abruptamente por volta de 1930, por 
Stalin: Kondratiev foi enviado para a Sibéria, morrendo logo depois. 

Nikolai Kondratiev, ex-ministro do governo provisório de Kerenski e escolhido por Lênin 
para trabalhar no planejamento econômico da URSS, deu tradução teórica e estatística à sua 
teoria. Segundo Kondratiev e seus seguidores, a economia capitalista mundial seguiu 
historicamente as seguintes ondas longas:51

 
CICLO FASE PERÍODO 
1 A 1789 A 1814 
1 B  1814 A 1849 
2 A 1849 A 1873 
2 B 1873 A 1896 
3 A 1896 A 1920 
3 B 1920 A 1948 
4 A 1948 A 1973 
4 B 1973  A ... 

 
As ondas não tinham, segundo Kondratiev, duração idêntica, pois oscilam entre 47 e 60 
anos, sendo a primeira a mais longa. Os anos em que se iniciam ou terminam as primeiras 
ondas podem variar um pouco de acordo com o autor e em geral coincidem com fatos 
políticos importantes como a revolução francesa de 1789 e as revoluções européias de 
1848. 

                                                 
50 HUBER, Joseph. Las largas olas del desarrollo industrial. In: La Inocencia Perdida de la Ecología. Buenos 
Aires, 1986,  p. 11 e 26. 
51KONDRATIEFF, N. e GARVY, G. Las Ondas Largas de la Economia. Madri, Revista de Occidente, 1946, 
pp. 12-14. 
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Embora seu trabalho tenha sido criticado por pequenos erros ou insuficiências estatísticas, 
sua hipótese de trabalho se tornou útil depois que tantos historiadores econômicos 
concordaram com a existência de grandes ondas largas na economia-mundo — as 
divergências abarcaram tão somente alguns marcos cronológicos e a ênfase que caracteriza 
cada etapa.  

Ernest Mandel, por exemplo, notabilizou-se por prever a fase depressiva do quarto 
Kondratiev, a partir de 1973, no seu clássico O Capitalismo Tardio:  

 

Fase B do 4º Kondratiev52  
(taxa de crescimento mundial do PIB em %) 
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Os “trinta anos gloriosos” da economia mundial pós-Segunda Guerra foram explicados, por 
Mandel, pela terceira revolução tecnológica, como o controle generalizado das máquinas 
por aparelhagem eletrônica bem como pela lenta introdução da energia nuclear.53 Mas o 
que dominou a expansão pós 1945 foi a produção de bens duráveis de consumo 
(automóvel, televisão, discos), de meios de transporte (navio de grande porte e avião a 
jato), armamentos, mecanização da construção civil etc — como se vê tratou-se de um 
desdobramento da fase A do terceiro Kondratiev e não de uma nova revolução tecnológica.  

Do mesmo modo Mandel não percebia que a “revolução” microeletrônica, embrionária 
quando ele escrevia, podia presidir uma renovação fundamental no Departamento I com os 
microprocessadores eliminando dificuldades técnicas e obstáculos econômicos à aplicação 
da regulagem eletrônica desde escritórios até centrais elétricas e refinarias de petróleo.  

Marx tinha estudado os ciclos da produção capitalista, concluindo que as crises produzidas 
a cada período de sete a onze anos deviam-se às contradições próprias desse modo de 
produção, que geravam sobre - acumulação de capitais. A estes ciclos médios, Kondratiev 
sobrepôs as ondas longas, vinculadas a inovações tecnológicas em grande escala 
dependentes, por sua vez, do período de vida dos bens de capital duradouros 
(aproximadamente 50 anos). O capitalismo conheceria, assim, ciclos longos de expansão e 
contração no longo prazo, com a duração apontada. 

                                                 
52 SECCO, Lincoln. O destino do trabalho. Universidade e Sociedade nº11, S.Paulo, junho de 1996. 
53 MANDEL, Ernest. O Capitalismo Tardio. São Paulo, Abril Cultural, 1986, p. 84. 
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Kondratiev estudou as condições econômicas para a realização das mudanças do padrão 
tecnológico: “Os grandes investimentos requerem importantes somas de capital para 
empréstimos. Daí que as seguintes condições devam cumprir-se necessariamente antes que 
se possa iniciar a ascensão de uma onda longa: 1) uma propensão à poupança; 2) oferta 
relativamente grande de capital de empréstimo a baixos juros”.54 Kondratiev chegou a 
teorizar que as invenções (condições para a renovação tecnológica) também se produzem 
por ondas: o par inovação tecnológica/condições econômicas para tanto, condicionaria a 
totalidade do desenvolvimento social. Para comprovar tais teses, Kondratiev elaborou 
longas séries estatísticas (salários, poupanças, preços, produção de matérias-primas, ouro, 
comércio exterior etc.) nacionais e internacionais, as quais julgou suficientes para dar base 
científica à sua teoria, identificando “ondas de crescimento” nos períodos 1789-1823 e 
1894-1914: os intervalos corresponderiam a “ondas decadentes”. 

A maioria dos economistas soviéticos rejeitou tanto a teoria como a sua base empírica. 
Oparin criticou os critérios matemáticos utilizados por Kondratiev, assim como a sua 
escolha arbitrária das séries estatísticas (que ignorava deliberadamente outras séries 
disponíveis). Eventov insistiu na unidade do processo econômico e na influência recíproca 
entre flutuações de diversas durações: questionou que se pudesse separar os ciclos médios 
de Marx e as “tendências evolutivas” de Kondratiev (às quais se atribuía caráter 
qualitativamente diferente), considerando inadmissível determinar pontos de equilíbrio com 
base em dados quantitativos.  

Goberman concluiu que, a partir das séries de Kondratiev, “só resta para ser explicado, 
como fenômeno independente, o movimento dos preços nos séculos XIX e XX”. Gerzstein 
foi mais longe, demonstrando que a fase depressiva de Kondratiev entre 1815-1840 (queda 
tendencial de preços) foi um período de desenvolvimento sem precedentes das forças 
produtivas, o verdadeiro período da Revolução Industrial. Oparin também achou 
incompatível as melhorias técnicas propiciadas pelas invenções, com a alta dos preços 
típica da onda ascendente.  

Se nenhum dos críticos questionou a existência de ondas longas para determinados 
processos econômicos, todos negaram a existência das mesmas com caráter geral e 
periódico para o conjunto do capitalismo. Segundo Sujanov, o capitalismo mudava 
constantemente desde o feudalismo em crise até a etapa monopolista (período coberto pelas 
“ondas de Kondratiev”). As oscilações por ele descobertas, como desvios de uma 
normalidade teórica do capitalismo, não eram senão o reflexo das diversas fases 
capitalistas. A teoria de Kondratiev supunha um eterno ajuste do capitalismo em torno de si 
mesmo, o que significaria admitir a sua eternidade: “A fisiologia de um organismo em 
evolução é diversa em cada uma das etapas sucessivas. A evolução capitalista é um 
processo orgânico com etapas bem definidas: juventude, maturidade, decadência... e 
morte”.55 Para Bogdanov, as ondas longas tinham causas exógenas ao sistema capitalista: 
“A evolução histórica do capitalismo está determinada por certos fatores externos. Estes 

                                                 
54 KONDRATIEV, Nicolai. Las ondas largas de la coyuntura. In: Las Ondas Largas de la Economía. Madri, 
Revista de Occidente, 1946, p. 79. 
55 SUJANOV, N. Planovoe Joziaistvo. Moscou, (4), 1926, p. 161. 
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devem ser considerados acidentais e até certo ponto independentes do ritmo interno da 
economia capitalista”.56

Este último ponto constituiu o eixo da crítica feita por Trotsky a Kondratiev: “No que diz 
respeito às fases longas (50 anos) da tendência da evolução capitalista, para as quais 
Kondratiev sugere, sem fundamento, o nome de ciclos (ou ondas), cabe destacar que o seu 
caráter e duração estão determinados, não pela dinâmica interna da economia sob o 
capitalismo, mas pelas condições externas que constituem a estrutura da evolução 
capitalista”. Trotsky propôs elaborar a curva do desenvolvimento capitalista (com início, 
meio e fim), “incorporando seus elementos não periódicos (tendências básicas) e periódicos 
(recorrentes). Temos de fazer isso para que os países que nos interessam e para o conjunto 
da economia mundial”.  

Para Trotsky, “ao se tentar estabelecer um ciclo longo para cada país separadamente, toda a 
coisa viraria pó. O ciclo de Marx, pelo contrário, pode ser confirmado como um todo para 
cada país separadamente”. Isso porque Marx teve sucesso em discernir a regularidade no 
padrão de ciclos curtos, toda vez que eles eram conseqüência das contradições internas do 
capitalismo. Antes de se falar em ciclos longos regulares dever-se-ia lembrar da existência 
de um regulador interno: sem isto, os ciclos longos obscureceriam a diferença entre ciclos 
periódicos e períodos históricos separados, negando a entrada do capitalismo num período 
de decadência histórica e colocando a sua eternidade através de uma suposta (mas não 
demonstrada) tendência para a auto-regulação a longo prazo (que seria o eixo da 
contemporânea escola francesa da regulação, Aglietta-Boyer-Coriat).  

Para Trotsky, a tarefa teórica (a curva) permitiria entender mais profundamente “os saltos 
mais críticos da história: as guerras e as revoluções. Mas nenhuma tentativa nesse sentido 
pode equivaler a uma antecipação ingênua de resultados que devem surgir de uma completa 
e dolorosa investigação, ainda não realizada”. Em qualquer hipótese, “essa aproximação à 
história moderna promete enriquecer a teoria do materialismo histórico, com conquistas 
bem mais preciosas do que extremamente duvidosos malabarismos especulativos que, na 
pena de alguns de nossos marxistas, usam os conceitos e termos do método materialista, 
transplantando o método formalista ao domínio do materialismo dialético”.57 Trotsky foi 
fundo na crítica ao método de Kondratiev, nisto distinguindo-se dos outros críticos.  

Kondratiev tinha apresentado sua teoria de maneira prudente, até tímida: “Acreditamos que 
os dados disponíveis são suficientes para tornar muito provável esse caráter cíclico”. Diante 
das críticas, não se defendeu nem aprofundou sua tese inicial: escreveu dois artigos contra 
eventuais interpretações errôneas. Como quer que seja, o debate fechou-se abruptamente, 
com o exílio e a morte dos seus participantes (Kondratiev e seus críticos, principalmente 
Trotsky) pela ditadura stalinista. O programa de pesquisas proposto pelo dirigente da 
Revolução de Outubro foi substituído por uma vulgata esquemático-idealista bem ao gosto 
das limitações intelectuais do burocrata-mor — nada podia ser escrito sem citar e louvar 
Stalin. 

Em plena Segunda Guerra Mundial, o debate foi retomado na Inglaterra pelo economista 
George Garvy, o qual realizou um balanço desprovido de preconceitos, assim como um 
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57 TROTSKY, Leon. La curva del desarrollo capitalista. In: Una Escuela de Estrategia Revolucionaria. 
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rigoroso exame da teoria e das estatísticas de Kondratiev, afirmando que “a análise do 
trabalho estatístico de Kondratiev nos leva à conclusão de que não consegue demonstrar a 
existência de ciclos longos na vida econômica”.58

Paradoxal, mas não casualmente, no pós-guerra assistimos a uma retomada quase furiosa 
das teorias de Kondratiev, a partir de todos os ângulos político-ideológicos e para todos os 
processos históricos possíveis. O que nos anos 20 tinha sido um debate marginal na União 
Soviética virou debate mundial. Desenvolvido no Ocidente capitalista, esse debate 
espetacular e abrangente (coincidiu, por exemplo, com as teorias da “longa duração” de 
Fernand Braudel e a École des Annales) já foi objeto de um survey, da parte de Joshua S. 
Goldstein.59 Este comete, no entanto, o erro de alinhar como representantes da vertente 
marxista da teoria dos ciclos longos o economista Ernest Mandel e... Trotsky.  

Já nos referimos às críticas de Trotsky à teoria. É verdade que Mandel adotou sem críticas 
as teses de Kondratiev, apesar das críticas de Trotsky (ignorando-as), em completa 
contradição com a sua suposta filiação ideológica, o que motivou a crítica de um 
economista marxista inglês: “Mandel fala de diversas etapas de desigualdades no 
desenvolvimento do capitalismo, tal como sugere Trotsky com a noção de uma linha 
tendencial descontínua. Simultaneamente, porém, fala de ondas longas de acordo com a 
noção de Kondratiev de um equilíbrio no longo prazo que evolui sem traumas. Concorda 
com Kondratiev e Trotsky, o que é logicamente impossível. Ou o capitalismo se desenvolve 
de acordo com um padrão evolutivo, sem traumas, caso no qual é possível falar em ondas 
longas; ou, pelo contrário, a teoria das ondas só mistifica o desenvolvimento desigual do 
capitalismo, como sustentava Trotsky. Nenhuma quantidade de sutileza pode superar o fato 
básico de que, para Trotsky, as ondas ou ciclos prolongados eram incompatíveis com uma 
periodização marxista do capitalismo”.60

Em um balanço das investigações tendentes a comprovar os ciclos longos, uma equipe de 
economistas, favoráveis a essa teoria, reconheceu: “não acreditamos que a existência de 
ondas longas tenha sido demonstrada, a partir do fato de que a interpretação dos dados 
supõe a intervenção de juízos de valor, e não a aplicação de um teste de comprovação 
universalmente aceito”.61 O “ciclo dos negócios” de Schumpeter não escapa a essa 
caracterização, apesar da trilogia proposta por este autor para caracterizar os ciclos 
econômicos ter-se tornado famosa, para muitos quase um artigo-de-fé:62 os ciclos Kitchner 
(40 meses), Juglar (dez anos) e Kondratiev (50 anos). 

A principal derivação da teoria das ondas longas no campo das ciências sociais foi a 
chamada “história de longa duração”, desenvolvida no imediato pós-guerra pela já 
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mencionada École des Annales, cujo principal representante, Fernand Braudel, admitiu-a 
tributária das teorias econômicas, reconhecendo, contudo, que estas não passavam de 
hipóteses, isto é, que toda uma escola histórica desenvolver-se-ia baseada não em teorias 
comprovadas, mas em conjecturas: “Para além dos ciclos e interciclos, existe o que os 
economistas chamam, sem contudo estudá-la, a tendência secular. Mas ela só interessa, por 
enquanto, a raros economistas, e suas considerações sobre as crises estruturais, não tendo 
passado pela prova das verificações históricas, apresentam-se como esboços ou hipóteses, 
apenas enterradas no passado recente, até 1929, quando muito até os anos de 1870. 
Oferecem, todavia, uma útil introdução à história de longa duração. Elas são como que uma 
primeira chave”.63

A retomada não crítica por parte da academia da teoria econômica das ondas longas, isto é, 
sem discussão prévia das suas próprias bases metodológicas (à diferença do que tinha 
ocorrido no debate marxista, na União Soviética dos anos 20), teve uma motivação 
histórica muito precisa — a crise geral do sistema capitalista mundial iniciada em 1929: “A 
crise de 1929 salientou brutalmente o papel das flutuações longas e muito longas na 
mudança das estruturas. Muitas vezes, no passado, a economia americana tinha sofrido 
‘crises’, mas nenhuma fora tão violenta como esta e tão prenhe de conseqüências 
desastrosas para a sociedade americana e para o próprio sistema capitalista. A massa de 
trabalhadores desempregada era um problema social que parecia insolúvel. Os prognósticos 
da pronta recuperação econômica, pelos especialistas de Harvard, não se realizavam. Daí a 
necessidade de controlar os ciclos econômicos que geram as crises. Mas este controle 
somente seria exeqüível em termos de uma análise histórica do processo econômico que 
permitisse captar as causas dos fenômenos da alta e baixa dos preços, em cuja intersecção 
se dá a crise”.64

O objetivo dessa nova discussão foi perfeitamente enunciado pelo já mencionado 
Schumpeter: “Qualquer tentativa séria de controle analítico e mesmo prático do ciclo 
econômico deve ser realizada no âmbito histórico, no sentido de que a chave para a solução 
dos seus problemas fundamentais somente pode ser encontrada nos fatos da história 
industrial e comercial”.65

As conseqüências desta retomada foram múltiplas em todos os campos da ciência 
acadêmica, cabendo destaque à chamada “teoria dos ciclos de guerra” que, rejuvenescendo 
as mais reacionárias concepções cíclicas da história, postula a regularidade das guerras 
como parte orgânica do acontecer humano (da escravidão até o capitalismo), com 
independência da natureza dos diversos regimes sociais (e, logicamente, dos próprios 
objetivos sociais e políticos de cada guerra).66

A economia política burguesa pegou carona, nos anos 1940, num debate marxista dos anos 
1920, mutilando-o e desvinculando-o das suas origens. Tentava, com isso, explicar e dar 
solução a uma catástrofe que não encontrava explicação na teoria econômica até então 
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existente: a teoria econômica keynesiana, teoria da poupança e do investimento, ou do 
princípio do acelerador e multiplicador, que atribui ao investimento um papel 
preponderante, surgiu nesse quadro como vitoriosa, por ser a generalização mais 
abrangente das políticas postas empiricamente em prática para combater a crise.  

Nos anos 1960, foram marxistas os que pegaram carona no debate dos anos 1930 e 1940 
para explicar, ao contrário, o ciclo de prosperidade capitalista iniciado após a Segunda 
Guerra Mundial. Ernest Mandel destacou-se como re - introdutor da teoria das ondas longas 
no marxismo, “teoria (que) não desperta maior interesse quanto aos ciclos marxistas, 
embora Trotsky tenha usado uma noção similar no famoso relatório apresentado no III 
Congresso Mundial da Internacional Comunista”.67

Mandel não explicou essa similaridade, e ignorou a crítica explícita dirigida por Trotsky à 
teoria das ondas longas de Kondratiev: “É possível rejeitar de antemão as tentativas do 
professor Kondratiev de atribuir às épocas que ele chama de ciclos prolongados o mesmo 
ritmo estrito que se observa nos ciclos curtos. Isso constitui claramente uma generalização 
equivocada sobre a base de uma analogia formal. A periodicidade dos ciclos curtos está 
condicionada pela dinâmica interna das forças capitalistas, o que se manifesta quando e 
onde haja um mercado... A absorção pelo capitalismo de novos países e continentes, a 
descoberta de novos recursos naturais e fatores significativos de ordem super-estrutural, 
como guerras e revoluções, determinam o caráter e a alteração de épocas expansivas, 
estancadas ou declinantes do desenvolvimento capitalista”.68

Para Mandel, ao contrário, a suposta onda longa posterior a 1945, obedecia à exigência de 
um regulador interno do sistema capitalista, pois nela, “como em outros ciclos expansivos 
que conhecemos na história do capitalismo, encontramos ainda e sempre uma constância, a 
saber, revoluções tecnológicas”,69 isto é, um fator situado no campo da indeterminação, de 
vez que sabemos, desde o Manifesto Comunista, que a “revolução constante dos meios de 
produção” é conditio sine qua non do desenvolvimento capitalista e, simultaneamente, 
fonte de sua crise (pois implica no aumento da composição orgânica do capital e, 
conseqüentemente, na queda tendencial da taxa de lucro).70  

Além disso, para Mandel, a terceira revolução industrial do pós-guerra seria um 
“subproduto da corrida permanente aos armamentos da guerra fria”, o que nos deixa às 
escuras quanto a saber qual seria a causa das revoluções tecnológicas anteriores: 
Kondratiev, mais cientificamente, vinculou as ondas longas “ao período de vida de certos 
bens de capital duradouros”,71 calculado por ele, justamente, em aproximadamente 50 anos; 
e, mais conseqüentemente, tentou em vão elaborar uma teoria de ondas longas de inovação 
científica e tecnológica. 

Mandel deve a sua celebridade acadêmica ao fato de ter formulado de modo abrangente o 
ponto de vista segundo o qual o boom econômico do pós-guerra teria por fundamento uma 
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onda longa expansiva do capitalismo, comandada por elementos super - estruturais (a 
guerra fria e a corrida armamentista decorrente, geradora da revolução tecnológica). Essa 
onda foi batizada de “neo - capitalismo” e definida como qualitativamente diferente do 
capitalismo monopolista, sem que Mandel se importasse com a inteira negação da teoria 
leninista do imperialismo que isso significava. A decorrência dessa postura foi a análise da 
crise como o início de uma onda longa depressiva, onde se distinguem “a) a perda de 
produtividade industrial, particularmente devido aos problemas na geração de energia, 
materiais e aos altos gastos improdutivos (bélicos, sobretudo); b) crise na divisão 
internacional do trabalho, baseada na hegemonia dos Estados Unidos; c) crise do sistema 
monetário internacional e d) crise do Welfare State.72  

Trata-se de elementos estruturais e super - estruturais não mutuamente hierarquizados 
indicando, na verdade, a prevalência dos últimos, e que remetem a uma concepção liberal 
da crise econômica, para a qual aquela não passa de reajuste dos mecanismos naturais de 
volta ao equilíbrio, fase em que se eliminam as empresas mal organizadas. Para o 
marxismo, ao contrário, a crise indica a tendência para o esgotamento e decomposição do 
modo de produção capitalista, decorrente das suas próprias leis, o que implica uma base 
metodológica diametralmente oposta para a análise da crise.73 É sintomático que, quando se 
afirma a existência de uma “dinâmica longa recessiva”, se caracterize como elementos 
centrais da crise “as inovações em certos ramos industriais, as mudanças no processo 
produtivo, no sistema de trabalho e na divisão internacional do trabalho”, o que implica 
numa “periodização do capitalismo (que) aceita indiretamente um futuro para o mesmo”.74

Deixando de lado as conclusões políticas derivadas dessa colocação, o seu erro 
metodológico fundamental consiste em sobrepor um hipotético ciclo às leis cientificamente 
comprovadas do desenvolvimento capitalista: essas leis estariam sobre - determinadas por 
uma hipótese. Não só isso: ainda que o ciclo longo fosse cientificamente comprovado, ele 
não seria um elemento decisivo, mas subordinado, da dinâmica capitalista. Ou, como disse 
Trotsky, “nós não podemos dizer que esses ciclos explicam tudo: isso está excluído pela 
simples razão de que os próprios ciclos não são fenômenos econômicos fundamentais, mas 
derivados. Eles acontecem sobre a base do desenvolvimento das forças produtivas através 
dos mecanismos das relações de mercado”. 

Embora os ciclos (curtos ou longos) sejam fenômenos derivados, isto é, subordinados às 
leis de movimento da produção mercantil e da produção capitalista, eles fornecem 
indicações sobre o período histórico do capitalismo. Segundo o mesmo autor: “Os ciclos 
comerciais e industriais são de caráter diverso em diferentes períodos. A principal diferença 
está determinada pelas inter-relações quantitativas entre o período de crise e o de auge de 
cada ciclo considerado. Se o auge restaura com um excedente a destruição ou a austeridade 
do período precedente, o desenvolvimento capitalista está em ascensão. Se a crise, que 
significa destruição, ou pelo menos contração das forças produtivas, ultrapassa em 
intensidade o auge correspondente, temos como resultado uma contração na economia. 
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Finalmente, se a crise e o auge aproximam as suas magnitudes respectivas, temos um 
equilíbrio temporário, um estancamento da economia. Este é o esquema, no 
fundamental”.75

A reversão da análise marxista dos ciclos e das crises econômicas foi realizada pela 
chamada “escola da regulação”, ao caracterizar a base dos ciclos econômicos como sendo 
institucional (não produtiva), assim como a tendência a longo prazo para o equilíbrio 
(regulação) do capitalismo.76

Segundo Trotsky, os ciclos econômicos estavam determinados pelas forças internas do 
capitalismo, enquanto os períodos históricos o estão pela interação entre aqueles e as 
condições estruturais do desenvolvimento capitalista. Ernest Mandel tentou combinar esta 
análise com outra que sobrepusesse aos ciclos marxistas os ciclos longos, como uma 
espécie de elo intermediário entre os ciclos do capital analisados n'O Capital e os períodos 
históricos (auge, estancamento e declínio) do sistema capitalista: “A tese de que em 1914 se 
produziu um ponto de inflexão fundamental na história do capitalismo é muito importante 
do ponto de vista econômico e político... mas o fato do capitalismo ter entrado em 1914 
num período de crise estrutural e declínio histórico não exclui novos desenvolvimentos 
periódicos das forças produtivas nem uma nova onda longa expansiva como a 
testemunhada entre 1940-1948 e 1968”.28 A teoria das ondas longas explicaria este auge 
das forças produtivas num período de declínio histórico destas. Vejamos como.  

De acordo com Mandel, as ondas longas “são de duração irregular. A sua explicação 
marxista confere à realidade histórica da onda longa um caráter integrado total, através da 
sua mistura peculiar dos fatores econômicos endógenos, das mudanças 'ambientais' 
exógenas e a forma em que são mediados pelos processos socioeconômicos”.77 Esta, que é 
a formulação teórica mais abstrata que Mandel oferece da sua teoria, reflete toda a sua 
fraqueza: tratar-se-ia de uma “irregularidade” que teria sua explicação em todas as fontes 
possíveis, ou seja, absolutamente nada. 

Em sua explicação fundamental da onda expansiva do pós-guerra, Mandel argumentou que 
“dois fatores decisivos explicam a ‘onda longa com tonalidade básica expansiva’ 
desenvolvida desde 1940-1945 até 1966: 1) as derrotas históricas dos trabalhadores, que 
permitiram ao fascismo e à guerra elevar a taxa de mais-valia; 2) o incremento resultante na 
acumulação de capital (investimentos) conjuntamente com o ritmo acelerado de inovação 
tecnológica e a redução do tempo de rotação do capital fixo, que levaram na terceira 
revolução industrial a uma expansão no longo prazo do mercado, para a extensão da 
reprodução do capital numa escala internacional”.78  

Há nesse parágrafo uma consideração unilateral da luta de classe e do que sejam “vitórias” 
e “derrotas” dos trabalhadores e as suas conseqüências sobre os salários e a economia. 
Mandel esqueceu o preço pago pela burguesia para evitar a expansão da Revolução de 
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Outubro, e as concessões em matéria de “salário indireto” — previdência social, seguro-
desemprego — feitas para conter a onda revolucionária de pós-guerra na Europa ocidental e 
em outros países. Quanto à vinculação entre os ciclos e o tempo de rotação do capital fixo, 
foi uma tentativa abandonada por Marx pelo fato de o período de vida dos diversos capitais 
não ser coincidente e porque estes não se renovam ao mesmo tempo, mas em 
correspondência com o seu ponto de partida individual, enquanto o ciclo é um movimento 
que afeta ao mesmo tempo a sociedade no seu conjunto. 

Nestas condições, não foi difícil para diversos economistas criticar a teoria de Mandel pela 
sua base empírica muito fraca (não há nela expressão estatística do ciclo longo, coisa que 
Kondratiev tentou) e pela sua confusão e ecletismo teórico, que a tornam uma teoria 
“insuficiente, especialmente no que diz respeito à explicação da saída das depressões 
longas: os fatores exógenos colocados estão na verdade fortemente vinculados às 
contradições do sistema econômico. Por outro lado, a gênese das revoluções tecnológicas é 
pouco explicitada”.79  

Pois é claro que uma teoria de ciclos longos diversos dos períodos históricos do capital, 
somente poderia apoiar-se em fatores internos da dinâmica capitalista, com o que Mandel 
se afasta decisivamente de Trotsky, “que naturalmente não disse que o capitalismo se 
movimenta no vazio, e sim no mundo real. Trotsky submeteu a critica toda explicação 
mono-causal, isto é, puramente econômica do desenvolvimento capitalista. Em Mandel, as 
ondas longas voltam a ser consideradas como fenômenos mono - causais, puramente 
econômicos; já que a taxa de lucro ‘deve ser interpretada pela mediação de uma série de 
transformações sociais’, continua claro que é o movimento da taxa de lucro que determina 
tanto as ondas longas como as curtas. Como toda a questão gira em torno de um pseudo-
problema, é natural que o fato de as ondas longas não serem verificáveis no plano 
estatístico não tenha importância para Mandel”.80

Pretendendo defender Mandel dessa fraqueza, um autor chegou até a se perguntar: “Seria 
essa abordagem mono-causal? Evidentemente que não, pois vimos (na questão da) queda 
da taxa de lucro os inúmeros fatores que interagem em sua determinação”.81 Nesse caso, as 
explicações mono - causais não existiriam, pois toda causa, quando considerada como 
resultado, remete a diversas causas anteriores a ela. 

Portanto, é mais duvidoso o fato de que “Mandel considere que a sua contribuição 
específica para a análise do problema das ondas longas seja relacionar as diversas 
combinações de fatores que possam influir na taxa de lucro, com a lógica interna do 
processo de acumulação e valorização do capital no longo prazo”.82 O principal é que, para 
justificar seu esquema teórico pré-concebido, Mandel viu-se obrigado a considerar 
unilateralmente os fatores da expansão capitalista do pós-guerra (a corrida armamentista e a 
inflação mundial) como fatores de desenvolvimento das forças produtivas, e não como 
fatores que, evidenciando o profundo anacronismo e parasitismo do modo de produção 
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capitalista, preparavam, na fase expansiva dos negócios, as bases para uma crise sem 
precedentes na história do capitalismo, pela sua extensão e profundidade.  

O método de Mandel culminava “na exata inversão do método marxista: se este 
demonstrava que todos os fatores de desenvolvimento do capitalismo se transformam, pela 
sua própria dialética interna, em fatores de crise, Mandel vai procurar mostrar como todos 
os fatores de crise se transformam em fatores de desenvolvimento”.83

Na verdade, com o aprofundamento das crises periódicas no início dos anos setenta, 
puseram-se em evidência não apenas todos os elementos de crise acumulados durante a fase 
expansiva anterior, mas também a tendência histórica do capitalismo em direção do seu 
esgotamento enquanto modo de produção. Houve um dado histórico-econômico de 
excepcional importância: no dia 15 de agosto de 1971, o governo norte-americano declarou 
a não - conversibilidade do dólar.  

Se as moedas não têm um embasamento, ou seja, não são conversíveis, como se regula a 
economia?: “A partir da declaração da não -conversibilidade das moedas, não entre elas 
próprias, mas delas em conjunto em relação a uma mercadoria de valor universal (por 
exemplo, o ouro), o valor dos patrimônios e dos capitais fica na incerteza. Qualquer medida 
governamental pode acabar com a metade do patrimônio de um capitalista. O processo da 
regulação do capitalismo passa a ser, pela primeira vez na História, um fato exclusivamente 
político. Nas reuniões do Grupo dos Sete, que se realizam duas vezes ao ano, os presidentes 
das principais potências capitalistas têm que determinar, subjetivamente, qual será a relação 
quantitativa entre as moedas no período de seis meses subseqüentes. Mas em geral, as 
moedas se comportam de maneira diferente, inversa àquela por eles definida, que é um 
dado quase constante nos processos de crise mundial”.84

Muitos autores consideram a teoria dos ciclos longos como incompatível com o 
“dogmatismo stalinista” (de fato, Stalin matou Kondratiev, como matou ou procurou matar 
todos aqueles que ousassem pensar com a própria cabeça). Mas os fundamentos dessa 
teoria só eram incompatíveis com uma fase política do stalinismo, o “terceiro período” (ou 
crise geral do capitalismo). Desenvolvida a política de coexistência pacífica, a teoria 
stalinista correspondente (o capitalismo monopolista de Estado) tomou por base 
(semelhantemente à teoria dos ciclos longos) a inovação tecnológica para caracterizar o 
novo desenvolvimento das forças produtivas capitalistas.  

Esse desenvolvimento foi batizado de “revolução científico-tecnológica”, e foi o álibi 
ideológico para uma convergência profunda com o imperialismo no pós-guerra, chegando 
até a apologia do capitalismo com a perestroika, para chegar finalmente na declaração 
aberta da burocracia como agente da restauração capitalista, com Boris Ieltsin. De 
passagem, atribuiu-se a Trotsky uma apócrifa teoria do “estancamento geral do 
capitalismo”, em tudo semelhante à teoria stalinista do “terceiro período”.85

A teoria stalinista da “revolução científico-tecnológica” e a teoria dos ciclos longos têm em 
comum considerar a essência das crises como dada pela renovação tecnológica. Isso 
equivale a que as depressões não teriam outra função senão preparar as condições 
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(tecnológicas e institucionais) da nova fase ascendente, a qual evidenciaria, afinal de 
contas, o modo de existência normal do capitalismo, com a crise cumprindo a função 
progressiva de acomodá-lo às condições criadas pelo seu próprio desenvolvimento. 

A crise não se reduz, nem sequer possui como característica central, a chamada crise de 
hegemonia do imperialismo norte-americano. Não existe tal crise de hegemonia, na medida 
em que a moeda americana, o dólar, continua sendo a moeda de reserva, numa situação em 
que o déficit público dos Estados Unidos bate recordes, junto com o déficit comercial, mas 
a moeda de reserva nas transações internacionais continua a ser o dólar. Nenhuma outra 
moeda tem realmente tentado substituí-la nessa função.  

O volume contemporâneo de quebra potencial do capital fictício não existia na crise de 
1929. Atualmente, o movimento de capital especulativo de três dias equivale ao volume do 
comércio internacional de um ano inteiro. Isto evidencia um nível potencial de crise 
econômica que só não se transforma em catástrofe direta devido à situação política no 
contexto mundial, dos Estados imperialistas, e as medidas que essa situação lhes permite 
adotar, as quais não se situam no plano da economia, mas no da política. 

Considerados a dimensão do ataque contra as conquistas do movimento operário e o 
tamanho do confisco efetuado para sustentar a saída da crise de 1973, o que chama a 
atenção é o caráter precário dessa saída. Em primeiro lugar, pelas suas características 
especulativas; em segundo, porque não deu lugar, praticamente em nenhum momento, a 
uma taxa de crescimento capaz de reproduzir a expansão do capital (taxa muito baixa nesse 
período); e, em terceiro lugar, porque se baseou num certo estímulo ao consumo, 
originando uma inflação muito grande, o que levou a um sobre-endividamento, tanto 
público quanto privado.  

O resultado é que este mecanismo que, depois da crise de 1973, apenas conseguiu tirar as 
economias do fundo do poço, também se esgotou. Os Estados Unidos se puseram à beira de 
uma quebra do sistema financeiro; no Japão houve um crescimento especulativo 
monstruoso; em soma, criou-se uma situação muito crítica. Depois de ter caído na pior 
depressão do pós-guerra, o mundo conseguiu sair apenas precariamente dela.  

A investigação acerca dos ciclos econômicos longos tem chegado a resultados interessantes 
e até importantes do ponto de vista da história do capitalismo e da história econômica em 
geral. Não conseguiu, no entanto, formular uma teoria que lhe permitisse estabelecer leis do 
desenvolvimento econômico e do desenvolvimento capitalista, questão sujeita a 
controvérsias, embora uma maioria de pesquisadores se incline para a existência de 
regularidades: “Os resultados atingidos não são idênticos, mas as teses que sustentam a 
existência de uma concordância entre os movimentos dos preços e os da produção parecem 
ser mais sólidos do que aquelas que a negam ou as que afirmam que ambos os movimentos 
são divergentes”.86 Mas isto não permite afirmar que “o levantamento empírico realizado 
por Kondratiev (foi) razoavelmente conclusivo”.87  

Os verdadeiros estudiosos concluíram, ao contrário, que as “séries longas devem ser 
construídas de alguma maneira para serem explicadas, e mais ainda devem ser explicadas 
para poderem ser construídas”, enfatizando que o fator decisivo unanimemente invocado, 
                                                 
86 NIVEAU, Maurice. Historia de los Hechos Económicos Contemporáneos. Barcelona, Ariel, 1974,  p. 129. 
87 BRESSER PEREIRA, Luis Carlos. Lucro, Acumulação e Crise. São Paulo, Brasiliense, 1986, p.187. 
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“o progresso técnico, não é um fenômeno unívoco, derivado de uma lógica imanente, 
independentemente do contexto histórico em que se produz e universal”.88

Mesmo os que tentam seriamente explicar as crises atuais no contexto dos ciclos longos, 
devem reconhecer que “o modelo teórico elaborado está ainda bem longe de ser 
completo”.89 A popularidade da teoria, desde os anos 1930, (quando Schumpeter elaborou a 
teoria dos “três ciclos”, pondo a chave do desenvolvimento econômico no “empresário 
inovador”), deve menos a razões científicas do que ao seu próprio contexto histórico: “O 
ponto de vista (dos ciclos longos) se fez popular em certos meios como explicação das 
profundidades atingidas pela crise econômica durante a Grande Depressão da década de 30. 
Essas autoridades explicaram que a falta de uma recuperação sustentada durante a década 
de 30 se explicava pelo fato de a economia se encontrar no fundo de uma depressão de 
Kondratiev. Embora um movimento de recuperação começasse em 1933 até 1937, o pico 
atingido nesse ano estava muito por baixo de 1929, o que parecia ilustrar aquele ponto de 
vista”.90

A teoria marxista soube formular, teórica e empiricamente, as leis que presidem o ciclo e a 
crise da economia capitalista, derivadas das próprias leis de movimento do capital 
(baseadas na lei do valor), originadas no aumento da composição orgânica do capital nas 
condições de reprodução ampliada, de onde surge a lei da queda tendencial da taxa de 
lucro, “a lei mais importante da moderna economia política”, nas palavras de Marx. Como 
toda lei histórica, esta é uma lei tendencial, num sentido duplo: 1) Que se verifica em 
condições econômicas concretas, onde aparecem fatores que a aceleram ou a atenuam, sem 
mudar seu vetor fundamental; 2) Que expressa a tendência do capitalismo para a sua 
própria auto-dissolução, em virtude das suas próprias leis (dialética) internas: “o limite para 
o capital é o próprio capital”.  

Isso fazendo, o marxismo pôs a serviço da humanidade trabalhadora o conhecimento das 
leis (e não das hipóteses) que governam a sua história num estágio determinado, com o 
objetivo de que a humanidade passasse a dominar conscientemente a sua própria história. 
As concepções cíclicas da história e da sociedade (Toynbee, Spencer etc.), são tributárias 
da idéia do “eterno retorno”, segundo a qual o acontecer humano (inclusive o econômico) 
estaria governado por ciclos que se cumprem de modo inexorável, diante dos quais toda 
tentativa de domínio consciente estaria fadada de antemão ao fracasso. 

É com base no método de Marx que é possível caracterizar as crises cíclicas do início da 
década de 1970, não como uma fase depressiva posterior a uma expansiva, que seria uma 
“compensação” da fase anterior e precederia a outra de nova expansão, mas, retomando o 
esquema proposto por Trotsky, como crises periódicas que evidenciam a tendência histórica 
para a auto-dissolução do capital. Como regime historicamente progressivo, o capitalismo 
mostrou há tempos os limite do seu desenvolvimento, com a Primeira Guerra Mundial, a 
crise de 1930, a Segunda Guerra Mundial, etc. 

                                                 
88 ROSIER, Bernard. Op. Cit., p. 101. 
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Através dos recursos políticos do Estado, das transformações geopolíticas (armamentismo, 
guerras), de uma enorme centralização econômica, etc, encontrou no passado os meios para 
superar a crise em termos cíclicos. Esses meios extra-econômicos, no entanto, desnudavam 
um regime que estava sobrevivendo a si mesmo: não eram as forças produtivas do capital 
as que, desenvolvendo-se livremente, superavam os obstáculos ao seu desenvolvimento, 
senão a intervenção de uma força exterior, do poder político do Estado, das guerras.91  

 

 

 

                                                 
91 ALTAMIRA, Jorge. La crisis mundial. Prensa Obrera, Buenos Aires, (361), 10 de julho de 1992. 
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4. O FIM DOS “TRINTA ANOS GLORIOSOS” E A CRISE 
ECONÔMICA MUNDIAL DA DÉCADA DE 1970 

Retomemos os pressupostos precedentes para analisar a crise contemporânea, e algumas 
teorias existentes a respeito. Nos períodos de expansão dos negócios capitalistas se 
desenvolvem os germes da crise já nele contidos. A crise que afetou a economia mundial há 
mais de três décadas teve por base a crise do capital, crise da realização da mais-valia (ou 
seja, da auto-valorização do capital) que implica na queda tendencial da taxa de lucro do 
capital em seu conjunto.  

Não se tratou de uma crise conjuntural ou cíclica, como aquelas que no pós-guerra foram 
chamadas de “recessões” (1948-49; 1952-53, 1957-58, 1960-61, 1966-67, 1970-71), mas de 
uma crise que atingiu limitações estruturais profundas do capitalismo na atual etapa 
histórica: no pós-guerra o capital usou a fundo as possibilidades do gasto armamentista, do 
desenvolvimento parasitário, da formação de capital fictício, do desenvolvimento artificial 
das nações atrasadas com vistas à criação de mercados para exportar seus capitais e 
mercadorias. O capital fez isto de modo sistemático. 

Toda crise do capital tem uma saída, em termos capitalistas, seja com o aumento da 
exploração dos operários, seja com o aumento da exploração imperialista, seja na 
destruição das forças produtivas, do potencial produtivo da humanidade. Mas a turbulência 
econômica apresentou, nos últimos anos, a tendência sistemática para a criação de crises 
políticas, nacionais e internacionais, para a explosão de crises revolucionárias. 

O ponto em comum à direita “neoliberal” e à esquerda “regulacionista” é considerar a crise 
como situada fora das determinações essenciais do capital enquanto relação social. Para os 
primeiros, a crise é devida à indevida intervenção estatal no mercado capitalista, o qual, em 
sua forma “pura” (concorrência perfeita) não comportaria crise nenhuma. Para os segundos, 
a crise atual não põe em jogo a relação social entre capital e trabalho assalariado, mas o 
“modo de regulação”, a “estrutura social da acumulação”, e outras categorias semelhantes 
(a “crise do Estado de bem-estar”), propondo paliativos situados nesse plano. 

Contrariamente à imagem de uma ofensiva poderosa do neo-liberalismo, como a 
característica básica do processo político internacional das últimas décadas (que alguns, 
como Perry Anderson, vêm como a vitória do grupo político preparado por Friedrich von 
Hayek em Mont-Pélerin, na Suíça, desde finais dos anos 1940, e outros, como François 
Chesnais, como a vitória da ofensiva desencadeada com a tomada do poder pelo grupo de 
Paul Volcker, nos EUA, e de Margareth Thatcher, na Inglaterra, em finais da década de 
1970) temos assistido, nos últimos anos, a um revezamento no poder da direita liberal e dos 
“regulacionistas”, com iguais resultados (desmonte industrial, demissões em massa, 
precarização do emprego, polarização social) e, às vezes, até piores nos casos dos 
“reguladores”, como foi o caso da social-democracia na França e na Espanha, ou do 
“social-democrata” Fernando Henrique Cardoso no Brasil (para não falar dos neo-
stalinistas na Europa Oriental).  

Este resultado, aparentemente surpreendente, que tem eliminado, nos países atrasados, as 
históricas diferenças entre “liberais” e “nacionalistas” e, nos países imperialistas, entre 
“burgueses” ou “conservadores” e “socialistas”, deve-se ao fato de que se trata em todos os 
casos de forças tributárias do capital, num período de excepcional crise deste. Quando se 
admite essa “convergência histórica”, ela é justificada como o produto inevitável da 

 60



“mundialização”, que seria o sentido incontornável do atual processo econômico: “O 
triunfo da ortodoxia liberal, a partir do final dos anos setenta, sancionou o caráter 
irreversível do processo de mundialização econômica. Expostos à mobilidade crescente dos 
capitais, os Estados não estão somente limitados no manejo de seus instrumentos 
tradicionais de política econômica. Também estão submetidos a concorrência pela captação 
da poupança e dos investimentos. Essa concorrência os lança numa corrida para a 
desregulamentação, as privatizações e as reduções impositivas que compromete os 
compromissos sociais surgidos durante o período keynesiano”.92

A “globalização” aparece, assim, como a grande tergiversação ideológica da crise do 
capital. No que tem de real, a “globalização” não expressou uma opção consciente pela 
“economia de escala”, nem uma “tendência natural”, mas a concorrência acirrada num 
mercado mundial, com a primeira queda da produção desde 1945 (ou seja, desde a última 
catástrofe mundial provocada pelo capitalismo): nos EUA, em 1974, a produção caiu 
10,4%, a capacidade ociosa foi até 32% e o desemprego situou-se na casa dos 9%.93 Nas 
“recuperações” posteriores da década de 1970, essas quedas não foram reabsorvidas. 

A manifestação das crises do início da década de 1970, em especial nos EUA, coroou um 
longo processo. Para garantir sua supremacia mundial, houve um prodigioso 
desenvolvimento das firmas multinacionais americanas, particularmente na Europa, mas 
este se revelou insuficiente: o déficit crônico do balanço de pagamentos americano marcou 
um fracasso que ameaçava o papel privilegiado do dólar no sistema monetário 
internacional. Com o padrão-ouro, os Estados Unidos, detentores da moeda de reserva 
dólar, seguiram uma ampla política de investimentos no exterior por intermédio do déficit 
sistemático do balanço de pagamentos.  

Por muito tempo, esse déficit foi de fraca dimensão devido aos excedentes comerciais dos 
EUA: mais de seis bilhões de dólares em 1964, ano de seu apogeu. Estes excedentes 
conseguiam compensar as despesas militares da manutenção da política imperialista 
americana, e permitiam, por outro lado, um grande investimento no exterior. Mas a 
repatriação dos lucros das empresas dos EUA no exterior, para equilibrar o balanço de 
pagamentos, não aconteceu: devido à crescente estagnação da economia dos EUA, os 
lucros foram crescentemente reinvestidos na própria área do investimento externo. E o 
superávit comercial foi se extinguindo, até desaparecer em 1971 (ver próximo capítulo). 
Isto impôs a desvalorização do dólar como única saída para não comprometer um sistema 
monetário internacional através do qual os EUA exploravam o mundo.94   

No conjunto da economia capitalista mundial, “tudo acontece como se, devido à 
internacionalização e, ainda, à trans-nacionalização do capital desde o final dos anos 
sessenta, o terreno de enfrentamento entre grupos industriais e financeiros - até então 
essencialmente nacional - fosse transferido para o mercado mundial, no qual cada um 
tentaria conquistar a posição mais vantajosa em mercados mais estreitos, em uma 
conjuntura de concorrência exacerbada. A partir disso, as políticas econômicas nacionais de 
regulação conjuntural cederam lugar às políticas de sustentação dos grupos trans-
                                                 
92 ADDA, Jacques. La Mondialisation de l’Économie. Paris, La Découverte, 1996, p. 79. 
93 MATTICK, Paul. Economics, Politics and the Age of Inflation. Londres, Merlin Press, 1978, p. 54. 
94 FAIRE, Alexandre. Os conflitos inter-imperialistas na crise. In: AMIN, Samir. A Crise do Imperialismo. 
Rio de Janeiro, Graal, 1977, pp. 65-66.  
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nacionalizados melhor situados para lhes ajudar a aumentar a sua competitividade, 
enquanto que a prática do ‘fordismo’ se transformou em estratégia de limitação dos 
salários, com o objetivo de reduzir o consumo doméstico para aumentar ao mesmo tempo o 
lucro e o excedente exportável”.95

O autor citado não foi até a raiz do problema, ao ficar na constatação do fim do “pacto 
regulador”, fim, por sua vez, derivado da “crise do fordismo”, que seria o resultado da 
utilização em grande escala das “novas tecnologias” (nas quais muitos autores vêem o 
“fundamento produtivo” da “globalização”). Mas, como constatou há quase meio século o 
pai da cibernética moderna - Norbert Wiener - já então estavam reunidas as condições 
técnicas para a aplicação em grande escala da automatização. Se isso não aconteceu, foi 
devido às condições econômicas: o período de expansão capitalista atenuava a concorrência 
internacional, e tornava anti-econômica a ociosidade antecipada dos capitais existentes.  

A automatização não derivou de uma “revolução técnico-científica” mas da própria crise do 
capital, e da tentativa de sair dela através do aumento da sua composição orgânica, para 
aumentar a taxa de mais-valia e, portanto, a taxa de lucro, que experimentou uma queda 
brusca no fim do período de expansão: o aumento da produtividade do trabalho caiu, nos 
EUA, de 3,2% no período de 1958 a 1966, para 1,6% no período 1966-1974 (situando-se 
por baixo do crescimento demográfico); a taxa de lucro passou, entre 1973 e 1982, nos 
EUA, de 18,8 para 4,2; no Japão, de 35,0 para 14,3; na Alemanha, de 14,1 para 8,1; na 
Inglaterra, de 6,6 para 0,6.  

As novas tecnologias visaram atacar a queda da produtividade do trabalho (mediante o 
aumento do seu controle pelo capital) e da taxa de lucro, mediante a redução do tempo de 
trabalho necessário ou, como foi sintetizado, “produzir com estoque reduzido, em particular 
o de processo; capacitar o seu aparelho produtivo para a flexibilidade; organizar a produção 
e o trabalho de forma a aumentar significativamente o controle sobre o processo produtivo; 
reduzir substancialmente o tempo necessário para produzir”.96

Mas as contradições do capital não desapareceram em virtude das “novas tecnologias”. O 
paliativo “tecnológico” as aprofundou no longo prazo: perseguindo cada um seu fim 
individual (abaratar os custos e elevar os lucros) os capitalistas afundam a taxa de lucro do 
capital social. Como resultado da queda da taxa de lucro a concorrência entre os capitais e 
as desigualdades do desenvolvimento capitalista se exacerbaram: se o aumento do custo de 
trabalho foi de 100 para 144 nos EUA, “entre 1964 e 1982, o custo relativo do trabalho foi 
de 100 para 206 na Alemanha Oriental, e de 100 para 204 no Japão. Com uma elevação 
muito mais rápida dos salários, firmas estrangeiras tiveram um incentivo muito maior para 
substituir trabalho por capital”.97

A miragem informática encontra no capital os seus próprios limites. Os investimentos 
maciços na informática desde os anos 1970, que atingiram até 10% do PIB dos EUA, não 
produziram os resultados esperados. O impacto das tecnologias informáticas na 
produtividade global é baixo, até negativo. Com a notável exceção do setor das 
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telecomunicações, apenas os fabricantes de computadores e de programas se beneficiam 
com a revolução informática. Chama-se a isto “paradoxo informático”.  

Suas causas seriam numerosas: os programas são mal concebidos, de difícil uso, pouco 
confiáveis, e mal correspondem ao trabalho que supostamente deviam auxiliar. Sua rápida 
obsolescência impõe um esforço de manutenção e de formação de pessoal onipresentes e 
onerosos. A transferência de tarefas subalternas para pessoal melhor remunerado, a 
desqualificação cada vez mais rápida e a falta de motivação da mão de obra têm um custo 
econômico e social muito importante.98

O capitalismo não pode realizar a “revolução informacional” devido a que as tecnologias 
não são neutras, elas se inserem num modo de produção determinado, numa etapa concreta 
do seu desenvolvimento, e atualmente elas revelam as tendências mais profundas que 
marcam o caráter parasitário do capitalismo contemporâneo. Como, por um lado, o seu 
dinamismo se encontra diretamente associado à taxa de lucro derivada de sua aplicação 
produtiva e como, por outro lado, esse benefício depende da possibilidade de extrair a 
maior fatia possível do valor criado pelo trabalho; quanto menor é a proporção do mesmo 
no processo de produção (dominado cada vez mais pela importância do capital constante), 
maior é o grau de exploração do trabalhador necessário para obter um aumento no lucro 
para uma dada quantidade de capital.  

Essa é a razão profunda pela qual vinte anos de agressão sistemática contra os trabalhadores 
resultaram em curtas e efêmeras recuperações, se medidas na escala do fenômeno em seu 
conjunto. As “novas tecnologias”, longe de atenuar as leis que conduzem para a derrocada 
do capital, acentuam no longo prazo a sua vigência. 

A “saída da crise” foi anunciada várias vezes, e outras tantas abandonada, nos últimos anos. 
Nos anos 80, “no final da década, falava-se abertamente no fim da crise. Mas a recorrência 
periódica das dificuldades, desde 1990, veio derrubar a demasiadamente relativa 
prosperidade. O fato marcante dos últimos anos é uma espécie de angústia teórica e prática, 
diante de problemas aparentemente insolúveis ou mal colocados. Não assistimos a uma 
verdadeira reabilitação do keynesianismo, ao mesmo tempo em que o ultra-liberalismo se 
esgota, e em que a intervenção pública está brecada por uma série interminável de 
limitações.99

Na verdade, os elementos que prefiguravam a crise da economia capitalista já se 
encontravam presentes no período de expansão, os chamados “30 anos gloriosos” (1945-
1975): “A opinião pública no mundo ocidental parece não ter se conscientizado dessa crise 
senão em outono de 1973, depois que quadruplicou o preço do petróleo. A memória é curta. 
Antes de tomar a aparência de uma crise das matérias primas, lembremo-nos que a partir do 
15 de agosto de 1971, esta crise já tinha começado a se manifestar sob sua forma 
monetária.100

Trata-se de muito mais do que isso. A própria “expansão” tinha sido possibilitada, menos 
pelo livre desenvolvimento das forças produtivas do capital, e mais pela intervenção extra-
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econômica do Estado: “A expansão longa do pós-guerra dos países do Norte não teria se 
verificado sem a intervenção de poderosos processos reguladores, mais ou menos 
intencionais, que alguns chamam de ‘regulação monopolista’, para indicar que representam 
o modo de regulação acabado do capitalismo na era monopolista. Nós preferimos chamá-
los de ‘regulação monopolista estatal’, para precisar que fazem intervir as estruturas 
econômicas e a ação específica do Estado”.101 Esta constatação fica apenas na superfície do 
fenômeno, e ilustra como a “teoria da regulação” se limita a constatar post festum 
tendências que só a crise pôs em evidência, para os que acreditam na progressividade do 
capital. 

Contrariamente, Tom Kemp já constatava, em plena “expansão”, os sintomas de 
parasitismo na sua “locomotiva” norte-americana: “A estagnação relativa da economia 
americana se deve a que a própria natureza das relações capitalistas se opõe à realização 
completa das potencialidades contidas no desenvolvimento das técnicas do século XX nas 
forças produtivas. Num informe apresentado ao Congresso em 1961, os conselheiros 
econômicos da presidência dos EUA notavam que se produzia uma cisão cada vez maior 
entre o rendimento real e o rendimento potencial, cisão que provocava uma perda anual de 
500 dólares por família americana (isto é, duas vezes o gasto em educação). O desperdício 
provocado pelo regime capitalista ainda assim é bem inferior ao aumento dos recursos que 
seria possível num regime de economia planejada”.102  

Existiam elementos suficientes para questionar a “revolução técnico - científica” ou 
“terceira revolução industrial”. Mas foi necessário esperar que as ilusões dos “trinta anos 
gloriosos” desaparecessem para que aqueles fizessem irrupção no pensamento econômico, 
embora os dados históricos e científicos já existissem para pôr em questão “a aparente 
ruptura representada pelas taxas mais altas de crescimento do período após-guerra. Que há 
no curso do desenvolvimento tecnológico para explicar essa ruptura? A resposta pode ser: 
nada, ou quase nada. Certamente, não há dificuldade em enumerar um conjunto de novos 
produtos e processos. Mas a maioria deles remonta aos anos do entre - guerras.  

“Por mais que os gastos com pesquisa e desenvolvimento tenham aumentado desde 1945, 
não está claro que eles tenham aumentado significativamente mais depressa do que numa 
ou duas gerações anteriores. Além disso, tanto quanto os avanços tecnológicos dos anos do 
após-guerra apóiam-se numa base científica, trata de uma base química e elétrica que 
remonta a um século atrás, ou mais até... Que provas incontestáveis existem de uma 
ligação, durante esses anos, entre a ciência, num extremo, e a expansão econômica, no 
outro? A resposta é: não muitas e, mesmo assim, irregulares. Praticamente, o melhor que se 
pode fazer é apontar para uma correlação entre os gastos com P&D e as taxas de 
crescimento das diferentes indústrias”.103

A expansão, na verdade, não se baseou no livre e espontâneo desenvolvimento das forças 
produtivas capitalistas, mas na intervenção externa do Estado, como consumidor e como 
financiador do consumo, seja do consumo pessoal nos velhos países capitalistas ou da 
industrialização artificial das nações atrasadas. A primeira experiência em grande escala 
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deste tipo tinha tido lugar nos EUA na década de 1930, como meio para tirar a economia 
norte-americana da depressão, e tinha sido consagrada teoricamente pela “teoria” 
keynesiana que, fazendo da necessidade virtude, glorificou a política intervencionista ex 
post facto.  

Segundo a crença geral, nos EUA, o que devia fazer-se “era aumentar os salários na 
indústria em geral. O maior poder de compra que isto gera constitui o mercado necessário 
para a recuperação e para estimular os empresários a aumentar a produção e a ocupação. 
Este ponto de vista encontra um grande apoio popular, e é a panacéia favorita para 
restabelecer os bons tempos. É prontamente aceita pelos políticos e de forma entusiasta 
pelos líderes operários. Teve um papel importante na política econômica do New Deal, 
enormemente influenciada pelos pontos de vista dos teóricos do subconsumo. Encontra sua 
expressão concreta na política de salários da Lei de Recuperação Nacional da Indústria, na 
Lei de Salários e Horas que estabeleceu um mínimo de salários e um máximo de horas e na 
ajuda prestada pelo New Deal à recuperação e expansão dos sindicatos”.104  

A intervenção do Estado na política salarial, generalizada nos países capitalistas no 
segundo pós-guerra, exigiu um grau inédito de integração dos sindicatos ao Estado (e 
reforçou a “aristocracia operária” nos países imperialistas).  

A intervenção estatal como garantia do ciclo do capital em seu conjunto foi particularmente 
marcante na Europa, onde o primeiro problema que se apresentou no pós-guerra foi o de 
reparar as devastações produzidas durante o conflito. Em todo o continente a destruição 
material havia sido enorme e havia existido muito pouco investimento neto.  

Ao mesmo tempo havia existido tal progresso nas técnicas e produtos industriais durante a 
guerra, especialmente na América do Norte, que voltar simplesmente aos esquemas pré-
bélicos teria deixado a Europa a mercê dos EUA nos aspectos econômicos tradicionais, e 
do novo gigante russo nos militares.  

Era particularmente importante - e custoso - modernizar os serviços básicos de transporte e 
de energia, dos quais dependia a recuperação (eles haviam protagonizado os debates sobre a 
propriedade pública antes da guerra) e coordená-los a nível nacional. Esses setores foram 
objeto da primeira onda de nacionalizações que ocorreu depois da guerra. 

O grande motor, porém, em especial nos EUA, foi o gasto armamentista, ou seja, o gasto 
improdutivo do Estado, que durante a II Guerra tinha permitido absorver o desemprego 
criado pela crise da década de 30, e posteriormente tirar (sob pretexto da guerra da Coréia) 
o país da recessão do final da década de 40: “Os gastos militares somaram, a partir da 
guerra da Coréia (1950), quantidades nunca antes atingidas. Nessas condições teve lugar a 
expansão do sistema capitalista internacional. Os gastos militares eram, para o sistema 
mundial capitalista, a principal causa da expansão e ainda do desaparecimento de uma parte 
das desproporções que antes limitavam a capacidade de expansão.  

“Os encargos militares davam solução ideal ao problema colocado pela realização da mais-
valia: preservavam a taxa de lucro no conjunto da economia e abriam, para as indústrias 
não-armamentistas, mercados que de outro modo não teriam existido. Mas, se o boom 
armamentista motorizou a economia até um certo nível, foi depois sob influência das forças 
do mercado que a expansão prosseguiu. Tratou-se, a partir de então, de uma expansão 
                                                 
104 ESTEY, J. A. Tratado sobre los Ciclos Económicos. México, Fondo de Cultura Económica, 1948, p. 461.  

 65



capitalista de tipo normal: a multiplicação das indústrias de bens de produção e o 
desenvolvimento do mercado civil eram as condições que permitiam realizar a mais-
valia”.105

O gasto público garantiu o pleno emprego que vigorou durante mais de duas décadas, em 
contraposição com a tendência estrutural ao desemprego que as condições econômicas 
favoreciam. De um lado, o aumento da produtividade tendia, em que pese a rapidez da 
expansão econômica, a diminuir o ritmo de crescimento do emprego produtivo mas, por 
outro lado, os pedidos do Estado e o consumo das camadas improdutivas faziam recuar os 
limites da realização da mais-valia. A extensão do trabalho improdutivo e do gasto público 
aplicado em atividades que não produziam valor compensavam as tendências ao inchaço do 
desemprego estrutural induzido pela elevação da produtividade. 

O financiamento público da produção, por outro lado, gerou a inflação que se transformou, 
para o capital, num meio de prosseguir e intensificar a acumulação, independentemente dos 
obstáculos criados pelas flutuações conjunturais. Numa época dominada pela extensão dos 
cartéis internacionais e das firmas multinacionais no mercado dos principais produtos (em 
geral, de quatro a seis empresas abocanham 60-80% da produção) a inflação virou um 
imposto privado que o capital percebe dos consumidores, pelo desaparecimento da 
concorrência de preços. 

Este poder permitiu aos oligopólios obrigar à população, inclusive à de baixos recursos, a 
praticar uma espécie de poupança forçada, a fixar (pela “formação -monopólica- dos 
preços”) seu montante em função de seu programa de investimentos, e apropriá-la sem 
reembolso nem juros. A inflação virou um meio para intensificar a acumulação e ampliar 
suas bases sociais, superposta aos mecanismos tradicionais (emissão de ações e obrigações, 
empréstimos bancários) que centralizavam a poupança das classes médias para transformá-
la em capital, obrigando toda a população a contribuir compulsoriamente para a 
acumulação capitalista. 

O gasto armamentista, além disso, propicia atividades intensivas em capital (constante), o 
que acelera a atuação da queda tendencial da taxa de lucro. Prepara, também, a chamada 
“exclusão social” típica da atualidade, que nada mais é do que o crescente desemprego de 
trabalhadores não qualificados. Para eles a indústria armamentista, que tem uma 
pronunciada tendência à qualificação, era um território particularmente inóspito: nos EUA 
essas indústrias usam proporcionalmente 23% a mais de trabalho de profissionais 
especializados, 69% a mais de trabalho qualificado e 25% a mais de trabalho semi-
qualificado do que a indústria em geral. 

A crise do “modelo” estava, portanto, inscrita em seu nascedouro, seguindo, aqui também, 
o “modelo” típico das crises: “Quando a taxa de mais-valia já não aumenta, ou não aumenta 
o suficientemente rápido como para compensar o aumento da composição orgânica do 
capital, começa a descender a taxa de lucro social. Tão logo os capitalistas descobrem que a 
taxa de lucro desce, que os dividendos das sociedades por ações começam a baixar, se 
apresenta o desastre financeiro. A crise é verificada apenas quando começa a descer a taxa 
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de lucro, tão logo ela tem que descer devido a que o aumento da composição orgânica do 
capital não pode ser já compensado pelo aumento da taxa de mais-valia”.106  

No entanto, a tendência foi nessa direção: a proporção entre a renda dos 20% mais ricos da 
população mundial, e dos 20% mais pobres, cresceu de 30 a 1 em 1960, para 78 a 1 em 
1994 (segundo cifras da ONU). Mas, antes de se realizar essa “anti-utopia” de uma 
sociedade de “novos parias”, as catástrofes sociais e políticas seriam de tal magnitude que 
poriam o poder político em jogo, a escala nacional e internacional, para todas as classes 
sociais, e como questão de vida ou morte para os trabalhadores. 

A intervenção estatal possuía limites intransponíveis para sustentar a expansão do ciclo do 
capital. O gasto armamentista, de fato, mantém a demanda agregada, mas, em última 
análise, utiliza a mais-valia improdutivamente. Há cada vez menos mais-valia disponível 
para as crescentes exigências de renovação e expansão de capital constante, circulante e 
fixo. O limite da “economia mista” é o ponto em que os gastos governamentais se 
apropriam de uma parte tão grande do valor, que muito pouco fica disponível para 
continuar a acumulação de capital privado.107  

De acordo com Gianfranco Pala, “este contraste começou a se manifestar nos EUA a partir 
da metade dos anos 60. Por volta de 1965-66 alguns índices relevantes e oficiais da 
economia americana, como as relações lucros - salários e vendas - insumos, ou a utilização 
dos investimentos, atingiram seu ápice. Numa confirmação indireta, basta constatar que em 
1970-71 esses mesmos índices recomeçaram a aumentar, indicando os primeiros sintomas, 
incertos e provisórios, da retomada do capital multinacional de base americana. 
Contemporaneamente, o desemprego, que em 1966 tinha atingido seu nível mais baixo, 
voltava a crescer vertiginosamente nos anos 70”.108

Posta em evidência pela recessão de 1973-75, a deterioração econômica que esteve na base 
do processo começou antes, e continuou depois desse abalo. Os lucros das empresas 
americanas declinaram a partir de 1965, e fracassaram nos seguintes 15 anos em recuperar 
seus níveis da década de 60.  

O investimento neto anual acompanhou essa tendência, caindo de uma média anual de 4% 
do PIB no período 1966-70, para 3,1% em 1971-75, e 2,9% em 1976-80. A produtividade 
também: o aumento médio anual caiu de 2,45% no período 1948-73 para... 0,08%, no 
período 1973-79.109 Os dados macroeconômicos foram apenas a evidência empírica desse 
processo, o “sinal” que evidenciava a crise que corroia as condições gerais de valorização 
do capital no seu próprio centro mundial, os EUA. 

 

 
 
 
                                                 
106 SOUYRI, Pierre. La Dynamique du Capitalisme au XX Siècle. Paris, Payot, 1983, p. 170. 
107 Ver: MATTICK, Paul. Marx y Keynes. Los limites de la economía mixta. México, ERA, 1977. 
108 PALA, Gianfranco. L’Ultima Crisi. Milano, Franco Angile, 1982, p. 125. 
109 FERGUSON, T. e J. Rogers. Right Turn. The decline of the democrats and the future of American politics. 
Nova York, 1986. Cf. também: SMITH, Sharon. Twilight of the American Dream. International Socialism no 
54, Londres, março 1992. 
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Déficit do Balanço de Pagamentos dos EUA 

 

 
 

Foi a partir dos sintomas de crise acumulados desde a década de 1960 que os EUA 
começaram a quebrar a “ordem econômica internacional” no sentido da 
“desregulamentação”, o que revela que o suposto “neoliberalismo” da década de 80 afunda 
as suas raízes no “regulacionismo” da década de 60 ou, o que dá na mesma, que ambos são 
filhos gêmeos não-idênticos da mesma crise do capital.  

Os EUA “passo a passo romperam as regras da antiga ordem e obrigaram ou forçaram 
outros países a rompê-las. O rompimento das regras era considerado necessário a cada 
passo, para salvar o sistema monetário internacional de uma crise ainda maior. A primeira 
alteração importante das regras foi a criação da reserva comum de ouro em 1961, que 
livrava os EUA de uma parte da responsabilidade pela manutenção do preço do ouro ao 
nível de 35 dólares a onça - troy.  

O passo seguinte foi a renúncia unilateral dos EUA da obrigação de prover ouro a 
compradores privados ao preço de 35 dólares a onça, em 1968. Três anos depois, produziu-
se a decisão de fechar o guichê do ouro também aos compradores oficiais. Os EUA 
renunciaram igualmente a suas obrigações informais como país de moeda de reserva ao 
obstruir o acesso a seus mercados de capital; e a imposição de um aumento tarifário de 10% 
sobre as importações, em agosto de 1971, foi uma violação flagrante das regras que 
governavam o comércio internacional. Por último, os Estados Unidos foram em grande 
medida responsáveis pela última violação importante das regras, a suspensão do regime de 
taxas de câmbio fixas”.110
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No mesmo período, o capital financeiro dos EUA, seguido pelos países capitalistas em 
conjunto, criaram as bases para o desenvolvimento da especulação financeira típica da 
suposta “globalização”. Os primeiros bancos a se internacionalizarem foram os norte-
americanos e a magnitude desse processo pode-se verificar no seguinte: no longo período 
que vai desde 1918 a 1960 as sucursais bancárias norte-americanas no exterior duplicaram 
(de 61 a 124), mas nos quinze anos seguintes o número das mesmas se multiplica 
aproximadamente sete vezes; assim, em 1975, existiam quase 900 filiais de bancos norte-
americanos no exterior. Nesta proliferação internacional de sucursais, os bancos japoneses 
e europeus seguiram o caminho aberto pelos norte-americanos. 

Em 1971, os EUA deram um golpe de graça na “ordem econômica” elaborada em 1945. A 
maior parte das moedas tornaram-se flutuantes e foi apenas com o Smithsonian Agreement, 
realizado em Washington a 18 de dezembro de 1971, que foi oficializada uma 
desvalorização de 7,89% do dólar, fixando o preço da onça do ouro a 38 dólares. Essa 
decisão trouxe um reajuste geral das moedas, enquanto que as margens de flutuações, 
fixadas em 1% quando dos acordos de Bretton Woods, passavam a 2,25%. O dólar ficava 
inconvertível; a parte do estoque de ouro dos EUA caiu a 28% do estoque mundial e o 
déficit do seu balanço de pagamentos atingiu 23,5 bilhões de dólares. 

A crise econômica é a união forçada de dois elementos que se tornaram independentes no 
processo de produção e valorização. Produção e circulação, que são dois elementos 
constitutivos do processo global de reprodução ampliada do capital, se separam quando há 
superprodução e as mercadorias não podem ser “realizadas”, isto é, vendidas: há um 
desatrelamento entre compra e venda, entre a produção e o consumo. A crise é exatamente 
o reagrupamento forçado desses dois momentos da reprodução econômica da sociedade, 
mediante a queda vertiginosa de preços, falência de produtores, desemprego de 
trabalhadores, queda do poder aquisitivo da população, destruição física de mercadorias etc. 

Como qualquer crise de grande amplitude, a que sacudiu o mundo na primeira metade dos 
anos 70 foi gerada por múltiplos fatores: escassez de petróleo, péssima circulação 
monetária, guerra comercial, luta de classes acirrada etc. Mas como todas as crises 
capitalistas, esta foi uma crise de superprodução, que se localiza não em 1973 (que é tão 
somente uma das manifestações fenomênicas da crise), mas já na segunda metade dos anos 
60. 

Em 1966-65, os índices oficiais da economia norte-americana representativos dos lucros, 
das reservas internacionais, da utilização da capacidade instalada, nível de emprego etc, 
atingiram seu ponto de inflexão. No qüinqüênio 1965-66 a 1970-71, a taxa de utilização da 
capacidade instalada nos EUA caiu 23% e a taxa de desemprego subiu 29%; os lucros 
também caíram vertiginosamente. Nos países da OCDE, a capacidade ociosa da indústria 
foi de 30% em média; as horas trabalhadas caíram 15%, a produtividade industrial diminuiu 
5%, a produção industrial contraiu-se 15%, a demanda interna desceu 2%, o comércio 
exterior retraiu-se 10%, as taxas de juros bateram recordes de mais de 50% em média e os 
preços ao consumidor aumentaram 15% em média.111 No qüinqüênio posterior (1970-71 a 
1975-76) os lucros subiram muito em relação aos salários e a utilização da capacidade 
instalada cresceu 10%, mas o desemprego continuou crescendo, sendo de 35%. 
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Usualmente, identifica-se a crise de 1973-74 com a gestão conservadora dos governos da 
OCDE para superá-la. A diminuição da produção e a continuidade do desemprego e da 
inflação, resultaram das políticas econômicas governamentais e ajudaram os países ricos a 
superarem a crise (sob a ótica dos interesses das classes dominantes, evidentemente). As 
medidas tomadas foram, dentre várias: 

 
1. Controle da dívida pública; 
2. Correção da taxa de câmbio; 
3. Controle da balança de pagamentos; 
4. Controle dos níveis de preços e salários. 
 
Em 1975, os países da OCDE já podiam apresentar, como resultado do qüinqüênio anterior, 
um aumento da produção em 5%, da demanda interna em 3%, da produtividade do trabalho 
industrial em 12%, uma queda dos preços das mercadorias essenciais em cerca de 40%, um 
freio da inflação ao ritmo médio de 9% e o aumento dos lucros em 25%, em média. 
Entretanto, se atentarmos para o índice de horas trabalhadas, veremos que a recuperação 
econômica foi mais acentuada no qüinqüênio 1975-80 (ressalvando-se que, ao contrário dos 
índices citados de Pala, estes cotejam as médias do qüinqüênio 1970-1975 com a média do 
ano de 1970, mas não com o qüinqüênio 1965-70): 
 

ÍNDICE DE HORAS TRABALHADAS NA INDÚSTRIA DE MANUFATURAS 
(1970 = 100) 

País 1970 1975\70 1980\75 1980\70 
Alemanha Ocidental 100,0 92,2 103,0 95,0 
Japão 100,0 89,6 106,2 95,2 
Reino Unido (Homens) 100,0 95,1 98,1 93,3 
Reino Unido (Mulheres) 100,0 97,6 101,4 98,9 
EUA 100,0 99,0 100,8 99,9 
França 100,0 93,1 97,4 90,6 

Fonte: ONU, Statical Yearbook, vários números. 
 
De qualquer maneira, o qüinqüênio 1970-75 pode ter sido importante para que os governos 
conseguissem impor seus planos econômicos de recuperação capitalista, que ficaria mais 
acentuada no período 1975-80, e ao qual sobreveio uma nova crise (1982). O mesmo 
comportamento econômico de grande recuperação capitalista pós-1975 pode ser verificado 
nas taxas de investimento e de formação bruta de capital fixo: 
 

INVESTIMENTO (% DO PIB) 
País 1970 1975 1980 1985 
Alemanha Ocidental 27,6 19,8 23,5 20,3 
Japão 39,1 32,8 32,3 28,2* 
Reino Unido 19,6 18,6 16,8 17,3 
EUA 17,8 16,8 18,6 19,2 
França 26,1 23,0 23,6 18,9 

Fonte: FMI, Estadísticas Financieras Internacionales, 1986. *Cifra de 1984. 
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FORMAÇÃO BRUTA DE CAPITAL FIXO (% DO PIB) 
País 1970 1975 1980 1985 
Alemanha Ocidental 25,5 20,4 24,1 19,6 
Japão 35,5 32,5 31,6 30,1 
Reino Unido 18,9 20,1 18,1 17,1 
EUA 17,6 17,0 18,5 19,6 
França 23,4 23,3 21,9 18,8 

Fonte: FMI. Estadísticas Financieras Internacionales, 1986. 
Estimativa com base nos dados, em moeda nacional de cada país. 
 
Os dados não são conclusivos por si mesmos. Contudo, eles mostram que a economia 
mundial esteve mais lenta na primeira metade do decênio de 1970. para alguns tratou-se de 
uma grande crise ocasionada por fenômenos econômicos surgidos naquele momento, para 
outros tratou-se da gestão da depressão provocada por uma crise de superprodução que se 
inicia antes (1966, mais ou menos). De qualquer forma, uma nova arrancada se dá depois 
de 1975.  

Mas qual a causa da crise de superprodução? O keynesianismo militar da maior economia 
do planeta, a dos EUA, levou a indústria bélica ao paroxismo da produção, particularmente 
num momento de início da guerra do Vietnã. Os gastos militares concorreram para 
estimular artificialmente a demanda agregada da sociedade, conduzindo os EUA, e por 
extensão, os demais países da OCDE, a uma crise de superprodução. Também as lutas de 
classes, as conquistas salariais, o crescimento eleitoral da esquerda e a subida dos gastos 
estatais com subsídios (vide o projeto “grande sociedade” de Jhonson) foram fatores de 
crise do capitalismo. Como toda crise, a de fins dos anos sessenta foi também uma 
oportunidade de se reorganizar a economia mundial. Isso acabou sendo feito pelos 
capitalistas, totalmente ao contrário do que seria uma reorganização sob a ótica dos 
trabalhadores. 

Se Ernest Mandel introduziu sua previsão da crise de 1973 na dinâmica dos ciclos longos 
da economia capitalista mundial, e Gianfranco Pala, por seu turno, deslocou o momento da 
crise econômica para o final dos anos sessenta, André Gunder Frank tentou ir além da 
própria explicação puramente “econômica”, além de se distanciar do caráter cíclico da 
crise. As explicações sobre a crise de 1973 elaboradas por André Gunder Frank a época, 
tiveram a saudável perspectiva  de não se limitarem unicamente aos detalhes econômicos 
da crise mas a cada momento procuravam tirar conclusões e projeções políticas que, 
podemos hoje constatar, nem sempre se concretizaram. Porém isso em nada desvaloriza o 
esforço analítico dos seus trabalhos. 

Em setembro de 1972, Gunder Frank via, como séria possibilidade, a crise econômica que 
se consolidava não mais como uma crise cíclica do capitalismo. Mais do que isso, ele 
visualizava uma crise estrutural e com transformações qualitativas até então desconhecidas 
(“reflexões sobre a crise econômica mundial). As faces mais claras das crise do ponto de 
vista econômico estariam no declínio  relativo da produção, declínio dos lucros e 
investimentos e uma luta renovada pelos mercados. 

A crise de acumulação teriam a característica de introduzirem mudanças qualitativas na 
divisão internacional do trabalho, que nos períodos de expansão são quantitativamente 
aumentadas. A constituição de sub-imperialismos seria uma expressão das novas 
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modificações em curso exemplificados pela expansão recente de Brasil, África do Sul e Irã. 
Outro aspecto das modificações introduzidas na divisão internacional do trabalho estariam 
se dando na URSS e outras economias socialistas. Para Frank, as “economias socialistas” 
ocupavam crescentemente um papel análogo aos sub-imperialismos que surgiam: 
importadores   de tecnologia mais avançada dos centros imperialistas e exportação de 
tecnologia de segundo nível e matérias primas para os países mais pobres. Essa observação 
de Gunder Frank sinalizava, embora seus textos não dessem esta ênfase, a trajetória de 
estagnação tecnológica e produtiva que o modelo estalinista de auto-suficiência conduziu as 
economias socializadas. 

Do ponto de vista das conseqüências políticas mais visíveis da crise, Frank visualizou com 
nitidez que o imperialismo varia o possível para criar uma válvula de escape nos países 
centrais do capitalismo através de uma fase de ascensão de governos social-democratas. 
Porém o custo pesado da crise  recairia sobre os países subdesenvolvidos, para onde 
certamente se direcionariam os custos de recuperação das taxas de lucro reduzidas. O 
aumento da exploração da força de trabalho estaria ao lado da constituição  de novos 
governos com características neofascistas. Se examinarmos a conjuntura política latino-
americana dos anos 70, é inegável que essas perspectivas se concretizaram. 

Um dos aspectos centrais das análises de André Gunder Frank para explicar as profundas 
transformações qualitativas que a crise da economia capitalista dos anos 70 provocou, 
centrava-se no surgimento do fenômeno dos sub-imperialismos. Essas projeções 
evidentemente encerravam a crença em um próximo ciclo progressivo de desenvolvimento 
capitalista. Para Frank a característica desta nova fase estaria dada pela multipolaridade de 
potências econômicas capitalistas, cuja expressão mais consolidada se encontraria na 
emergência do Brasil, África do Sul, Irã e México, países que iniciaram sua industrialização 
na década de 1930, como resposta à crise de 1929, no que se chamou de “substituição de 
importações”, dirigida ao mercado interno.  

A crise dos anos 1970 conduziria a um padrão de acumulação completamente diferente, 
agora concentrado na produção de bens de capital voltados para exportação, e não em bens 
de consumo para o mercado interno. Esse modelo necessitaria de custos de produção baixos 
para ganhar competitividade no mercado internacional. A viabilidade econômica deste 
modelo não pressupunha, portanto, uma redistribuição de renda, mas exatamente o 
contrário, um aumento brutal da exploração da força de trabalho. Politicamente este trajeto 
conduziu a constituição de governos altamente repressivos, constituição de estados 
tecnocráticos e as ideologias da segurança nacional, particularmente na América Latina. Do 
ponto de vista da crise geral do capitalismo nos anos 1970, este novo modelo permitiu uma 
recomposição das taxas de lucro deslocando para as periferias as tensões políticas do 
sistema. 

Um outro entendimento apareceu num texto escrito por Etienne Laurent e Michel 
Dauberny.112 Um dos aspectos destacados pelos autores foi examinar a amplitude da queda 
da produção industrial em 1974-1975 e as causas imediatas do relançamento da inflação. 
Para os autores a gravidade da crise de 74-75 e particularmente a queda da produção, 
demonstravam a beira do precipício em que se encontrava a economia imperialista. Os 
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elementos de 74-75 se expressavam com maior contundência na queda generalizada da 
produção e das trocas, o que levou a OCDE a dizer que a recessão era a mais profunda 
conhecida desde os anos 30. 

Essas constatações reafirmam então o “quadro de uma economia que funciona sobre a base 
de uma injeção continua de créditos associados  às despesas parasitárias dos estados - e em 
primeiro lugar as despesas com armamentos - da contradição fundamental do modo de 
produção capitalista entre o caráter social da produção e as formas privadas de apropriação 
dos meios de produção”. Mas as causas mais imediatas da baixa brutal da produção se 
encontrariam na verdadeira explosão inflacionária a partir do segundo semestre de 1972. 
Dessa forma são distinguidas as causas imediatas das causas mais estruturais da crise 
(despesas estatais parasitárias e especulativas). Assim, “a inflação por outro lado, é a forma 
mais fácil da burguesia combater os efeitos das contradições mais profundas do modo de 
produção capitalista e liberar todas as tendências anarquistas que lhe são próprias”. 

Um dos exemplos mais eloqüentes para demonstrar o vínculo entre as despesas parasitárias 
e a explosão inflacionária seria o expansionismo militar dos EUA acompanhado da corrida 
espacial, que produziram uma violenta inflação através do estouro dos déficits dos EUA 
com repercussões internacionais. A crise do petróleo foi por outro lado, uma expressão da 
concorrência inter-imperialista e não poderia, portanto, ser responsabilizada pela inflação 
galopante de 1973 e muito menos pela crise e decréscimo da produção industrial. . 

A queda da produção industrial veio acompanhada de um recuo no volume de trocas 
comerciais avaliada em 7% no ano de 1975 (avaliação da OCDE). No curso da recessão de 
1974-1975, o número de falências nas empresas comerciais e industriais aumentou em mais 
de 30% nos EUA e em mais de 60% na Grã-Bretanha. Na França, onde o número de 
falências de uma média anual de 10.000 no período de 1968-1973, subiu para 15.000 no 
ano de 1975. Estas cifras aumentaram o desemprego particularmente nos anos 1975-1976.  
Estes dados estariam assim reforçando um processo de desmembramento inevitável do 
mercado mundial, cujos prazos não se poderiam precisar, mas que estaria se expressando 
claramente na queda profunda da produção e das trocas comerciais.  

Os surtos de recuperação econômica alcançados pela Alemanha e Japão após a Segunda 
Guerra Mundial, comumente utilizados como exemplos de capacidade de recuperação da 
economia capitalista, entravam num processo de crise ainda mais aguda em função de sua 
submissão ao imperialismo norte-americano. Avaliações unilaterais deixam escapar o 
conjunto da crise, o desenvolvimento desigual e combinado, que realça assim a falência  
das construções teóricas que se baseavam nos milagres alemão e japonês. 

A queda da produção industrial de 1973 foi anunciada por uma queda nas ações das bolsas 
de valores. Mas o fenômeno mais importante foi marcado pelas primeiras iniciativas dos 
governos para conter a crise: uma retomada dos impulsos inflacionários alimentados pelos 
gigantescos déficits orçamentários dos principais países industriais, as custas de créditos 
injetados no circuito econômico para impedir seu colapso. Sem esses créditos, certamente, 
falências em cascata aconteceriam. A intervenção dos bancos centrais e dos governos para 
salvar do perigo os grandes trustes e corporações, realçavam que as raízes da crise da 
produção de 1974-1975 não haviam sido eliminadas. Pelo contrário, três anos depois estas 
contradições se elevariam ainda mais. 
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Contrariando Ernest Mandel no que tange ao significado da crise de 1974 - 1975, os autores 
não concordaram com a afirmação de que a “função histórica” dessa recessão foi 
simplesmente terminar com o sistema de pleno emprego e criar um sistema de desemprego 
massivo e permanente. Esta seria uma avaliação unilateral e limitada, que não levava em 
consideração o estágio imperialista do capitalismo, o fato de que milhões de trabalhadores 
viviam nos países semi-coloniais e próximos aos grandes centros imperialistas, o que já 
garantia há muito tempo uma pressão gigantesca sobre os trabalhadores dos países 
industrializados. Mas mais do que isso, o desemprego de milhões de trabalhadores 
significava para a burguesia uma renúncia a colocar em movimento uma força de trabalho 
que poderia produzir mais-valia. Só o caráter crescentemente especulativo da economia 
explicaria esta tendência aparentemente contraditória. 

As condições para a recuperação da rentabilidade dos capitalistas e contenção das quedas 
das taxas de lucro durante o ano de 1979, demonstravam que a recuperação se dava em 
níveis inferiores aos de 1966. Para os autores esses efeitos eram decorrentes , não apenas 
das repercussões devastadoras da inflação, mas de uma situação de grande desproporção 
entre a remuneração dos investimentos especulativos em oposição à menos recuperação dos 
investimentos produtivos. Isso explicaria ainda com maior ênfase a crise profunda da 
produção industrial e das trocas comerciais. 

Polemizando novamente com Ernest Mandel, Laurent e Dauberny rebateram a 
caracterização da crise de 1974 - 1975 como mais uma crise clássica de superprodução. 
Retomaram Karl Marx para reafirmarem que “a crise restabelece brutalmente, ao preço de 
grandes sofrimentos, as condições de rentabilidade do capital e de retomada da 
acumulação”. Desta forma, foi ao custo de inúmeras guerras durante o século XX, o seu 
modo principal de regulação, que o capitalismo se manteve funcionando. No seu estágio 
imperialista o capitalismo sobrevive ao custo da destruição crescente de forças produtivas, 
que se expressaram com profundidade durante a Segunda Guerra Mundial. 

Após a Segunda Guerra Mundial, este processo seguiu com a corrida armamentista, no 
crescimento em importância de capitais fictícios e especulativos sem correspondência com 
a produção.  A crise de 1974 - 1975 foi, portanto, um momento desta mesma trajetória de 
destruição periódica de forças produtivas como forma de relançar novos ciclos 
especulativos e guerras de destruição, a um desmembramento crescente do mercado 
mundial. 

Na Europa também, as evidências da crise estavam presentes antes da sua explosão: “Em 
1970 já ficava claro que muitos Estados nacionais europeus haviam fracassado em 
desenvolver estratégias de acumulação capazes de alcançar um crescimento sustentado”. 
No próprio Japão, apresentado como o grande beneficiário da crise do “eixo atlântico”, os 
sintomas eram evidentes, e a explosão foi violenta: “A crise internacional de meados de 
1970, que significaram o fim do longo boom, foi particularmente aguda no Japão. O 
colapso do acordo monetário internacional de Bretton Woods, em 1971, trouxe uma 
valorização severa do yen e abalou a competitividade do capital japonês. O aumento no 
preço do petróleo após o embargo de 1973 representou outro grande impacto, já que cerca 
de 90% das necessidades energéticas do Japão eram cobertas com importações. As linhas 
gerais da crise eram familiares. Caiu a rentabilidade das empresas, a inflação subiu a 24,5% 
em 1974 (apenas a Grã-Bretanha teve um desempenho pior), a produção da mineração e da 
manufatura caiu quase 20% em 1974, o investimento em equipamentos caiu e cresceu o 
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desemprego. Durante um certo período, houve pânico no comércio e o milagre japonês 
parecia ter acabado”.113

Toda a ordem econômica internacional do pós-guerra, centrada no “sistema de Bretton 
Woods” e no papel do FMI, foi a mais séria tentativa feita, em toda a história do 
capitalismo, para superar as conseqüências do seu desenvolvimento desigual que, 
combinado com a crise do capital, levou às duas conflagrações mundiais deste século. 
Como constatou Peter Burnham: “O principal obstáculo à acumulação acelerada em 1945 
era o desenvolvimento desigual do capitalismo a nível mundial, que havia produzido um 
grande desequilíbrio na produção e no comércio entre os hemisférios ocidental e oriental, 
desequilíbrio que se manifestava como ‘brecha do dólar’. Por conseguinte, a estratégia 
econômica dos Estados nacionais europeus girava em torno à busca de uma solução para as 
crises recorrentes do balanço de pagamentos, que manifestavam o desenvolvimento 
desigual. Para esses Estados nacionais, a necessidade de maximizar a acumulação se 
traduzia na necessidade de acumular divisas. A Grã-Bretanha (atuando em representação 
dos Estados europeus) e os Estados Unidos entraram em negociações para restabelecer os 
circuitos globais de acumulação. Dadas as condições de desequilíbrio estrutural, os 
objetivos multilaterais dos EUA (a plena convertibilidade monetária imediata, o comércio 
não discriminado e a diminuição de tarifas alfandegárias) foram resistidos com êxito pela 
Grã-Bretanha e, ao contrário da percepção popular, o sistema de Bretton Woods foi 
efetivamente adiado até 1959” (grifo do autor).114

A crise foi identificada vulgarmente com o “choque do petróleo” de 1973, quando seus 
elementos já estavam presentes no final da década de 1960 sob a forma de “aumento dos 
custos, saturação dos mercados, acentuação da concorrência, o que cria a tendência para a 
queda da rentabilidade (com o) esgotamento dos esquemas de acumulação dos anos 50 e 60 
(saturação dos mercados e resistência do mundo do trabalho)”.115  

                                                 
113 KOSSIS, Costas. Japanese capitalism and the world economy. International Socialism no 54, Londres, 
março 1992. 
114 BURNHAM, Peter. El sistema del Estado internacional y la crisis global. In: HOLLOWAY, John et al. 
Globalización y Estados-Nación. Buenos Aires, Tierra del Fuego, 1995.  
115 BEAUD, Michel. Histoire du Capitalisme. Paris, Seuil, 1981, pp. 293 e 303. 
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5. CRISE ECONÔMICA MUNDIAL E DESENVOLVIMENTO 
DESIGUAL 

A declaração de não conversibilidade do dólar pelos EUA (1971) já expressava a falência 
do suposto “modelo”, ao mesmo tempo em que deflagrava uma profunda luta inter-
imperialista, já que “na visão dos países europeus, os EUA haviam abusado durantes anos 
de sua liderança na política monetária. Primeiro ‘fez emanar dólares-ouro de suas 
máquinas’ destinados a financiar seu crescente déficit na balança de pagamentos e a 
afiançar seu predomínio político e econômico sobre o Ocidente. Os europeus viram na 
suspensão da convertibilidade do dólar a culminação do abuso de poder por parte dos norte-
americanos, pois com essa medida o governo dos EUA se livrava definitivamente do 
saneamento econômico interno e transpassava ao estrangeiro toda a carga do ajuste. E os 
demais países simplesmente não tinham outra opção senão aceitar esta decisão unilateral 
diante da maré de dólares que se estendia em escala mundial”.116

Com a crise mundial, nos anos 1970, o armamento se transformou no único mercado 
capitalista que não retrocedia. Mas a sua expansão foi insuficiente para mobilizar todo o 
capital ocioso gerado pela crise, impulsionando ao mesmo tempo uma enorme inflação, 
pois grande parte desse capital ocioso eram créditos incobráveis contra empresas e nações 
na bancarrota.  

Por outro lado, a semi-industrialização de (alguns) países atrasados se realizou com base 
num fantástico desenvolvimento parasitário, expresso na monumental dívida externa desses 
países que, sendo um retrocesso às formas usurárias do capital, evidenciaram que o capital 
era cada vez mais incapaz de reproduzir-se produtivamente (como capital industrial).  

A dívida externa, uma ameaça de falência do sistema financeiro mundial, é, na verdade, 
uma expressão do esgotamento do modo de produção capitalista. A “rolagem das dívidas” e 
o retrocesso produtivo criaram a agora chamada “financeirização da riqueza”, que demoliu 
uma das críticas principais à teoria marxista do imperialismo, a saber, a suposta “definitiva 
decadência do domínio do capital-dinheiro sobre o capital-mercadoria... o declínio do papel 
do capital bancário (como) tendência universal”.117

O desemprego na CEE pulou 2,6% em 1973, para 8,8% em 1981, e para 13,5% em 1985, 
atingindo a cifra de 42 milhões para os países da OCDE. A taxa de lucros, após-impostos, 
nos EUA, caiu de 8,3 em 1961-65 para 5,3 em 1970, não experimentando recuperação 
significativa posterior.118 O retrocesso produtivo evidencia o mecanismo típico da crise 
exposto por Marx nos Grundrisse: “A inadequação crescente do desenvolvimento 
produtivo da sociedade com as suas relações de produção até aí existentes exprime-se por 
contradições, crises, convulsões agudas. A destruição violenta de capital, não por condições 
que lhe seriam exteriores, mas como condição da sua conservação, é a forma mais flagrante 
pela qual lhe é dado advice to be gone and to give room to a higher state of social 
production. (...) Estas contradições, of course, conduzem a explosões, crises nas quais a 
cessação momentânea de qualquer trabalho e a destruição de uma grande parte do capital 
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fazem regressar este ponto em que ele is enable fully employing its productive powers 
without commiting suicide” (em inglês no original).   

A taxa de crescimento anual das exportações, motor da expansão de pós-guerra, caiu de 7,2 
em 1950-73, para 3,9 em 1973-1990.119 Em que pesem as recuperações, não foram 
superados os elementos de base dessa crise. Como afirmar, nesse contexto, que estaríamos 
em presença da “renovação do mercado mundial auto-regulador” e da “tendência a barrar a 
escalada do caos sistêmico mediante um processo de formação de um governo mundial”?120 
As cifras, e a realidade, provaram a tendência à desagregação do primeiro, e o segundo só 
poderia ser realizado, na vigência do capitalismo imperialista, como “governo mundial” dos 
EUA, contra os imperialismos rivais e as nações atrasadas, o que está longe de ser 
realizado, e só poderia sê-lo através de um retrocesso histórico. 

Do ponto de vista econômico, uma solução à crise baseada nas “‘novas tecnologias” 
somente seria possível num quadro de barbárie, que seria uma espécie de “crise 
permanente”, como foi pontuado: “O mesmo movimento que leva a produtividade do 
trabalho para seu zênite implica também, e nas mesmas proporções, a diminuição absoluta 
do trabalho assalariado. O capitalismo chegaria assim a uma nova etapa histórica, na qual a 
necessidade de reduzir o tempo de trabalho necessário provocaria o retrocesso gradual dos 
mercados, de tal modo que a desproporção entre a capacidade de produção e a de consumo 
evoluiria em direção de um paroxismo. A concentração da totalidade da renda social nas 
mãos de uma fração reduzida da população abalaria a estrutura do consumo. Ainda que 
aumentasse a procura das camadas capitalistas e da aristocracia salarial, ela seria 
qualitativamente diversa daquela da sociedade de consumo, e não adaptada à produção 
automatizada. Mesmo que o assalariado da sociedade automatizada ganhasse 100 ou 1000 
vezes mais, não consumiria 100 ou 1000 vezes mais os mesmos produtos”.121

A “explosão” da crise pôs em evidência todas as desigualdades passadas, acrescidas 
daquelas criadas pela própria “expansão”. O desequilíbrio em favor do Japão foi seu 
aspecto mais evidente. Em 1950 a produção de aço bruto do Japão era apenas 5,8% da 
produção dos Estados Unidos, mas em 1980 havia superado a dos EUA. Em 1988 o 
superou na produção de automóveis para passageiros. Da mesma forma, enquanto o período 
1981-1988 viu Reagan tentar sem êxito levantar a economia dos Estados Unidos através de 
um empréstimo de mais de 531 bilhões de dólares, o Japão chegou a ser o principal país 
credor do mundo, e seus ativos líquidos de 11,5 bilhões de dólares em 1980 aumentaram 
para 291,7 bilhões em 1988. 

Isso foi possível porque os resultados da Segunda Guerra Mundial apenas adiaram as 
conseqüências da desigualdade, ampliando a sua base: “Liberado da necessidade de manter 
um gasto militar alto com respeito ao PIB, e sem nenhum limite legal para a jornada de 
trabalho, o Estado japonês, implementando inovações nos processos produtivos, alcançou 
uma reconstrução dramática” (grifo nosso). As contradições inter-imperialistas 
reapareceram com toda a sua força, pondo em evidência que a “expansão” acentuou a 
desigualdade do desenvolvimento capitalista mundial: “A luta dos Estados nacionais na 
economia global não é uma luta da ‘França social-democrata’ frente à ‘Grã-Bretanha 
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monetarista’, mas uma de irmãos políticos em guerra competindo para evitar que as 
consequências da crise de sobre-acumulação irrompam em seu território graças ao 
desenvolvimento desigual”.122

A balança comercial dos EUA iniciou uma trajetória descendente que não se deteria. 
Balança Comercial Norte-americana 

 

 
Com relação aos países atrasados, o fosso que os separa dos países imperialistas cresceu. 
Entre 1980 e 1990, a percentagem dos EUA nas exportações mundiais se manteve em torno 
de 12%; a da Europa cresceu de 37 % para 41%; a do Japão de 7% para quase 9%; 
enquanto a da África caiu de 5% para 2,5%, e a da América Latina de 6,5% para menos de 
4% (as importações ostentam desempenhos semelhantes) o que levou um autor a concluir 
num “desacoplamento (involuntário) do Hemisfério Sul do mercado mundial”.123 A 
polarização social mundial se acentuou: basta dizer que, entre 1970 e 1975, a renda anual 
por habitante aumentou 180 dólares nos países do Norte, 80 dólares nos países do Leste e 1 
dólar nos países do Terceiro Mundo.124

Paralelamente ao aumento da exploração imperialista, a internacionalização das forças 
produtivas atingiu níveis sem precedentes, tanto no que diz respeito ao comércio quanto à 
própria produção: a parte exportada da produção mundial passou de 8,5% para 15,8% entre 
1955 e 1974, e já em 1971, a produção das filiais norte-americanas situadas no estrangeiro 
atingiu 172 bilhões de dólares, enquanto a exportação direta atingia 43,5 bilhões de 
dólares.125  
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 78



A monopolização também cresceu: desde meados dos anos 70, 50% das exportações 
americanas se efetuam fora do mercado, no interior de filiais de uma mesma 
“multinacional”.126 A chamada “globalização” foi filha deste processo, inclusive nos seus 
aspectos financeiros: “O conteúdo real da ‘globalização’ está dado pela mundialização, não 
das trocas, mas das operações do capital, sob a tríplice forma de capital industrial, daquele 
engajado na grande distribuição, e, sobretudo, do capital-dinheiro concentrado, que se 
valoriza na esfera financeira, mas que se alimenta de exações na esfera produtiva onde se 
formam o valor, a mais-valia, e as outras variedades do sobre-produto. Contrariamente ao 
discurso de políticos e jornalistas, a ‘globalização’ é a das trocas comerciais só de forma 
subalterna, sendo que a estrutura dessas trocas só é compreensível se analisarmos as 
operações do capital nas suas três figuras. Estima-se que as transnacionais são responsáveis, 
como casas-matriz, filiais, ou contratadoras de serviços de terceirização além-fronteiras, 
por pelo menos dois terços das trocas internacionais de bens e serviços. Aproximadamente 
50% do comércio mundial pertence à categoria ‘intra-grupo’. Por outro lado, como o 
demonstram as estatísticas oficiais, entre 1980 e 1990 o comércio mundial cresceu 
modestamente, a ritmos inferiores àqueles do período 1960-74, bem inferior também ao 
crescimento das inversões diretas, sem falar das transações nos mercados financeiros 
internacionais”.127

O espetacular crescimento da produção e da produtividade do trabalho durante os vinte 
anos posteriores à Segunda Guerra Mundial encontraram um gargalo na segunda metade 
dos anos 60, quanto também se verificou uma tendência ao estancamento econômico no 
“bloco socialista”, cada vez mais integrado ao mercado mundial (seu ritmo de crescimento 
passou de 11,5% em 1950-55 para 3,5% na primeira metade da década de 80): a explosão 
conjunta do maio francês e da “primavera de Praga” traduziu politicamente esta “crise 
conjunta do capitalismo e da burocracia”. Os índices da crise (queda da produtividade e da 
taxa de lucro, “corrida ao ouro” em 1970 e crise monetária em 1971) deram lugar à crise 
declarada a partir de 1973. A queda da taxa de lucro indicava que a massa de capital 
existente era excessiva em relação ao rendimento (mais-valia) que podia extrair da 
exploração dos trabalhadores.  

Para superar esta situação é necessária uma crise, que deveria ter proporções gigantescas. O 
papel da crise seria, de um lado, eliminar uma grande parte do capital “excedente” e 
superar, por essa via, a competição entre os capitalistas. Por outro lado, a função da crise 
seria reestruturar as condições sociais e políticas do processo de exploração dos 
trabalhadores, para recuperar, em uma nova escala histórica, o nível da taxa de exploração. 

A crise tornou evidentes as contradições acumuladas no período “de expansão”, e sua 
magnitude possui relação com a extensão e a profundidade daquele, como já notara no 
início do século o marxista Helphand-Parvus: “Existem momentos, nos quais o 
desenvolvimento da economia capitalista amadureceu tanto em todos os terrenos -na 
técnica, no mercado monetário, no comércio, nas colônias- que deve verificar-se uma 
iminente expansão do mercado mundial, a totalidade da produção mundial é levada a uma 
nova base, muito mais ampla. Então inicia-se um período de embate e luta (Sturm und 
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Drang) para o capital. A mudança periódica de auge e crise não é suprimida por isso, 
porém o auge se desenvolve em uma progressão maior, a crise é mais aguda, porém de 
menor duração. Assim se segue até que as tendências do desenvolvimento acumuladas 
alcançam o seu completo desenvolvimento. Então se produz o estalido mais agudo da crise 
comercial, que finalmente se transforma na depressão econômica. A depressão econômica 
está caracterizada por um retardamento no desenvolvimento da produção. Esta encurta a 
magnitude do auge e seu espaço, porém estende, pelo contrário, a crise comercial, que 
ganha vigor. Quase se tem a impressão de que a produção já não se poderia levantar até que 
as potências do desenvolvimento hajam evoluído até um período de embate e luta”.128

Cada crise do capital tem a sua especificidade. A forma de desenvolvimento que o 
capitalismo assume em cada momento histórico condiciona o caráter e a profundidade das 
suas crises, bem como o papel que estas podem cumprir, quer destruindo forças produtivas 
e restaurando as condições de valorização do capital, quer criando as condições para a 
destruição das relações de produção e o ulterior progresso das forças produtivas, o que 
constitui o aspecto político da crise.  

Do ponto de vista econômico, “houve diferenças muito substanciais entre a experiência dos 
anos trinta e a de 1973-1983. No primeiro período houve uma desintegração da ordem 
econômica internacional, com um colapso do volume do comércio mundial, levantamento 
de barreiras comerciais, controle de câmbios e blocos comerciais discriminatórios. O 
mercado de capital internacional caiu também sob o peso da mora e da insegurança criada 
pela hostilidade entre os principais países capitalistas avançados. No período de 1973-1983 
o crescimento dos países avançados caiu muito em relação com sua atuação na época 
dourada do pós-guerra. Mas boa parte da queda foi ‘administrada’ e refletia preocupações 
pelos problemas dos balanços de pagamentos e a inflação, que eram causados ou 
agudizados pelos choques petroleiros da OPEP, de origem externa. A queda do crescimento 
do PIB foi moderada em comparação com a experiência dos anos trinta”.129

O preço a pagar por este suposto “maior controle” do capital e suas instituições sobre a 
crise, foi a extensão e profundidade inéditas desta, e o seu grau nunca antes atingido de 
parasitismo, expressa no desenvolvimento sem precedentes da especulação financeira, que 
leva alguns economistas a considerar este aspecto separadamente do conjunto da crise, sob 
o termo de “financeirização da riqueza”. Na verdade, trata-se de aspectos inseparáveis. 

Em princípio, o capital comercial e o bancário crescem com o volume da produção 
capitalista e medeiam o processo de reprodução do capital (ainda que, historicamente, 
tenham se desenvolvido antes do capital industrial; é preciso discernir o processo da gênese 
da estrutura lógica do capital em sua plenitude). Mas, como elementos da circulação do 
capital eles não abrigam a criação de valor, apenas o realizam, de modo que são 
estruturalmente dependentes do capital industrial, simples prolongamentos deste, que se 
tornam externamente autônomos.  

A aceleração febril dos negócios, em época de conjuntura favorável, leva à multiplicação 
das operações de compra, venda e crédito, bem como o estímulo à função de meio de 
                                                 
128 Apud KAUTSKY, Karl. Teorías de las crisis. In: COLLETTI, Lucio. El Marxismo y el Derrumbe del 
Capitalismo. México, Siglo XXI, 1978, p. 227. 
129 MADDISON, Angus. Dos Crisis: América y Asia, 1929-38 y 1973-83. México, Fondo de Cultura 
Económica, 1988, p. 88. 
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pagamento do dinheiro. A autonomia externa dos capitais comercial e bancário faz com que 
se movimentem além dos limites impostos pela reprodução do capital industrial, violando a 
dependência interna que guardam em relação a este. Por isso a conexão interna é 
restabelecida mediante uma crise comercial e bancária (ou financeira), formas de aparência 
das crises da economia real, apreendidas pelo cérebro dos economistas como contradições 
que se passam exclusivamente no âmbito da circulação monetária, mas que em verdade 
resultam da anarquia do processo global de reprodução do capital industrial, unidade do seu 
tempo de produção e circulação. 

A primeira “saída” para a crise foi procurada na expansão do crédito, o que criou a base 
para o seu aprofundamento. O gasto em consumo (e não em investimento) abriu o caminho 
para a recuperação econômica posterior a 1975. O gasto em investimento cresceu menos 
que 50% da taxa normal das quatro grandes recuperações anteriores desde a Segunda 
Guerra Mundial, apesar da taxa de lucro posterior a 1975 crescer mais rápido que a média 
das recuperações anteriores.  

A razão é que as empresas reduziam os empréstimos e tratavam de restabelecer condições 
de liquidez mais favoráveis. O gasto e o consumo militar também foram elementos de 
ponta na recuperação de 1983. A “mágica” dos capitalistas não conseguiu superar as 
contradições do capital que, nesse ponto, já foram analisados por Marx no volume III de O 
Capital: “O crédito acelera as erupções violentas da contradição -crise- e, portanto, os 
elementos de desintegração do antigo modo de produção. O sistema de crédito aparece 
como o principal nível de sobre - produção e super - especulação no comércio somente 
porque uma maior parte do capital social é empregado por pessoas que não são seus 
proprietários e que, conseqüentemente, vêem as coisas de maneira diferente do 
proprietário... Isso demonstra simplesmente que a auto-expansão do capital permite um 
livre desenvolvimento real apenas até certo ponto, de modo que, de fato, constitui um freio 
e uma barreira iminente à produção que são continuamente transgredidos pelos sistemas de 
créditos”. 

O processo especulativo surgiu como paliativo para a crise de sobre - produção da década 
de 1970, levando à ampliação dos seus efeitos, e culminando na crise da dívida interna dos 
EUA (onde as famílias se endividaram em 150% das suas receitas) e na “crise 
(internacional) das dívidas”, em 1982. Há já 70 anos, Henryk Grossmann criticou as 
tentativas de então de emancipar a especulação da crise da produção capitalista: a 
especulação “possibilita aos capitais sobre - acumulados uma ‘aplicação’ lucrativa; já 
vimos anteriormente que estes lucros não emanam das utilidades mas que são transferências 
de capital. A economia política burguesa não quer ver estas conexões. Ela observa apenas 
os fenômenos tal como se apresentam na superfície e se perde por isso na aparência. Porque 
o capital é exportado? Porque se buscam crescentemente os títulos estrangeiros?... Com o 
avanço da acumulação de capital e o incremento da massa de grandes e pequenos 
capitalistas, a necessidade da extensão da especulação da Bolsa se apresenta a amplas 
massas de capitalistas, dado que a massa dos capitais inativos que busca aplicação durante a 
crise e a depressão é cada vez maior”.130
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XXI, 1984 (1a edição em 1929), pp. 351-352. 

 81



A inversão realizada pelo pensamento liberal (burguês) da relação crise-especulação 
cumpriu uma função ideológica,131 e ignorou que as bases da expansão especulativa foram 
lançadas em plena “expansão produtiva”, com a grande internacionalização do sistema 
bancário desde a década de 1960: “O pensamento vulgar (burguês) supõe que a especulação 
é uma das causas básicas da crise e que sua eliminação abriria imediatamente o caminho do 
progresso para o capital produtivo. O certo é o inverso, pois a crise econômica, a 
paralisação e o retrocesso das forças produtivas são o que multiplicam as tendências de 
aventura especulativa. A crise é sempre uma manifestação da queda mais ou menos brusca 
da taxa de lucro na órbita da produção, que obstaculiza ou impede a reprodução das massas 
de capital nessa esfera. Nessa mesma medida aumenta a voracidade do capital por substituir 
e obter um lucro de qualquer modo, às custas da exploração ainda mais acentuada dos 
trabalhadores ou às custas de seus próprios rivais. A especulação, companheira inseparável 
da crise, é a obtenção de uma valorização fictícia do capital, na medida em que não se 
opera nenhum acréscimo da riqueza material”.132

Combinado com o retrocesso produtivo e a catástrofe social, o desenvolvimento 
especulativo atingiu nova dimensão qualitativa. As transações monetárias internacionais, 
que triplicaram em cinco anos, atingiram cotidianamente, no outono de 1992, a soma 
astronômica de quase um trilhão de dólares, um montante mais ou menos equivalente à 
totalidade das reservas em ouro e em divisas dos países membros do Fundo Monetário 
Internacional. 

O pensamento econômico, inclusive o marxista, demorou a tomar consciência do caráter da 
crise: Ernest Mandel, por exemplo, considerou a crise de 1973-75 como “a primeira 
recessão generalizada da economia capitalista internacional desde a Segunda Guerra”.133 
No mesmo momento, para outro autor: “Se as crises são consideradas como a expressão da 
contradição da produção capitalista... também representam apenas uma quebra temporária 
em seu impulso em direção à expansão. Mais do que uma manifestação de uma tendência à 
paralisação, são uma recriação das condições da expansão”.134  

Outro autor resumiu todas as desilusões acumuladas em mais de duas décadas a respeito de 
uma “saída automática” da crise: “Não é a primeira vez desde a Segunda Guerra que a 
economia atravessa uma fase difícil. Já logo depois do choque petroleiro de 1975, todos os 
índices estavam no vermelho. Mas a crise atual parece mais grave e profunda. Se, nos dois 
casos o PIB caiu, desde 1976, porém, houve recuperação, ainda que foi necessário esperar 
até 1985 para falar em prosperidade. Hoje, tudo é diferente, porque a crise está 
definitivamente instalada. Desde meados dos anos 90, todos os índices se deterioram, o 
desemprego atinge proporções inquietantes. Sem que seja possível dissociar o episódio 
atual daquele de 1975, pois se trata de uma mesma crise”.135

O pensamento vulgar, no entanto, não consegue ultrapassar os limites da descrição na hora 
de analisar as décadas de crise: “As duas últimas décadas marcam uma cisão. Depois de um 
quarto de século de crescimento, de extensão das trocas internacionais e de ordem 
                                                 
131 Cf. por exemplo: FORRESTIER, Viviane. L’Horreur Économique, Paris, Fayard, 1996. 
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monetária, novas dificuldades aparecem. A primeira foi a queda do aumento da 
produtividade nos países desenvolvidos. A segunda, até 1983, o encarecimento do preço da 
energia, através de choques brutais. A terceira, a prática generalizada e anárquica de taxas 
de câmbio flutuantes. A última e mais grave é a extensão do desemprego em grande 
escala”.136 Nesse fragmento, as conseqüências da crise (que são, ao mesmo tempo, as 
tentativas do capital na procura de uma saída) são apresentadas como sendo a própria crise, 
numa exata inversão ideológica do processo real, inversão que cumpre uma função política. 

A destruição da “ordem econômica internacional” fora iniciada, como vimos, pelos 
próprios EUA na década de 60, diante da insuficiência do quadro institucional existente 
para conter as tendências para a crise. O “inovador” governo Reagan não fez senão coroar a 
política de seus predecessores, e teve a peculiar característica de tropeçar, de saída, com a 
“crise das dívidas” e a recessão galopante de 1982-3, o que o levou, em nome do 
“liberalismo”, a recrudescer o intervencionismo “mediante a ação efetiva do FMI que 
incrementou o seu poder de empréstimo obrigando os bancos privados a fazer empréstimos 
involuntários como preço da preservação de seus ativos. Esses empréstimos privados 
multiplicaram o poder de outorga de crédito do FMI”.137

Lester Thurow pôde fazer, então, o réquiem antecipado do monetarismo e da “economia da 
oferta”: “Infelizmente, a América abdicou de uma responsabilidade que só ela pode 
exercer. O sistema comercial internacional não vai cuidar de si, como parece pensar o 
governo Reagan. É uma instituição feita pelo homem, que requer manutenção e revisões 
feitas pelo homem. As organizações internacionais não são, ipso facto, más, como a 
administração Reagan parece pensar”.138 O “fantasma neoliberal” foi, na verdade, um 
natimorto.  

Intervencionismo e desregulamentação, apresentados como opostos, são duas caras da 
mesma moeda, irmãos inimigos que crescem simultaneamente, se alimentando da mesma 
fonte: o caos econômico provocado pela crise do capital. Ao mesmo tempo em que os 
Estados intervêm diretamente, através do G-7, ou através das instituições internacionais 
(pelos poderes reforçados do FMI), para “disciplinar” a moeda, o que caracteriza as 
finanças internacionais é, ao contrário, a “volatilidade” das moedas, isto é, a existência de 
flutuações fortes, freqüentes e imprevisíveis dos preços do dinheiro sob todas as suas 
formas (taxa de câmbio, juros).  

O único sentido geral da política é que “quando a burguesia ‘rompe’ esse ‘obstáculo 
metálico’, ‘material’, mas ‘imaginário’, ‘grotesco’ e símbolo de ‘um paradoxo e 
contradição absurdos’, quando isto fazendo leva à contínua flutuação da ‘sagrada’ 
circulação monetária assim como das taxas de câmbio, paralelamente à rápida mudança de 
outros signos relevantes da tendência econômica (inflação, desemprego, recessão), a 
própria burguesia ‘prática’, com muita maior consciência que seus pálidos representantes 
teóricos, não vacila um momento em defender seu dinheiro, a ‘externalidade da forma 
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social da riqueza’, na única forma possível: sacrificando a riqueza real, e impondo 
restrições de todo tipo à classe dominada, o proletariado”.139

Em que pese a intervenção estatal cotidiana, os volumes consagrados à especulação 
financeira (que fogem a qualquer regulamentação) tornaram evidente a existência de uma 
base sem precedentes para o colapso do sistema capitalista mundial: os valores dos 
contratos pendentes no mercado de derivativos expandiram-se entre 1987 e 1993 de US$ 
1,6 trilhões para US$ 10 trilhões, com um incremento anual médio de quase 36%,140 
enquanto os fluxos financeiros internacionais quadruplicaram nos últimos dez anos, 
passando de US$ 395 bilhões para US$ 1.597 bilhões.141 Trata-se menos de se perguntar 
sobre “a viabilidade a médio, ou talvez até mesmo no curto prazo, de um regime de 
acumulação especulativa”,142 e mais de constatar sua marcha para um colapso, sobre uma 
base qualitativamente superior a qualquer crise precedente do capitalismo. 

A base certa para essa tendência está dada pelas cifras relativas à produção, que são as 
decisivas, por mais impressionantes que sejam as da especulação. A taxa média de 
crescimento do PIB per capita da economia capitalista mundial diminuiu de 2,6% em 
1960/70 a 1,6% em 1970/80, chegando a 1,3% entre 1980/1987, último ano para o qual 
dispomos de cifras acumuladas. Durante os últimos trinta anos, o crescimento do PIB per 
capita da economia capitalista mundial diminuiu pela metade. Na última década, as 
percentagens caíram ainda mais, configurando a tendência para um bloqueio absoluto das 
forças produtivas.  

A crise mundial acentuou todas as desigualdades do desenvolvimento capitalista, e torna 
cada vez mais evidente o caráter estrutural daquela: “Nos anos 1960, todas as zonas da 
economia capitalista mundial cresceram, mesmo que com ritmos desiguais. A partir dos 
anos 70, o mesmo não acontece. A economia capitalista mundial já não se desenvolve como 
um todo, mas dividiu-se em duas partes. De um lado, os países industrializados e a Ásia 
continuam desfrutando de um crescimento do PIB per capita; por outro, a África, a 
América Latina e o Oriente Médio experimentam uma diminuição do mesmo. Na realidade, 
os países da OCDE e Ásia formam uma unidade, já que o crescimento rápido de alguns dos 
países recentemente industrializados da Ásia (Coréia do Sul, Taiwan, Singapura, Hong 
Kong), se deve a investimentos colossais de capital originado nos países imperialistas. É 
claro que as tendências depressivas se impuseram em muitas partes do mundo. Mas 
também é importante o fato de que a queda é acumulativa e não cíclica, isto é, trata-se de 
um círculo de empobrecimento que se estende progressivamente. Uma vez abatido, um 
continente não é capaz de recuperar-se” (grifo do autor).143  

                                                 
139 PALA, Gianfranco. Money, course of exchange and rate of exploitation. Economic Notes, vol. 12, no 3, 
Siena, 1983, p. 147. 
140 CAFFÉ, Ricardo. Capital fictício, inovações financeiras e derivativos. In: Sociedade Brasileira de 
Economia Política. II Encontro Nacional de Economia Política, São Paulo, PUC, 1997, p. 306. 
141 GONÇALVES, Reinaldo. A volatilidade do sistema financeiro internacional e a vulnerabilidade das 
economias nacionais. In: Sociedade Brasileira de Economia Política. II Encontro Nacional de Economia 
Política, São Paulo, PUC, 1997, p. 314. 
142 CHESNAIS, François. O capitalismo de fim de século. In: COGGIOLA, Osvaldo (org.). Globalização e 
Socialismo, São Paulo, Xamã, 1997. 
143 DREW, Peter. La etapa actual del desarrollo capitalista mundial. Cuadernos del Sur no 12, Buenos Aires, 
março de 1991. 

 84



Nos próprios países imperialistas, a situação se degradou constantemente, no longo prazo. 
Em 1970, os salários constituíam 67% da renda pessoal americana, uma relação que se 
mantivera constante durante muitas décadas. Em 1994, eles eram responsáveis por apenas 
54% desse total. Em 1960, os salários constituíam 26% do total de vendas. Em 1994, cerca 
de 20%.144 O desemprego, por outro lado, bateu recordes nas economias do “Primeiro 
Mundo”, e não foi totalmente reabsorvido nas fases de “recuperação”. A reabsorção parcial, 
por outro lado, foi realizada por empregos de pior qualidade, precários e sem estabilidade. 

A miragem ideológica usada para explicar esta degradação é a “globalização”. No seu best-
seller mundial The End of Work, Jeremy Rifkin estabeleceu uma relação simples: “O ritmo 
acelerado da automação está levando a economia global rapidamente para a era da fábrica 
sem trabalhadores. Entre 1981 e 1991, mais de 1,8 milhões de empregos na área industrial 
desapareceram nos Estados Unidos. Na Alemanha, os fabricantes têm demitido 
trabalhadores ainda mais rapidamente, eliminando mais de 500 mil empregos apenas em 
um período de 12 meses, entre 1992 e 1993. O declínio dos empregos no setor da produção 
faz parte de uma tendência de longo prazo que tem crescentemente substituído seres 
humanos por máquinas no local de trabalho”. 

Para Fred Block, “esse aumento global do desemprego, secular e aparentemente 
irreversível, está ligado à operação do sistema financeiro internacional. As mudanças no 
sistema, ocorridas no final da década de 1970, exacerbaram os problemas do desemprego 
global. A primeira delas foi o aumento da mobilidade internacional do capital como 
resultado do relaxamento de controles prévios”.145 Estaríamos, portanto, diante de uma 
monumental “economia de escala”, baseada na automação e na “mundialização”, progresso 
que seria pago com um inevitável período de desemprego e queda salarial. 

Se isso fosse verdade, deveria verificar-se um aumento acelerado da produtividade do 
trabalho. Ora, acontece exatamente o contrário, “a produtividade norte-americana é baixa 
desde a década de 1970. O crescimento anual da produção por trabalhador permanece na 
casa de 1% ao ano, muito abaixo dos 3% anuais das décadas de 50 e 60”.146 Em American 
Prospect, Barry Bluestone e Bennett Harrison sublinharam o caráter não conjuntural (ou 
cíclico) desta queda, isto é, sua natureza histórica: “De 1870 a 1973, a produtividade 
cresceu com um índice médio de 2,4% por ano. Na era imediatamente posterior à Segunda 
Guerra Mundial, a produtividade estava em plena explosão, crescendo mais de 3% ao ano. 
Depois de 1973, o crescimento da produtividade despencou totalmente, por razões que 
muitos economistas consideram um mistério. Durante 25 anos, a produtividade vêm 
crescendo cerca de 1% ao ano - um ritmo ainda pior do que o da Grande Depressão. As 
projeções oficiais para o crescimento baseiam-se nesse resultado desanimador”. 

Como outra expressão desse processo, o crescimento da monopolização econômica se deu 
cada vez menos através do investimento produtivo, e cada vez mais via fusões e aquisições 
que, nos países desenvolvidos, pulou de 62,2% do total de “investimentos” (1991) para 
89,5% (1996); nos países atrasados, pulou de 25,5% para 65,2%, no mesmo período.147 A 
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fusão da McDonell-Douglas com a Boeing, que abocanhará 75% das vendas da aviação 
civil, simboliza este processo e evidencia, através da intervenção direta do Estado norte-
americano, que a crise capitalista e o caráter cada vez mais agudo da competição entre os 
monopólios forçam os Estados a assumir um papel ainda mais ativo e definitivo na defesa 
dos interesses dos grupos capitalistas ‘nacionais’: o papel desempenhado pelo Pentágono na 
fusão da Boeing e da McDonell o confirmou. 

No acordo pela desregulamentação das telecomunicações, de 1997, se verificou uma 
verdadeira “norte-americanização do mercado mundial”: ele só foi assinado depois dos 
EUA obterem significativas concessões dos outros países imperialistas. O que realmente 
revelou o acordo das telecomunicações não foi o quadro idílico de uma inexistente 
mundialização do capital e uma utópica loteria na qual todos ganhariam. O que ele nos 
ensinou foi a aspereza dos choques entre as grandes potências imperialistas e o 
estreitamento da base nacional do capital mundial, cada vez mais concentrado nas mãos de 
poucos, a monopolização e a destruição do capital mais débil pelo mais forte, isto é, o 
processo vivo da crise capitalista. 

A realidade é que a internacionalização econômica tropeça com obstáculos intransponíveis: 
“Os principais obstáculos para um acordo de investimento global são políticos. Na raiz 
disso está a oposição entre os objetivos das nações soberanas e aqueles das corporações 
globais. Tais confrontos criam a necessidade de um mecanismo para resolver de forma 
efetiva a disputa empresa-Estado: criar tal mecanismo (ou atualizar os existentes) seria um 
dos principais objetivos de um acordo de investimento internacional”.148 Até para os 
partidários do “declínio do Estado”, “o Estado - Nação tal qual nós o conhecemos está em 
declínio. Este é um problema sério, já que o Estado - Nação continuará sendo o principal 
interlocutor num mundo cada vez mais complexo, e o único a falar com autoridade tanto 
com as autoridades supra-nacionais como com as sub-nacionais”.149

Nessas condições, a globalização é menos uma questão econômica, e mais uma questão 
política e até de segurança (sic), como o constata cientista americano: “A integração cada 
vez maior da economia global está criando maior competição entre as políticas econômicas 
nacionais, principalmente nos países capitalistas avançados. A forma como se lidará com 
estas políticas domésticas em competição na virada do século e depois terá profundas 
implicações não apenas para a economia internacional, mas, também, de forma mais ampla, 
para as relações políticas e a segurança internacional”.150  

A guerra econômica mundial, por sua vez, vinculou-se à exacerbação do desenvolvimento 
desigual, provocada pela própria crise. Entre 1960 e 1982, o PIB dos países asiáticos do 
Pacífico, incluindo a China, cresceu de 7,8% do PIB mundial a 16,4%. Em relação ao PIB 
dos EUA, o da Ásia do Pacífico cresceu de 18% a 53,2%. A participação da região nas 
exportações mundiais mais do que duplicou entre 1960 e 1985, passando de 7,5% a 17%. 
Em 1965, essas economias asiáticas, em seu conjunto, produziram US$ 183 bilhões em 
bens e serviços - um nível 75% abaixo daquele dos EUA. Em 1983, a sua produção total 
havia crescido a US$ 1,7 trilhões, apenas 50% abaixo dos EUA e menos de 30% abaixo da 
produção européia. Os EUA, e a própria Europa, jogaram todo seu peso político 
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internacional para reverter essa situação. Os EUA passaram a exigir uma política expansiva 
de gastos da Europa e do Japão, para que pudessem absorver mais exportações norte-
americanas. 

Nesse quadro, a noção de “globalização” tem como finalidade apagar a realidade do 
imperialismo. Qualquer análise minimamente objetiva aceita que “até mesmo com a 
revolução no transporte e nas comunicações, e o progresso substancial na liberalização do 
comércio nas últimas três décadas, as economias nacionais permaneceram bastante isoladas 
umas das outras. Esse isolamento tem uma implicação crítica, que tem sido enfatizada pelo 
economista Paul Krugman: “A maioria dos governos do mundo avançado e industrializado, 
não são tão abalados pela globalização econômica como se imagina. Eles mantêm bastante 
autonomia na regulação de suas economias, na designação de suas políticas sociais, e para a 
manutenção de instituições que diferem daquelas de seus parceiros econômicos”.151

Por trás da “globalização”, acirrou-se a concorrência inter-imperialista. A 
internacionalização cresceu a ponto de tornar “global”... a crise. O “remédio” começou a 
matar o paciente. Em artigo no Wall Street Journal, Bernard Wysocki se viu obrigado a 
lembrar “que apesar do barulho sobre a ‘nova economia’ da tecnologia da informação, boa 
parte da velha economia industrial ainda tem altas e baixas cíclicas”. Em virtude disso, “os 
próximos anos terão concorrência acirrada e preços em queda. Os preços já estão sob 
pressão, tendo caído seis meses consecutivos e motivado conversas de inflação zero ou até 
mesmo deflação nos EUA. Uma nova reviravolta: mais do que nos ciclos do passado, este é 
cada vez mais global”.  

Para os principais CEO do mundo, o horizonte é “um crescente excesso de capacidade de 
produção, saturação de produtos em todo o mundo, guerras de preço, chacoalhadas e 
consolidações”. Tudo sob o título “investimentos em excesso são ameaça à economia 
mundial”.152 Os capitalistas, portanto, não se escondem o fato de estarmos diante de uma 
crise de sobre - produção. 

Essa crise se potencia pelo endividamento sem precedentes. Os cracks das Bolsas de 
Valores, as fugas de capitais e as crises monetárias não são “acidentes de percurso”, mas o 
caminho para o colapso. Quando, em 1987, caiu a bolsa de Nova Iorque, o Banco Central 
ordenou abrir todas as torneiras financeiras para socorrer os que haviam ficado insolventes, 
o que conseguiu deter o colapso econômico, mesmo que ao preço de uma paralisação que 
se prolongou até 1990. O mesmo se conseguiu quando caiu o México, com um empréstimo 
liderado por Clinton de 50 bilhões de dólares, também a custo de uma recessão que ainda 
não terminou. Mas em relação a crise asiática, o socorro falhou e a crise alcançou uma 
dimensão que não poderia ser contida com a cifra emprestada aos mexicanos. E, depois 
disso, tivemos o crack da bolsa em Hong-Kong, e suas repercussões na Ásia e na América 
Latina. 

                                                 
151 RODRIK, Dani. Sense and nonsense in the globalization debate. Foreign Policy, Washington, verão de 
1997. 
152Wall Street Journal Americas, 15 de setembro de 1997. 
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6. A MIRAGEM “GLOBAL” E OS NOVOS PROFETAS DO CAPITAL 
Não tem nada de paradoxal o fato de que a assim chamada “globalização” tenha sido 
inicialmente percebida no terreno da cultura e da comunicação para só depois ser 
transferida para a análise econômica e social. As mudanças são sempre primeiro percebidas 
na sua concretude cotidiana, e só a partir daí procura-se o seu fundamento material 
(produtivo), buscando a sua definição teórica mais abrangente. É parcial, portanto, a tese de 
David Harvey: “Essas mudanças, quando confrontadas com as regras básicas de 
acumulação capitalista, mostram-se mais como transformações da aparência superficial do 
que como sinais do surgimento de alguma sociedade pós-capitalista ou mesmo pós-
industrial inteiramente novas”.153 Certas afirmações apocalípticas ficam nas “aparências 
superficiais” do fenômeno.  

De fato, é amplamente questionada a idéia de que as atuais mudanças produtivas estejam 
originando uma “sociedade global”: “Do mesmo modo que a criação de uma sociedade 
informatizada - uma nova civilização técnica, diria com mais acerto Georges Friedmann - é 
evidente e de crucial importância para todos nós, assim também é arbitrário daí depreender 
que surge hoje uma sociedade global ou mesmo, como disse há tempos McLuhan, uma 
aldeia global”.154

Em meados da década de 60, Marshall McLuhan tinha profetizado uma unificação do 
mundo através dos meios de comunicação de massa, de maneira rósea: “A era elétrica dos 
mecanismos-escravos subitamente liberta o homem da servidão mecânica e especializada 
da era da máquina precedente... Somos subitamente surpreendidos pela libertação que fixa 
nossos recursos internos de auto-emprego e participação imaginativa na sociedade”. O 
próprio McLuhan, no entanto, admitiu, em Understanding Media, que o grande meio que 
permitia atingir tal “libertação” era... a guerra (e não esqueçamos que os Estados Unidos se 
encontravam, na época, em plena guerra do Vietnã): “A guerra nunca é algo menos do que 
mudança tecnológica acelerada... o militarismo em si mesmo é a própria via da instrução 
tecnológica e aceleramento para áreas retardadas”. 

A própria “libertação” encarnada nos novos meios de comunicação, em especial a TV 
(McLuhan chegou a profetizar, como os apólogos da “revolução informática”, o fim do 
livro e da imprensa escrita), não passava da exaltação das tendências alienantes próprias do 
capitalismo, levadas até o paroxismo, como criticou Sidney Finkelstein: “ A TV oferece 
‘gratuitamente’ os seus programas ao público que tem acesso a aparelhos de televisão, e, 
ironicamente, esta é a única liberdade ali existente. Fora esta liberdade de pagamento, o 
artista e o apresentador por um lado, e o público por outro, perderam a sua liberdade de 
maneira sem precedentes em meios de comunicação anteriores. Devido ao canal da 
instituição social, o leva-e-traz entre o criador e o público tornou-se mínimo, e está em vias 
de desaparecer completamente. É aqui que a ‘voz da autoridade’ que controla a instituição 
social se mostra mais irresponsável e ditatorial, dizendo ao artista o que pode e o que não 
pode fazer, e tentando transformar o público em receptador passivo de tudo o que lhe é 
transmitido. Desaparece a relação viva entre a figura criadora e um público ativo”.155

                                                 
153 HARVEY, David. Condição Pós-Moderna. São Paulo, Loyola, 1993, p. 7. 
154 TOURAINE, Alain. O canto da sereia da globalização. Folha de São Paulo, 14 de julho de 1996. 
155 FINKELSTEIN, Sidney. McLuhan. A filosfia da insensatez. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1969, p. 86. 
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A mundialização da cultura, como processo objetivo e decorrente da natureza 
tendencialmente mundial do capitalismo desde o seu nascedouro, tinha sido, como é óbvio, 
previsto por Marx. Isso não impede que autores atuais, como Elmar Altvater, considerem 
esse aspecto como uma lacuna do pensamento marxista. Segundo Altvater, algumas 
novidades em relação ao capitalismo do tempo de Marx têm que ser consignadas: a 
globalização que, embora prevista por Marx, não existia na sua época, hoje tem que ser 
analisada, não só como processo concreto, mas também como ideologia.156

Num famoso parágrafo do Manifesto Comunista, Marx já tinha consignado a tendência para 
a mundialização das “criações intelectuais”, como decorrência da mundialização da 
produção: “Pela exploração do mercado mundial, a burguesia imprime um caráter 
cosmopolita à produção e ao consumo em todos os países. Para desespero dos reacionários, 
ela retirou à indústria a sua base nacional. As velhas indústrias nacionais foram destruídas e 
continuam a sê-lo diariamente. São suplantadas por novas indústrias, cuja introdução se 
torna uma questão vital para todas as nações civilizadas, indústrias que não empregam mais 
matérias-primas nacionais, mas sim matérias-primas vindas das regiões mais distantes, 
cujos produtos se consomem não somente no próprio país mas em todas as partes do globo. 
Em lugar das antigas necessidades, satisfeitas pelos produtos nacionais, nascem novas 
necessidades que reclamam para a sua satisfação os produtos das regiões mais longínquas e 
dos climas mais diversos. Em lugar do antigo isolamento de regiões e nações que se 
bastavam a si próprias, desenvolve-se um intercâmbio universal, uma universal 
interdependência das nações. E isto se refere tanto à produção material como à produção 
intelectual. As criações intelectuais de uma nação tornam-se propriedade comum de todas. 
A estreiteza e o exclusivismo nacionais tornam-se cada vez mais impossíveis; das inúmeras 
literaturas nacionais e locais, nasce uma literatura universal”.157

O capital, porém, realiza essa tarefa com seus próprios métodos, que implicam na crescente 
tendência para a alienação produtiva e cultural, e na exacerbação de todas as desigualdades 
sociais e nacionais. A partir da II Guerra Mundial este processo se viu exacerbado por um 
fato básico: a hegemonia inconteste conquistada pelos EUA no sistema imperialista, no 
terreno econômico, político e militar. Não é difícil estabelecer uma ligação entre esse 
processo e a hegemonia americana na produção cultural de massa.  

Depois da grande crise capitalista que se resolveu com a II Guerra Mundial, “ a re-
formação do capitalismo é a americanização do capitalismo e a ideologia-cultura do 
consumismo é a sua base lógica. Mas identificar o imperialismo cultural e da mídia com os 
EUA, ou mesmo com o capitalismo dos EUA, é um erro profundo e profundamente 
mistificador. Isto significa que, se a influência americana pudesse ser excluída, o 
imperialismo cultural e da mídia desapareceria. Isto só poderia ser verdade em um sentido 
puramente de definição. A americanização em si é uma forma contingente de um processo 
que é necessário para o capitalismo global, para a ideologia-cultura do consumismo. A 
conexão entre a americanização e a dependência cultural começou com os cartéis da 
indústria cinematográfica de Hollywood na década de 20 e com o ‘sistema de estrelas’ no 
qual foi baseado. O modo como isso foi seguido é um caso de paradigma das inter-relações 

                                                 
156In: ALTVATER, Elmar et al. Liberalismo e Socialismo. Velhos e novos paradigmas. São Paulo, Edunesp, 
1996. 
157 MARX, Karl e ENGELS, Friedrich. Manifesto Comunista. São Paulo, Ched, 1980, p. 13. 
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entre as esferas econômica, política e ideológico-cultural, estruturadas pelos interesses 
econômicos daqueles que possuíam e controlavam a indústria e os canais através dos quais 
seus produtos eram comercializados e distribuídos”.158

Os analistas da cultura situam, junto a isso, um outro processo historicamente paralelo, a 
saber, o fato de que, “a partir da II Guerra Mundial, o conceito artístico de vanguarda foi 
mitigando as fortes conotações que etimologicamente o vinculavam ao espírito militar de 
choque e luta, e às dimensões utópicas e social-revolucionárias que distinguiram as 
vanguardas socialistas do século XIX. A partir de 1945, as vanguardas se converteram em 
establishment. O seu papel elementar, crítico, passou a ser normativo. Seus valores 
estéticos se confundiram progressivamente com os valores do mercado”.159 Mas esta 
análise situa apenas o lado subjetivo da questão. Objetivamente, o esgotamento das 
vanguardas é um sinal inequívoco de esgotamento de todo um sistema cultural, que perde 
progressivamente a capacidade de negar-se a si próprio, ou seja, a força de “negação 
criativa”. 

A “industrialização da cultura” implica que a “contestação cultural” adquira também 
características “industriais”, e não mais artesanais, como era o caso das vanguardas 
artísticas e/ou culturais da transição entre o século passado e o nosso.160 A impossibilidade 
de semelhante processo implica o esvaziamento da ilusão num questionamento do sistema 
que parta do terreno cultural (que caracterizou, por exemplo, o surrealismo), embora 
Frederic Jameson ache que o fato de que a cultura se tornasse em larga escala um negócio 
tem como conseqüência que muito daquilo que costumava ser considerado especificamente 
econômico e comercial se tornou também cultural, para daí concluir que “o marxismo, 
daqui em diante, deverá ter um caráter mais cultural”.  

O fenômeno da “globalização cultural” foi inicialmente percebido como “industrialização 
cultural”, e questionado em função de sua vinculação com todos os aspectos da 
decomposição do sistema capitalista, como o fazia, em 1975, Armand Mattelart: “Um 
domínio, como o da educação, que até o momento não fora tocado pela industrialização 
massiva, começa a ser colonizado pelos recém chegados. A internacionalização da 
produção colocou o problema da internacionalização das mercadorias culturais. A produção 
cultural também refletiu o caráter dos novos objetivos políticos e militares da sociedade 
americana. Não se pode ignorar que o progresso das grandes tecnologias de comunicação 
está ligado àquele da alta tecnologia, surgido à sombra de uma economia de guerra. Ele é 
indissociável desse contexto de capitalismo monopolista de Estado, que permitiu o 
estreitamento dos laços entre o Pentágono e os grandes industriais”.161

A passagem da “industrialização da cultura” para a chamada “globalização cultural” 
implica numa mudança conceitual de origem incerta, ou seja, que não encontra a sua chave 
de compreensão dentro do seu próprio terreno, como o revela o mesmo autor, escrevendo 
vinte anos depois: “A transmutação semântica de internacional para global efetuou-se tão 

                                                 
158 SKLAIR, Leslie. Sociologia do Sistema Global. Petrópolis, Vozes, 1995, p. 155. 
159 SUBIRATS, Eduardo. El Final de las Vanguardias. Barcelona, Anthropos, 1989, p. 171. 
160 Cf. DE MICHELI, Mario. Las Vanguardias Artisticas del Siglo XX. Madri, Alianza, 1980. 
161 MATTELART, Armand. Multinationales et Systèmes de Comunication. Paris, Anthropos, 1976, p. 11. 
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rapidamente que a teorização se encontra amplamente superada pelas profissões de fé. E 
nada deixa supor que ela as possa alcançar, se considerarmos a pressão do pragmatismo”.162  

O máximo que se consegue, nesse plano, é listar uma série de pautas sem indicar a sua 
origem nem a sua hierarquização mútua, ou seja, o determinante em última instância, como 
o faz, por exemplo, Roland Robertson: “Inclusão do Terceiro Mundo e intensificação da 
consciência global no final da década de 1960. Descida na Lua. Acentuação dos valores 
‘pós-materialistas’. Fim da Guerra Fria e difusão das armas nucleares. Aumento acentuado 
do número de instituições e movimentos globais. As sociedades enfrentam cada vez mais 
problemas de multinacionalidade e de politecnicidade. Conceitos de indivíduos se tornam 
cada vez mais complexos em relação ao gênero e às considerações étnicas e raciais. 
Direitos civis. Sistema internacional mais fluido - fim da bipolaridade. Preocupação com a 
humanidade como humanidade de espécie muito acentuada. Interesse na sociedade civil 
mundial e na cidadania mundial. Consolidação do sistema global da mídia”.163

Mas se a “globalização cultural” é problemática, o seu fundamento econômico também o é. 
Alguns autores preferem falar em “mundialização” do capital, restringindo a “globalização” 
aos aspectos financeiros.164 Para outros, o conceito de globalização é, igualmente, tributário 
desse processo-matriz que é a “globalização financeira” desenvolvida no decorrer dos anos 
70 e 80. Foi nesse período que se desmoronaram os quadros dos sistemas financeiros, 
estabelecidos desde o fim da Segunda Guerra Mundial, e se esbateram as fronteiras entre as 
diferentes profissões tradicionais e os sistemas nacionais. Os novos produtos e mercados 
que apareceram na esfera financeira tornaram-se, logo de saída, internacionais em uma 
economia-mundo em tempo real.165

Está claro que a denominação surgiu nos anos 70, quando alguns professores universitários 
norte-americanos passaram a falar em global trade com referência às políticas 
internacionais das empresas. Esta “mundialização das empresas” reflete, por sua vez, a 
mundialização da indústria (“globalização”) - os mercados deixam de ser nacionais e 
passam a ser mundiais; as empresas se tornam multinacionais na medida em que se fazem 
representar em todos os continentes; e, finalmente, os novos meios de comunicação 
permitem a circulação de informações técnicas ou financeiras em escala planetária. Cada 
ramo industrial possui as suas localizações particulares, mas com um ponto em comum: a 
mundialização, exemplificada triunfalmente, por exemplo, na construção do “carro 
mundial”. 

Um segundo aspecto se refere, obviamente, à re-inclusão do ex “bloco socialista” no 
sistema capitalista mundial, o que tem levado esquerdistas como Robin Blackburn a 
concluir que “o comunismo fracassou como projeto de um tipo diferente de sociedade, mas 
não pode em absoluto ser desprezado como movimento”.166 Mas esse era justamente o tema 
do revisionismo bernsteiniano: o movimento é tudo, o objetivo final não é nada.  

                                                 
162 MATTELART, Armand. Comunicação-Mundo. Petrópolis, Vozes, 1994, p. 250. 
163 ROBERTSON, Roland. Mapeamento da cultura global. In: FEATHERSTONE, Mike. Cultura Global. 
Petrópolis, Vozes, 1994, p. 35. 
164 CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. São Paulo, Xamã, 1996. 
165 BRENDER, A. et al. Globalisation Financière: l’Aventure Obligée. Paris, Economica, 1990; LEVITT, 
Thomas. The globalization of markets. Harvard Business Review, Nova Iorque, junho de 1983. 
166 BLACKBURN, Robin. Depois da Queda. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992, p. 13. 
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A teoria de um “capitalismo multinacional”, que teria superado a fase de “exportação de 
capitais”, baseada em empresas “nacionais”, é muito antiga. De acordo com essa noção, “a 
classe capitalista transnacional não é composta de capitalistas no sentido marxista 
tradicional. A propriedade direta ou controle dos meios de produção não é mais o critério 
exclusivo para servir os interesses do capital, principalmente não os interesses globais do 
capital. A burguesia administrativa internacional é definida como uma categoria 
socialmente abrangente, compreendendo a elite empresarial, gerentes e firmas, altos 
funcionários do Estado, líderes políticos, membros das profissões eruditas e pessoas de 
posição similar em todas as esferas da sociedade”.167  

A “globalização” seria um estágio superior da “trans-nacionalização”, e se referiria, além 
da “mundialização” econômica, à todas as conseqüências, sociais, políticas e culturais, 
desse processo: “O termo globalização pode ser empregado tanto em relação a um processo 
histórico como a uma mudança conceitual em que ele é - tardiamente e ainda assim 
incompletamente - refletido. A globalização, no primeiro e mais amplo sentido, é definida 
com mais precisão como ‘a concretização do mundo inteiro como um único lugar’ e como 
o surgimento de uma ‘condição humana global’”.168

Para os apólogos e quadros orgânicos do capital, como Jeffrey Sachs, a globalização seria 
um produto do último quarto de século, e abriria um futuro róseo para o conjunto do 
sistema: “O período entre 1970 e 1995, e principalmente a última década, presenciou a mais 
espetacular harmonização institucional e integração econômica entre nações jamais vista na 
história mundial. Durante as décadas de 1970 e 1980 cresceu a integração econômica, cuja 
extensão só se percebeu nitidamente com o colapso do comunismo em 1989. Em 1995 
percebe-se o surgimento de um sistema econômico global dominante. O conjunto de 
instituições em comum está exemplificado pela nova Organização Mundial do Comércio 
(OMC), estabelecida com o consenso de mais de 120 economias, e onde praticamente todas 
as demais desejam entrar. Parte do novo acordo de comércio envolve uma codificação dos 
princípios básicos do comércio de bens e serviços. Igualmente, o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) conta hoje com um grau de afiliação quase universal, com os países 
membros comprometidos a princípios básicos de circulação e conversão da moeda”.169  

Desde uma perspectiva alternativa, Samir Amin aceitou a “mundialização” como processo 
econômico, mas apontou a sua contradição com a sobrevivência do “nacional” no plano 
sócio - político: “A mundialização fez com que o espaço econômico não coincidisse mais 
com a sua gestão política e social. Nos sistemas produtivos nacionais encontramos cada vez 
mais os elementos de um sistema produtivo mundializado. No entanto, o Estado, 
instrumento indispensável da regulação social e política e, ao mesmo tempo, do 
compromisso social interno e da sua interação com o externo, permaneceu sendo o Estado 
nacional, sem que haja realmente se iniciado a sua superação a nível da consciência cultural 
e política”.170
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Se retomarmos a questão desde a sua própria origem, será fácil comprovar que só o 
marxismo fornece o método adequado para compreender o processo de internacionalização 
da produção, desde que Marx o apontou como condição de existência do próprio capital. 
Em O Capital, Marx assinalava que “a extensão do comércio exterior, base inicial do modo 
de produção capitalista, surgiu desse mesmo modo de produção, que se desenvolveu em 
virtude das necessidades que lhe são inerentes, em particular da necessidade de um 
mercado cada vez mais extenso”.  

Na concepção neoclássica, a abertura das economias é uma alternativa. Ela corresponde a 
uma escolha racional que eleva as curvas coletivas do bem-estar dos parceiros comerciais e 
econômicos. Mesmo em Ricardo, a apresentação dos custos comparativos vem dissociada 
da dinâmica no longo prazo, na medida em que o livre comércio é a condição que permite 
contrabalançar a de outro modo inelutável emergência do estado estacionário. No entanto, o 
raciocínio que permite que prevaleça tal solução está apresentada in abstracto. 
Contrariamente, as análises de Marx e de Rosa Luxemburgo partem de uma hipótese 
radicalmente diferente. O desenvolvimento do comércio exterior, a existência de um 
mercado mundial, são condições inerentes ao desenvolvimento do próprio modo de 
produção capitalista, desde a sua origem. 

Devido à diferença da produtividade do trabalho, a taxa de mais-valia nos países 
metropolitanos pode ser (e, em certos casos estudados, de fato é) maior do que nos países 
atrasados (ou seja, que a produção de mais-valia relativa é bem maior naqueles). Assim 
como os super - benefícios monopólicos não anulam - podem até acentuar - a exploração 
dos trabalhadores metropolitanos (a existência de uma “aristocracia operária” não elimina 
esse fato, embora seja de grande importância política), o crescimento do fluxo de capitais 
entre países imperialistas não elimina - até acentua - a exploração das regiões atrasadas. A 
industrialização das regiões atrasadas não diminuiu - ao contrário, aumentou - a 
dependência delas em relação às metrópoles, aumentando também a sua exploração, devido 
à crescente dependência tecnológica (industrial) e financeira, o que é facilmente constatável 
medindo o aumento das remessas de lucros e da dívida externa nas décadas do pós-guerra. 
A internacionalização crescente do capital nos países metropolitanos teve por base, 
justamente, uma acumulação sem precedentes de super-benefícios monopólicos originados 
na exploração das nações atrasadas. 

Apresentar o processo de “multinacionalização” como específico do segundo pós-guerra é 
um abuso. Segundo L. G. Franko, o número de filiais implantadas no exterior antes de 1914 
seria de 122 para as empresas americanas, 60 para as inglesas e 167 para as demais firmas 
européias.171 Ainda para o processo mais recente, Charles-Albert Michalet apontou que “a 
distribuição nacional das firmas multinacionais (FMN) segue fielmente a hierarquia dos 
PIBs. As mais numerosas são de origem americana, as outras são européias ou japonesas. 
Não é de nosso conhecimento a existência de sedes de FMN nos países sub-desenvolvidos, 
com exceção, evidentemente, dos ‘paraísos fiscais’. Esse fenômeno de multinacionalização 
é, portanto, indissociável da natureza das economias de origem”.172
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Mesmo depois de todo o processo de internacionalização mais recente, com seu sonho de 
uma “fábrica mundial”, foi possível assinalar, sem grande dificuldade empírica, que “na 
internacionalização em curso, o mercado interior continua sendo a base sobre a qual se 
constrói a eficiência de uma empresa ou de uma economia nacional”.173  

Não existe, portanto, nenhuma evidência de que a “trans - nacionalização” e “globalização” 
tenham significado a superação, pelo capital, da contradição entre a economia mundial e as 
economias nacionais, e menos ainda entre os Estados nacionais - a contradição entre a 
internacionalização crescente das forças produtivas e a sobrevivência das fronteiras 
nacionais, que esteve na base das duas conflagrações mundiais e de múltiplas catástrofes 
nacionais.  

Inclusive o processo de liberalização do comércio mundial de pós-guerra foi antes do mais 
um processo político, no qual a expansão das forças econômicas, longe de atenuar, reforçou 
os mecanismos de controle estatal: “A inovação do período após a Segunda Guerra 
Mundial reside justamente em que, no curso das liberalizações, o mercado mundial 
gradualmente se constituiu como local da reprodução econômica de todas as formas 
agregadas do capital: da liberalização do comércio mundial da década de 1950 até a 
formação do sistema de crédito internacional praticamente sem regulação política, desde 
meados da década de 1960. Mas as desregulações de modo algum tinham como resultado a 
eliminação dos controles políticos das relações econômicas por organismos e governos 
nacionais, e sim a criação de novas instituições reguladoras das relações econômicas 
mundiais”.174

Mas a própria expansão econômica, o aumento espantoso do volume do comércio exterior, 
mina as bases sobre as quais se assenta o controle político do processo econômico, 
preparando as condições para a crise, que todo o emaranhado “institucional” destinado a 
contê-la foi incapaz de evitar: “A mobilidade de capital parece ter exercido um importante 
papel no colapso do regime de tipo fixo. O sistema de nível ajustável da década de 1960 foi 
menos capaz de gerar especulação estabilizadora do que os tipos fixos da década de 1900, 
uma vez eliminados os controles do capital. A mobilidade do capital reduziu também o 
controle que as autoridades monetárias nacionais podiam exercer sobre as suas próprias 
economias, influenciando as taxas de juros”.175

Por outro lado, todo o período de “boom” econômico, os “trinta anos gloriosos” (1945-
1975) não fizeram senão acentuar as desigualdades de desenvolvimento da economia 
mundial, levando-as a um grau de paroxismo que teria sido inimaginável nas décadas 
anteriores. Os países da Europa ocidental, principalmente a Alemanha, exportam 
atualmente 44% das mercadorias mundiais, os EUA, 12%, e o Japão, 15%. Esses três 
conjuntos geográficos tomados globalmente asseguram, portanto, mais de dois terços das 
exportações industriais mundiais. Se a estes somamos o Canadá, a África do Sul, a 
Austrália, a Nova Zelândia e os países da Europa do Leste, a proporção passa dos 80%, 
cifras estas válidas para os últimos quarenta anos.  
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174 ALTVATER, Elmar. O Preço da Riqueza. São Paulo, UNESP, 1995, p.157. 
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Como explicar tal preponderância? Por uma equação muito simples: com um quarto da 
população mundial, os países desenvolvidos representam 80% da produção mundial e três 
quartos do consumo de produtos industrializados. Os países desenvolvidos de “economia 
de mercado” garantem 60% da produção manufatureira mundial, a ex URSS e os países da 
Europa do Leste, 20%, e os países em vias de desenvolvimento, os 20% restantes, sendo 
que o essencial desses 20% corresponde a um reduzido número de países: China, Índia, 
Brasil, México e os “tigres asiáticos”. Entre estes últimos, a Coréia do Sul, o Taiwan, Hong 
Kong e Singapura representam a metade das exportações industriais dos países do Sul. 

O panorama de conjunto da expansão econômica de pós-guerra confirma totalmente as 
características estruturais da fase imperialista do capitalismo, assim resumidas por Trotsky 
no período de entre - guerras: “O capitalismo tem o duplo mérito histórico de haver elevado 
a técnica a um alto nível e de haver ligado todas as partes do mundo com seus laços 
econômicos. Dessa maneira, tem proporcionado os pré-requisitos materiais para a utilização 
sistemática de todos os recursos de nosso planeta. Porém, o capitalismo não se encontra em 
situação de cumprir essa tarefa urgente. O núcleo de sua expansão continuam sendo os 
Estados nacionais, circunscritos e com suas alfândegas e seus exércitos. Não obstante, as 
forças produtivas superaram, já há tempos, os limites do Estado nacional, transformando, 
em consequência, o que era antes um fator histórico progressivo em uma restrição 
insuportável. As guerras imperialistas não são mais do que explosões das forças produtivas 
contra os limites estatais, que se tornaram demasiado estreitos para eles. O programa da 
chamada autarquia nacional nada tem a ver com a marcha-ré para uma economia auto-
suficiente e circunscrita. Só significa que a base nacional se prepara para uma nova 
guerra”.176  

A “desregulamentação” advinda com a crise é muito menos a expressão de uma “ofensiva 
ideológica neoliberal”, e muito mais a conseqüência da explosão do quadro institucional em 
que o capitalismo se desenvolveu no período de auge. Todo o sistema de regulamentação 
econômica de pós-guerra estava baseado na hegemonia político-militar do imperialismo 
americano, que também era o carro-chefe do desenvolvimento econômico. O papel político 
mundial dos EUA está cada vez mais em contradição com o seu declínio econômico, que 
concentra todos os traços do processo de decomposição capitalista.  

Hoje os EUA não produzem mais do que um quinto dos bens manufaturados no mundo, 
contra mais da metade em 1950. No setor automobilístico, a sua grande indústria histórica,  
sua porção na produção mundial passou de 76% em 1950 a 17% em 1990. Eles 
contribuíram com 12 % das exportações industriais mundiais em 1990, contra 22% em 
1960. A sua balança comercial tornou-se deficitária dos anos 70, sendo que o déficit só 
aumentou nos anos 80.  

Ao contrário do Japão, o emprego industrial nos EUA continuou decrescente, passando de 
21% do emprego total em 1976 a 16,5% em 1988 e, segundo as previsões, a 14% no ano 
2000. De acordo com os economistas, são várias as razões desse declínio. O modo de vida 
fundado sobre o consumo incha as importações. O ministério da Defesa garante o essencial 
do financiamento público para a pesquisa; ora, as tecnologias militares possuem uma 
aplicação limitada na indústria civil. 
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Se os EUA tentam sair da crise descarregando-a sobre as costas de seus concorrentes (e de 
toda a periferia atrasada do sistema capitalista mundial, as nações oprimidas) isto não 
significa uma tendência para a autarquia econômica, mas, ao contrário, para a 
internacionalização ainda maior da sua economia, como já era apontado em 1976: “A 
transferência para o exterior do potencial produtivo americano, acompanhado pelo 
desenvolvimento de seu sistema bancário em escala mundial, é uma solução para a 
absorção de capital freado dos EUA e permite assegurar ou reforçar um controle direto ou 
indireto dos mercados e das fontes de recursos do sistema americano; a continuação da 
economia de guerra (onde se manifesta a intervenção crescente do Estado) e as novas 
formas de dependência (‘ajuda econômica’ aos países pobres) que o sistema americano 
busca instaurar (em poucas palavras, o imperialismo crescente), são outros elementos que 
atuam sobre a tendência a acumular, modificam tanto o nível como a forma da acumulação 
nos EUA a partir dos anos 60, e rebatem a tendência ao estancamento”.177 Os meios para 
sair da crise são os mesmos que a provocaram. 

Internacionalização, porém, não é sinônimo de globalização. A internacionalização 
crescente do sistema financeiro e a velocidade espantosa dos fluxos de capitais não 
impediram que, na economia mundial, a demanda interna dos países absorva cerca de 80% 
da produção e gere 90% dos empregos. A poupança doméstica financia mais de 95% da 
formação de capital. Essa observação é confirmada por dados apresentados em relatório do 
FMI. Os fundos de pensão dos EUA, por exemplo, têm apenas 6% dos seus ativos totais 
fora do país. Os da Alemanha, 5%. Os do Japão, 9%. As companhias de seguro de vida dos 
EUA têm 4% do seu portfolio em atividades estrangeiras. As da Inglaterra, 12%. A 
conclusão do FMI é que “a tendência geral na direção da diversificação internacional é 
ofuscada pela pequena participação dos títulos estrangeiros nos portfolios dos investidores 
institucionais”.178

A globalização financeira não é a panacéia para a crise do capital. Ao contrário, ela própria 
é conseqüência do extremo acirramento da concorrência provocada pela crise, e da tentativa 
de combatê-la através da redução dos custos mediante as “novas tecnologias”: “As novas 
tecnologias se generalizam na década de 90 sob o impacto da internacionalização, caráter 
central do processo econômico recente. As mudanças tecnológicas influem diretamente na 
denominada globalização financeira, comercial e industrial. No primeiro termo, a 
interconexão mundial das comunicações através do aperfeiçoamento e barateamento das 
telecomunicações deu lugar ao big bang das finanças, com todas as bolsas e mercados do 
planeta operando conjuntamente 24 horas por dia. Essa integração induziu o predomínio 
dos fluxos internacionais de capital sobre as economias nacionais e o peso ascendente dos 
investimentos estrangeiros sobre os locais. No segundo termo, a internacionalização 
comercial foi influenciada pelas novas tecnologias através de uma redução dos custos de 
transporte”.179  

As condições de crise capitalista que explicaram que o avanço tecnológico e as 
“recuperações” econômicas não produzam os efeitos esperados pelos economistas. Por um 
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lado, aponta-se que “a despeito das críticas, o período pós-Bretton Woods presenciou uma 
explosão sem paralelo do comércio internacional e das transações financeiras. De fato, o 
crescimento per capita nos EUA foi mais elevado no período de câmbio flutuante de 1974-
1989 (2,1% ao ano) do que durante o período Bretton Woods de 1946-70 (2% ao ano) ou 
mesmo durante o período do padrão ouro de 1881-1913 (1,8% ao ano)”.180  

Ao mesmo tempo, se constatou que “entre 1973 e 1993 a renda média disponível aos 20% 
mais pobres caiu quase 23% - de $17.601 a $13.596 ao ano para uma família de três 
pessoas (em dólares de 1993)”.181 Num quadro em que uma vasta literatura se ocupa do 
assunto,182 torna-se visível o fato de que “um campo das estatísticas não se recuperou desde 
a recessão de 1991: aquele do nível de vida da maioria dos americanos. De acordo com o 
Census Bureau, a renda de uma família de classe média em 1994, ajustada de acordo com a 
inflação, foi de $38.782, ou seja, 1% abaixo do padrão de 1991. Os dados preliminares 
sugerem que não houve qualquer aumento significativo em 1995”.183  

Para, finalmente, se chegar à conclusão que segue: “As coisas não estão funcionando como 
deveriam. A falha do atual capitalismo global avançado em manter os níveis de distribuição 
da riqueza cria um problema não apenas para os políticos como também para a moderna 
ciência econômica. Durante várias gerações os jovens foram ensinados que o crescimento 
do comércio e do investimento, aliado à mudança tecnológica, aumentaria a produtividade 
nacional e criaria riqueza. No entanto, apesar do crescimento progressivo do comércio e das 
finanças mundiais, durante a última década a produtividade se viu abalada e a desigualdade 
nos EUA, e o desemprego da Europa, só pioraram”.184

Na periferia capitalista, os efeitos são piores, e dão lugar a perplexidades semelhantes: 
“Empregos certamente são criados nos setores exportadores do Sul. Mas as condições de 
viabilidade desses empregos e, em primeiro lugar, a abertura comercial, tem como efeito 
uma liquidação ainda maior dos empregos nos setores tradicionais não competitivos. Com 
raras exceções, os países do Terceiro Mundo criam menos empregos após a abertura do que 
antes. Esse desequilíbrio aparece inclusive nos dados da balança comercial”.185

Ao lado do desenvolvimento desigual do sistema capitalista mundial, devemos levar em 
conta o crescimento sem precedentes da polarização social, que faz da imagem das “200 
famílias”, usada para descrever a economia dos EUA dos anos 30, quase uma lembrança 
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feliz. De acordo com a ONU, dos US$23 trilhões que compõem a riqueza monetária 
mundial, apenas US$5 trilhões correspondem à imensa maioria dos países (os chamados 
“em desenvolvimento”). O mesmo informe oficial afirma que, mantidas as atuais 
tendências, as disparidades econômicas entre os países industrializados e o mundo em 
desenvolvimento “passarão de iníquas para desumanas”.  

Os 20% mais pobres do mundo ficavam, em 1993, com apenas 1,4% do total da renda do 
planeta, uma queda de 0,9 ponto percentual em relação a 1960. Os 20% mais ricos viram a 
sua fatia saltar, no mesmo período, de 70% para 85% da riqueza mundial. 358 bilionários 
têm ativos que superam a renda anual somada de países em que vivem 2,3 bilhões de 
pessoas (45% da população mundial)! E 33% da população dos países em desenvolvimento 
(1,3 bilhão) vivem com menos de US$1 por dia. Deles, 550 milhões estão no sul da Ásia, 
215 milhões na África subsaariana e 150 milhões na América Latina.  

Esses aspectos da questão são deixados de lado pelos defensores da “globalização” como 
solução para os países da periferia capitalista, os quais se fixam nas características 
aparentes do processo. É o que fez Roberto Campos: “A globalização financeira se traduziu 
em mudanças tanto operacionais como institucionais. Houve três transformações: a 
revolução telemática criou o mercado de 24 horas; surgiram novos atores, como os fundos 
mútuos de investimentos e os fundos de pensão; criaram-se novos instrumentos como a 
securitização e os derivativos. No plano institucional, o FMI, que nascera em 1944 com 44 
membros, tem hoje 181. No comércio, a globalização assumiu várias formas: o surgimento 
de blocos regionais, como a União Européia, o Nafta, e o Mercosul; a explosão das 
multinacionais; o conceito de ‘fábrica global’ com gerentes e trabalhadores de um país, 
tecnologia ou financiamento de outros, para vendas a terceiros”.186

Se trata de uma mistificação completa. Não é preciso sequer ser de esquerda para denunciar 
que os chamados “blocos regionais” traduzem, na verdade, a tendência para o 
aprofundamento da guerra comercial e financeira inter-imperialista. Delfim Netto constatou 
o óbvio ao afirmar: “O que parece singular neste momento é a total ignorância do fato de 
que a ‘globalização’ (o uso pleno do mercado) e a ‘integração’ (o uso de preços ‘errados’ 
para integrar e ampliar o mercado interno) se repelem. A esperança é que a ‘globalização’ 
leve a uma uniformização ou à convergência do nível de renda dentro de cada país e entre 
os países, o que parece pelo menos duvidoso”.187

É a guerra comercial o que está por trás das disputas em torno da “propriedade intelectual” 
e das “leis de patentes”, disputas que segundo toda análise realista não farão senão crescer 
no futuro imediato: “As disputas comerciais certamente aparecerão no futuro, 
especialmente quando uma nação se recusar em reconhecer os direitos de propriedade 
intelectual de uma companhia estrangeira em nome da proteção da saúde e segurança dos 
cidadãos daquela nação. Portanto, podemos dizer que a questão comercial do futuro é saber 
se os acordos comerciais vão superar as leis nacionais”.188  
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O caráter mais agudo da disputa inter-imperialista condiciona a sangrenta luta pela re - 
colonização do antigo “bloco socialista”, em especial na China, hoje principal fonte da 
acumulação capitalista mundial.189 Afirma-se que as industrias se instalam para produzirem 
na China produtos de segunda linha, onde não há respeito à propriedade industrial 
(pirataria), muito menos o direito do consumidor e, com isso, constituir grandes fortunas 
fruto de apropriação indébita seja das grandes indústrias, seja dos consumidores nos países 
subdesenvolvidos.  

Este processo de enriquecimento se assemelha ao processo de uma “acumulação primitiva” 
atípica. Entretanto, o maior atrativo está na possibilidade da lavagem de dinheiro de drogas, 
corrupção, contrabando e demais proezas do sindicato mundial do crime organizado. 
Segundo um informe recente, “as fábricas chinesas que estão pirateando software, músicas, 
vídeos e produtos de grife americanas no valor de bilhões de dólares mostra que quase 
todas as operações pertencem, em parte, a companhias estrangeiras, algumas das quais 
procedem de nações que são grandes aliadas e parceiras comerciais dos EUA”.190

Quanto aos países atrasados, a Comissão de Comércio Internacional dos EUA estimou, já 
em 1993, que as empresas norte-americanas iriam ganhar US$ 61 bilhões/ano do Terceiro 
Mundo se as exigências protecionistas dos EUA fossem satisfeitas no GATT (como o eram 
no Nafta), a um custo, para o “Sul”, que iria ultrapassar de longe o enorme fluxo de capital 
repassado para o Norte, a título de pagamento de juros sobre a dívida. Tais medidas se 
destinam a garantir às empresas sediadas nos EUA o controle sobre a tecnologia do futuro, 
incluindo a biotecnologia, que, se espera, permitirá que a empresa privada controle a saúde, 
a agricultura e os meios de vida em geral, trancando a maioria pobre na prisão da 
dependência e da impotência.  

Os fundos de investimento se desenvolvem em condições em que “na escala mundial, o 
valor das transações, situado entre 20 e 40 bilhões de dólares no início dos anos 80, passou, 
atualmente, para entre 400 e 800 bilhões de dólares”.191 Este processo de concentração do 
capital não poupa os fundos: “Um dos motivos por trás da febre de fusões é a idéia de que, 
para serem mais competitivas, as firmas administradoras de fundos têm que ser maiores. A 
não ser que controlem um nicho de mercado específico, a cifra de consenso é de mais de 
US$100 bilhões em ativos”.192 Liberalismo ou monopolização inédita da economia? 

A referência de Campos aos fundos de pensão como instrumentos de expansão e até 
democratização da globalização não resistem qualquer análise. Nos países imperialistas, os 
fundos de pensão se constituíram sobre a base da destruição ou da inexistência (como nos 
EUA) da previdência social solidária. Para os capitalistas, esse sistema carece de interesse, 
pois não constitui capitais. O regime de capitalização supõe que cada assalariado cotize 
durante toda a sua vida para constituir um capital que irá financiar a sua aposentadoria. Para 
os trabalhadores, isto acabou abrindo a porta às piores perspectivas. Na Alemanha, os 
fundos representam US$ 300 bilhões de reserva (12% do PIB); na Grã-Bretanha, US$ 500 
bilhões (45% do PIB); nos EUA, 3,5 trilhões. 
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O sistema de fundos de pensão é, nos EUA, um dos maiores escândalos sociais dos últimos 
15 anos. Todo o sistema de aposentadoria está baseado neles. Até recentemente, todo 
assalariado com idade para se aposentar tinha direito à Medicaid, uma espécie de subsídio 
vindo de fundos estatais, cujo montante é independente da contribuição de cada assalariado, 
e que foi posto em questão pelos governos de Bush e de Clinton, como um dos 
responsáveis pelo déficit fiscal. Além disso, os assalariados que contribuíram para os 
fundos de pensão recebem uma aposentadoria complementar, de fato a essencial, composta 
por quantias depositadas em seu nome ao longo de sua vida profissional. 

Nos anos 80, esses fundos investiram “a fundo” em duas direções. Uma, os junk bonds, 
títulos “podres”, investimentos incertos que provocaram “cracks” em diversas bolsas 
americanas e internacionais. Outra, os savings and loans, cadernetas de poupança, que 
foram à falência seqüencial nos EUA nos anos 80, engolindo economias duramente 
poupadas por milhões de trabalhadores. A falência dos investimentos revelou que a maior 
parte dos fundos de pensão tinha sido investida, a despeito dos controles oficiais, em 
setores especulativos de alto risco. Foram realizados comícios e manifestações com a 
palavra-de-ordem: trabalhei durante 35 anos, e agora percebo que o governo não garantiu a 
minha aposentadoria! 

Mas as garantias “legais” existiam nos EUA. A princípio, a lei obrigava os fundos de 
pensão a estarem no seguro, o que não impediu que muitos não estivessem, levando, no 
caso de sua concordata ou falência, a que os aposentados se encontrassem “legalmente” de 
mãos atadas. 

Do conjunto do processo resulta fácil estabelecer a correlação mais simples e evidente: 
“Duas tendências de fundo parecem caracterizar as mutações da economia mundial: a 
explosão do capital especulativo e o crescimento correlativo da precariedade do emprego. 
A emergência da especulação financeira se traduz, com efeito, na multiplicação do número 
de fusões industriais e de golpes da Bolsa que transformam a oferta de trabalho: os 
empregos estáveis e relativamente bem pagos são substituídos por empregos instáveis e mal 
remunerados”.193

Contra a suposta integração da economia mundial, supostamente expressa na emergência de 
novas instituições internacionais, se põe em evidência a guerra em surdina que traduz o 
acirramento da concorrência e da anarquia do comércio mundial, que se manifesta nas 
protestas dos próprios chefes de Estado, segundo uma pena engajada na defesa do 
imperialismo ianque: “Estão acusando os EUA de, ao invés de abraçar a nova Organização 
Mundial do Comércio (OMC) e colocar diante dela todas as suas disputas comerciais, tentar 
resolver s seus problemas através de acordos bilaterais ou mesmo decisões unilaterais. A 
substituição de internacionais estabelecidas pela lei da selva, segundo os críticos, encoraja o 
mercantilismo desenfreado, o protecionismo e a elevação da tensão política entre países, 
enfraquecendo o comércio global. Deixemos de lado por um momento a hipocrisia dos 
europeus, que negociam bilateralmente todo o tempo, e a atitude do Japão, que continua a 
praticar um comércio altamente controlado, completamente contrário ao espírito da OMC. 
O fato é que os ministros do Canadá, Brasil, Coréia, Índia e Singapura, os comissionários 
da União Européia e empresários desde Toronto até Hong Kong, estão dizendo que os EUA 
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viraram as costas ao sistema multilateral de troca. A acusação é particularmente 
significativa face aos últimos 50 anos de apoio norte-americano ao GATT (Acordo Geral 
sobre Comércio e Tarifas), o predecessor do OMC”.194

O principal, porém, é que o desenvolvimento do comércio é pouca coisa se comparado com 
a expansão das transações financeiras. Entre 1965 e 1990, o comércio mundial de 
mercadorias e serviços aumentou 14 vezes, e os fluxos financeiros alcançaram dimensões 
inimagináveis, a ponto de mais de US$ 1 trilhão rodar o mundo a cada 24 horas, buscando 
sem descanso o mais alto retorno. 

Visto como a “tábua de salvação” do capitalismo em crise, como o campo predileto de 
aplicação das “novas tecnologias”, e como o local por excelência da “integração global”, a 
hipertrofia do setor financeiro não fez senão ocultar sua anarquia crescente e a criação das 
basas para uma crise de uma magnitude até difícil de imaginar. A hipertrofia nasceu da 
necessidade de financiar o consumo como paliativo à crise dos anos 70: “O gasto em 
consumo (e não em inversão) abriu a via para a recuperação econômica posterior a 1975. O 
gasto em inversão cresceu menos de 50% da taxa normal das quatro grandes recuperações 
que tivemos desde a Segunda Guerra Mundial, apesar de que a taxa de benefício posterior a 
1975 tenha crescido mais rapidamente do que a média das recuperações anteriores. O razão 
disto é que as empresas reduziam os empréstimos e tratavam de restabelecer condições de 
liquidez mais favoráveis. O gasto e o consumo militar também foram grandes na 
recuperação de 1983”.195

Trata-se do caso do remédio que mata o paciente. Ouçamos Michel Camdessus, o diretor-
gerente do FMI (Fundo Monetário Internacional): “O sistema financeiro mundial está em 
pedaços e há uma urgência extrema em apertar os parafusos”, disse em um seminário 
prévio à 22a reunião de cúpula do G-7, os sete países mais ricos do mundo. O comunicado 
econômico assinado pelos líderes dos sete países observou que “a mundialização dos 
mercados financeiros pode criar novos riscos de instabilidade” e pediu a instalação de 
“dispositivos mais eficazes e concretos” para enfrentá-los. 

Não é Rosa Luxemburgo, mas um dos maiores especuladores internacionais, quem afirmou 
que no fim da linha está a barbárie. George Soros observa que a economia globalizada tem 
base muito frágil e repousa sobre a falsa premissa de que os mercados tendem ao equilíbrio. 
Para ele, há uma possibilidade real de colapso das finanças internacionais. “Minha 
experiência, declarou, me diz que essa possibilidade está nos rondando”. E acrescentou: “as 
finanças internacionais não obedecem a nenhuma lei. Quando uma atividade está fora do 
alcance da lei, o que predomina é a força - e o estado de coisas em que a força predomina é 
chamado de barbárie”.196  

A cada vez mais precária estabilidade do ciclo se apóia, não no seu dinamismo econômico, 
mas na coerção extra-econômica do Estado, o que demonstra a completa mistificação do 
chamado “neoliberalismo” e da suposta tendência para um “Estado mínimo”, que só existe 
na imaginação dos defensores do capital.  
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Como afirma Philippe Delmas: “É paradoxal pretender que o Estado recue enquanto a sua 
porção de despesas do PIB não cessa de aumentar. É difícil sustentar que ele não interfere 
nas empresas, quando sua dívida perturba profunda e sensivelmente os mercados 
financeiros: a dívida pública norte-americana aumentou mais depois de 1981 do que no 
período em que financiava a Segunda Guerra Mundial. É altamente contraditório afirmar 
que o Estado é neutro quando se constata que três quartos do aumento da concentração de 
riquezas se devem às mudanças das leis fiscais. O Estado do liberalismo dogmático não é 
um Estado ausente, mas sim dissimulado e incompetente. É espetacular ver como ele 
emprega o equivalente ao PIB italiano para reparar as conseqüências de uma 
desregulamentação mal concebida das caixas de poupança, após de ter recusado investir um 
milésimo da quantia para sustentar as indústrias do futuro e demitido os funcionários que 
propuseram tal absurdo”.197

A dívida pública americana equivalia, em 1997, a dois anos da produção industrial daquele 
país.198 Mesmo no que diz respeito aos “países emergentes” da periferia mundial, é a força 
do Estado que explica seus relativos “sucessos” (que não eliminam a crescente polarização 
social neles), o que é admitido até pelos seus panegiristas. Segundo Jim Rohwer, a recusa 
dos governos asiáticos em oferecer redes de proteção social esteve por trás da rápida 
expansão econômica dos tigres da região. A experiência asiática se deu num ambiente de 
falta de tradição democrática, o que facilitou o processo.199

Não é possível, portanto, separar os aspectos econômicos e políticos do ciclo. As mudanças 
no Estado, no entanto, são um processo tão objetivo quanto o econômico e expressam o 
conteúdo deste. Segundo Edward Luttwak, a globalização da economia e as mudanças 
estruturais no mundo hoje promovem sem dúvida  crescimento econômico, mas produzem, 
ao mesmo tempo, uma situação inédita na história do capitalismo: a insegurança no 
emprego de parcelas cada vez maiores dos chamados colarinhos brancos. Focalizando o 
caso doos Estados Unidos, considera que esse problema não é respondido adequadamente 
nem pelos republicanos nem pela esquerda moderada, abrindo-se portanto um espaço que 
pode vir a ser ocupado por uma espécie de partido fascista melhorado.200

Segundo François Chesnais, a mundialização do capital reforçou a fundo as políticas de 
liberalização e de desregulamentação, sobretudo na medida em que veio acompanhada da 
difusão das novas tecnologias de produção, de informação e de comunicação (aquelas que 
contribuíram para a crise do sistema de produção “fordista”). A mundialização do capital 
fez com que explodissem as três formas institucionais que, durante os últimos cinqüenta 
anos, permitiram a “regulação social” pelos Estados: o trabalho assalariado, enquanto 
forma predominante de inserção social e de acesso à renda; um sistema monetário 
internacional fundado sobre taxas fixas de câmbio; a existência de instituições nacionais 
suficientemente fortes para impor uma disciplina ao capital privado. A “mundialização do 
capital” estaria intimamente associada à destruição dessas formas de regulação nacional e 
internacional.  
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Quando a crítica se limita a apontar as conseqüências da “desregulamentação”, incluída a 
chamada “exclusão social” (ou “desemprego estrutural”), sem apontar os seus efeitos 
objetivos para o conjunto do sistema do capital (aumento da exploração e da super - 
exploração social e nacional), assim como os subjetivos (a revolta das forças produtivas 
sociais, do proletariado e dos explorados, contra as relações capitalistas transformadas em 
entraves para o progresso social) fica implícito que a única perspectiva colocada é a 
reconstituição dos “mecanismos de regulamentação” (o Welfare State, entendido como 
arregimentação do capital) o que é, na melhor das hipóteses, una utopia, e na pior, uma 
saída extrema do capital diante de uma eventual crise revolucionária. 

Ao mesmo tempo em que os teóricos do capital norte-americano colocavam a necessidade 
de superar os acordos atuais (OMC, Nafta) através de um acordo comercial “transatlântico” 
(TAFTA),201 seus críticos “humanistas” de além-mar revelam a sentido do processo, e o 
próprio conteúdo da sua crítica: “O planeta - sob o tacão americano e com a participação 
ativa de todos os que, na Comissão de Bruxellas assim como em outras partes, trabalham 
pela criação de uma zona de livre-comércio euro - atlântica, a chamada ‘agenda 
transatlântica’ - já começou a entrar numa desordem suicida. Dirigir-se contra essa vontade 
de hegemonia, de uniformização, de não-respeito das diversidades, é evitar que inúmeras 
revoluções se multipliquem no mundo. Já que, sem regulação, as desigualdades se 
tornariam ainda mais insuportáveis; sem moedas de igual capacidade, o mundo entrará no 
sistema do dólar; sem sistemas autônomos de defesa, atenuam-se as originalidades; sem 
verdadeiras instâncias de arbitragem, as dominações serão cada vez mais brutais” ( grifo 
nosso) .202  

A guerra ideológica é a expressão da guerra comercial, industrial e financeira, e o prelúdio 
da guerra tout court que, segundo os porta - vozes do capital, está bem longe de excluída da 
agenda estrutural das atuais relações internacionais.203 As manifestações expostas 
convergem objetivamente numa só direção: longe de uma vitória histórica do capitalismo 
que anuncia um longo período de desenvolvimento pacífico, entramos numa etapa de 
desordem mundial, guerras e revoluções. 

Se desfaz a ilusão de um lado “ordeiro” do atual processo, como a sustentada por Giovanni 
Arrighi. Por essa teoria, o sistema capitalista mundial estaria mergulhado em crise desde 
1970, e o auge financeiro refletiria a intensidade e extensão da crise. O lento crescimento 
da produção material desvia capitais crescentes para a especulação financeira e ao mesmo 
tempo amplia o gasto social dos Estados, em função do crescimento do desemprego e da 
exclusão social.204  

O processo global, no entanto, teria o seguinte sentido: “Hoje a noção de um governo 
mundial parece menos fantasiosa do que há dezoito anos. O Grupo dos Sete vem se 
reunindo regularmente e se parece cada vez mais com um comitê administrador dos 
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assuntos comuns da burguesia mundial. Nos anos 80, o FMI e o Banco Mundial agiram 
cada vez mais como um ministério mundial das finanças. E, finalmente, nos anos 90 
começaram com uma reformulação do Conselho de Segurança da ONU, como um 
ministério mundial da polícia. De maneira totalmente não-planejada, começa a surgir uma 
estrutura de governo mundial, pouco a pouco, sob pressão dos eventos e por iniciativa das 
grandes potências políticas e econômicas”.205  

O próprio imperialismo, porém, possui uma avaliação diferente do G-7: “A organização, 
fundada há 20 anos, parece cada vez menos eficiente, por não refletir as realidades de um 
mundo no qual as economias emergentes da Ásia e da América Latina estão crescendo 
quase duas vezes mais que as das nações industrializadas. Há pouco tempo, quando o G-7 
tentou resolver a crise do peso mexicano, surgiram divergências sobre o pacote proposto 
pelos EUA, com os europeus acusando Washington de estar tentando induzi-los a salvar os 
investimentos americanos (...) Enquanto a distância econômica entre as nações do G-7 e o 
resto do mundo diminui, a posição que o grupo escolheu para si, de guardião do sistema 
econômico internacional, desperta ressentimento crescente e torna-se cada vez mais difícil 
justificar esse papel (...) O G-7 é hoje uma instituição que está chegado ao ocaso”.206

As instituições e os acordos internacionais não podem simplesmente pairar por cima da 
crise do capital. A velocidade vertiginosa do aumento das dívidas torna obsoletos os 
instrumentos econômicos e políticos de controle. Os banqueiros sabem disso e, segundo 
The Economist, “um grupo dos maiores bancos do mundo, conhecido como G-20 (apesar 
de ter apenas 17 membros; quem disse que banqueiros sabem contar?), anunciou planos 
para criar uma organização com 24 horas de funcionamento para compensação de câmbio 
externo dentro dos próximos anos”.207 A hiperinflação das dívidas parece enlouquecer os 
gerentes do capital, mas a solução da crise não se encontra num chip super - avançado, nem 
no cálculo infinitesimal, porque aquela deita suas raízes nas próprias leis de 
desenvolvimento do capitalismo. 

As novas instituições surgem do fracasso das antigas, e têm esse fracasso incorporado na 
sua plataforma. É o caso da OMC, surgida da constatação do fracasso do GATT, quando o 
processo de liberalização das trocas pareciam ter chegado a um limite: pela primeira vez, as 
negociações da Rodada Uruguai, abertas em Punta del Este em setembro de 1986, não 
puderam ser concluídas no prazo previsto, de 4 anos. Os instrumentos econômicos afundam 
um após o outro: o mercado dos produtos derivativos - que Roberto Campos apresenta 
como panacéia - entrou em crise depois da falência vinculada a ele, em 1994, da Banca 
Barings, um dos símbolos históricos da vitória mundial do capitalismo em seu período de 
ascensão. 

O G-7, por outro lado, veio paliar na prática a falência da instituição criada pelo 
capitalismo internacional para resolver os conflitos internacionais, a ONU: “Após a queda 
do muro de Berlim, os EUA confiscaram a ONU, sob a cobertura da nova ordem 
internacional. Estupefatos pelo brutal desabamento do comunismo e ocupados com uma 
crise econômica particularmente aguda, os povos não souberam medir a espiral de derrotas 
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na qual a organização mundial mergulhava, tornando bastante ilusórios todos os projetos de 
reformas dos quais se falava para o seu qüinquagésimo aniversário... Ali onde as chamas da 
guerra se acendem, as Nações Unidas, para apagá-las, se utilizam de métodos custosos e 
ineficazes. Não obstante, a organização é deixada de fora das grandes negociações de paz - 
Palestina ou Bósnia - realizadas pelos EUA... No seio das Nações Unidas, a impotência do 
Conselho Econômico e Social confirma: a esfera financeira escapa a toda regulamentação 
coletiva” (grifo nosso).208  

Na base da crise política encontra-se, portanto, a crise econômica do capital. Esta, por sua 
vez, não resulta da negação das tendências do período de expansão, mas do seu 
desenvolvimento exacerbado, tendências que explicam a chamada “globalização”, não 
como um estágio superior do desenvolvimento capitalista, mas como uma manifestação de 
sua crise. Nos primeiros vinte anos de pós-guerra, apesar de uma forte expansão da 
produção, a reconstituição contínua do exército de reserva industrial permitiu a manutenção 
de uma taxa de mais-valia bastante elevada. Os salários reais aumentavam com mais 
lentidão que a produtividade física. Os lucros seguiam sendo elevados, apesar do aumento 
da composição orgânica do capital. Tudo parecia caminhar no melhor dos mundos. 

“No início da década de sessenta, a situação começa a mudar. Esta mudança é visível 
primeiramente na Itália e Alemanha ocidental. Depois se manifesta na França e Estados 
Unidos, e inclusive termina por chegar ao Japão. O exército de reserva industrial começa a 
diminuir estruturalmente (em alguns países, a emigração e a expansão vertiginosa do 
emprego no setor de ‘serviços’ são a causa determinante desse fenômeno. Em outros, a 
causa essencial é a amplitude da expansão industrial). Os operários começam a recuperar o 
‘atraso’ na ‘divisão do bolo da prosperidade’. Os salários reais aumentam agora mais rápido 
do que a produtividade física. A taxa de mais-valia começa a baixar. E como estamos em 
pleno incremento da composição orgânica do capital, a taxa de lucros se inclina 
perigosamente. A Grã-Bretanha, onde o pleno emprego havia sido alcançado e mantido 
muito tempo antes, antecede nestas mudanças o resto dos países imperialistas. 

“Abre-se, então, ao mesmo tempo, uma fase de competição internacional exacerbada e de 
luta de classes acentuadas. Cada potência imperialista trata de recuperar no mercado 
mundial o que perde no mercado interno (naturalmente não são todas as que podem ter 
êxito; o que mais se expande são as exportações do Oeste alemão e os japoneses). Cada 
potência imperialista trata de impor à sua própria classe operária os gastos desta corrida 
pelas exportações, mediante políticas de salários, limitações ‘voluntárias’ ou impostos 
sobre os salários, limitações do direito de greve”.209  

O ponto álgido atingido pela abstração do capital e a internacionalização sem precedentes 
da produção, entram em choque também sem precedentes com o reforço das fronteiras 
nacionais e da exploração imperialista (processo expressado na guerra comercial, financeira 
e industrial; na formação de blocos regionais ao redor das potências; no fabuloso 
endividamento interno e externo; no reforço policial e militar dos Estados e a virulência dos 
conflitos localizados). Se o desenvolvimento capitalista se caracterizou historicamente pela 
contradição entre o caráter cada vez mais social da produção e o caráter cada vez mais 
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privado da apropriação, na era imperialista esta contradição se desdobra naquela entre o 
caráter cada vez mais internacional da produção e o caráter cada vez mais nacional da 
apropriação, contradição que atinge seu paroxismo na hora atual. 

O quadro das certezas afirmado pelos propagandistas vulgares do mercado contrasta com o 
quadro de perplexidades e incertezas que, como vimos, caracteriza os representantes da 
ciência econômica e política oficial. Esta última, contrastando com a euforia do mercado, 
tem se transformado numa ciência do pessimismo: “No momento, a questão mais 
importante da teoria política ocidental não se refere à sua habilidade explanatória ou 
abertura às más notícias. Pelo contrário, consiste em saber até que ponto a teoria política 
ocidental possui os recursos para apontar o caminho a um futuro menos cinzento. A questão 
central já é saber se os seres humanos ainda podem ter esperanças de conservar o seu 
mundo”.210

A ciência econômica, por sua vez, se pergunta seriamente se o capitalismo não vai destruir 
o planeta, pois “se a análise econômica permite traduzir o meio-ambiente em termos 
monetários, ainda assim ele fica numa situação exterior ao mercado, que exige que uma 
oferta explícita encontre uma procura explícita”.211 Ou também que “uma simples 
demonstração matemática revela que a poluição mundial e o esgotamento dos recursos 
naturais não terão mais volta se esta perspectiva não for levada em conta pelas políticas 
coletivas na economia, indústria e comércio”.212 Ora, é justamente a incapacidade de pôr 
em prática “políticas coletivas” o que caracteriza a situação presente. 

Num mundo em que “globalização” abre perspectivas até para um direito “transnacional”, 
os Estados se transformam cada vez mais em cárcere dos povos: o neo-fascismo pretende 
dar expressão a uma tendência que “tem sido suficiente para implementar uma legislação a 
favor do livre fluxo de serviços e capitais, mas insuficiente para impedir uma crescente 
legislação etnocêntrica, a favor do refluxo das migrações”.213

Desde diversos ângulos se aponta a criação das bases para uma “crise sem precedentes”, 
gerada pelo processo autônomo do dinheiro e das finanças, que desaguou numa verdadeira 
financeirização da riqueza. E se formulam perguntas angustiadas: “Que tipo de crise-
transição é essa que, se bem encaminhada não for, nos colocará diante de uma 
‘neobarbárie’ da qual a praxis ‘neoliberal’ e a impotência crítico - propositiva são mero 
introito? É possível regulamentar o capital globalizado sem intervir na própria lógica da 
concorrência e do afã de acumular por acumular, que é contemporaneamente dominado 
pela riqueza abstrata, monetário-financeira?”.214
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Se é correto apontar que a lógica capitalista cria as bases da barbárie, é unilateral fazê-lo 
sem dizer que cria ao mesmo tempo as bases do contrário da barbárie: a revolução 
socialista mundial. O internacionalismo proletário, conditio sine qua non desta, é 
justamente recolocado sobre bases objetivas inéditas pelo atual processo do capital, 
incluindo a crise que, ao provocar a degringolada das burocracias, derrubou as barreiras 
reacionárias que dividiam os trabalhadores do mundo todo, simbolizadas no “muro da 
vergonha”.  

A “globalização” não é senão a expressão ideológica da internacionalização sem 
precedentes das forças produtivas, e de sua completa inadequação à sobrevivência dos 
Estados nacionais, insuperável para o capital e suas supostas “instituições internacionais”. 
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7. A FALÁCIA DA “CRISE PERMANENTE” E A 
REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA GLOBAL  

À medida que as crises econômicas periódicas ficaram mais evidentes nas últimas três 
décadas do século passado, o modo de funcionamento e os critérios de classificação dos 
ciclos econômicos foram continuamente redefinidos. A observação e a análise concreta dos 
dados e dos movimentos cíclicos da economia de ponta do sistema (EUA) e do mercado 
mundial forneceram elementos novos e abundantes.  

Existem inesgotáveis controvérsias acerca dos novos fenômenos ocorridos na economia 
mundial a partir do início dos anos 1970. É uma bibliografia que se multiplica com muita 
rapidez. O único ponto que parece aceito por todos é que alguma coisa muito significativa 
se alterou na forma que o regime capitalista vinha funcionando até então.215

Foram muitas as rupturas. Comecemos pela superfície do processo, pelo funcionamento das 
instituições financeiras e dos fluxos monetários internacionais. Em 15 de agosto de 1971, 
como já foi apontado, o presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, anuncia ao mundo 
o fim da conversibilidade do dólar em ouro. O sistema de Breton Woods terminou. O seu 
cerne era a conversibilidade. O dólar americano era a chave de confiança e a moeda de 
reserva por ser “tão bom quanto o ouro”, quer dizer, tinha a garantia do governo americano 
de que podia ser convertido em determinada quantidade de ouro.  

Rompia-se assim com o sistema de câmbio fixo entre as principais economias e desfazia-se 
na prática o velho sistema monetário que regulava os fluxos financeiros e o comércio 
internacional do pós-guerra. Acreditou-se, por um certo tempo, que aquela suspensão 
unilateral da conversibilidade do dólar em ouro fora uma medida temporária e que de 
qualquer modo os Estados Unidos reassumiriam a sua obrigação de restaurar a 
conversibilidade e reativar o sistema de Bretton Woods, mesmo que modificado, e tudo 
continuaria como no passado.  

Em discurso em 26 de abril de 1973, John Connaly, secretário do Tesouro dos Estados 
Unidos, resumiu cruamente a visão oficial do governo americano acerca dessa possibilidade 
de volta ao passado: “A era de supremacia americana nas finanças internacionais, que 
começou na Segunda Guerra Mundial, já terminou. O sistema monetário e comercial que 
proporcionou a base para a era pó-guerra desmoronou-se. Não adianta nos enganarmos, 
dizendo que foi apenas abalado, que o reconstruiremos. Ele desapareceu para sempre”.216  

Desmentindo esse pessimismo de fachada das autoridades quanto à perda da supremacia 
dos Estados Unidos, os fatos que se seguiram à maior moratória da história do sistema 
monetário mundial mostraram, ao contrário, uma nova realidade de reciclagem, de 
expansão e de reforço daquela desgastada supremacia imperial americana nas finanças 
                                                 
215 “A história dos vinte anos após 1973 é a de um mundo que perdeu suas referências e resvalou para a 
instabilidade e crise” (HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX 1914-1991. São Paulo, 
Companhia das Letras, 2002); “Algo de fundamental parece haver-se modificado, no último quarto de século, 
no modo como funciona o capitalismo. Na década de 1970, muitos falaram em crise. Na de 1980, a maioria 
falou em reestruturação e reorganização. Na de 1990, já não temos certeza de que a crise dos anos 70 foi 
realmente solucionada, e começou a se difundir a visão de que a história do capitalismo talvez esteja num 
momento decisivo”. (ARRIGHI, Giovanni. O Longo Século XX. Dinheiro, poder e as origens do nosso tempo. 
Rio de Janeiro, Contraponto, 1996).  
216 ROLF, Sidney e BURTLE, James. O Sistema Monetário Mundial. Rio de Janeiro, Zahar, 1975. 
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internacionais do pós-guerra e no tabuleiro geopolítico em geral. Em primeiro lugar, apesar 
de todos os choques que atingiram o sistema, a grande roda, como Adam Smith chamava a 
organização monetária internacional, não foi interrompida. Ao contrário, o comércio e os 
investimentos globais continuaram em níveis crescentes de atividade. Ritmados, é claro, 
por crises periódicas de superprodução cada vez mais potentes. Mas o mundo não tinha 
acabado. Estava apenas mais acelerado. 

Em segundo lugar, o dólar não foi “destronado”. O que aconteceu foi que o mundo se 
encontrou de repente em um puro padrão-dólar, inconversível, e continuou vivo. 
Paradoxalmente, o uso do dólar nas transações internacionais reforçou-se, no mesmo tempo 
em que sua reputação diminuía com seguidas desvalorizações frente ao ouro, no decorrer da 
década dos 1970. O ouro desaparecia de fato como referência de valor das moedas 
nacionais e o dólar reforçava o mesmo papel de moeda de reserva internacional que exercia 
no antigo sistema de Bretton Woods.  

Quer dizer, o sistema monetário mundial se libertava finalmente das suas últimas 
reminiscências metálicas, daquela “relíquia bárbara” de que falava Keynes. Desfazia-se de 
seus últimos resíduos de um padrão concreto de medida do valor, de uma mercadoria, e 
assumia a sua própria natureza abstrata, a de simples medida de uma determinada 
quantidade de tempo de trabalho abstrato em geral. 

Mas tudo isso aconteceu através de uma incondicional e inédita centralização do poder 
monetário dos Estados Unidos sobre o resto do mundo. Incondicional, porque o dólar não 
precisava mais ser “tão bom quanto o ouro” para ser a moeda reserva internacional. Inédito, 
porque isso nunca tinha acontecido na história do mercado monetário mundial. Na época, 
nem todos aceitavam essa inadmissível rebeldia da moeda contra a sua forma mercadoria, 
sua forma de valor de uso, para assumir uma forma exageradamente abstrata.  

Ernest Mandel, por exemplo, dizia: “O sonho da desmonetização do ouro não passa de uma 
utopia tecnocrática. O ouro permanecerá mais do que nunca a base de reserva dos bancos 
centrais e o tesouro de ‘última instância’, na medida em que a moeda de papel de reserva, o 
dólar, é cada vez menos ‘tão bom quanto o ouro’, pois ela perde cada vez mais seu poder de 
compra”.217 Os fatos posteriores, principalmente nos anos 1980 e 1990, mostraram que as 
coisas se passariam bem diferentemente dessas cogitações de Mandel.218      

Não havia nenhuma resistência séria ao avanço da moeda dos Estados Unidos. Nem na 
Europa, nem no Japão, apareceu nenhuma unidade monetária competitiva com o dólar, 
embora tenha havido vários planos neste sentido. E se não apareceu naquele momento de 
crise aberta no sistema, apareceu muito menos nas décadas seguintes. Os desenvolvimentos 
posteriores autorizariam a dizer que, nos dias atuais, deveria ser sepultada a idéia de que no 
novo sistema monetário mundial, originado naqueles dramáticos acontecimentos de 1971 e 
nos anos seguintes, possa haver qualquer alternativa real para o dólar. 

                                                 
217 MANDEL, Ernest. La Crise 1974-1978. Paris, Flammarion, 1978. 
218 Marx nos conta que “num debate parlamentar sobre os Bank-acts de sir Robert Peel, de 1844 e 1845, 
Gladstone observava que nem mesmo o amor levou tanta gente à loucura como as cogitações sobre a essência 
da moeda. Ele falava de inglês para ingleses. Os holandeses, ao contrário, apesar das dúvidas de Petty, sempre 
foram divinamente maliciosos nas especulações com o dinheiro, e nunca perderam a malícia para especular 
sobre o dinheiro” (MARX, Karl. O Capital,. Ed. Cit. Vol. 1). 
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Esse inabalável predomínio do dólar americano talvez possa ser explicado por outros 
importantes desdobramentos que levaram ao solene sepultamento do Acordo de Bretton 
Woods em agosto de 1971, e o surgimento do novo sistema de taxas cambiais flutuantes. O 
mercado de eurodólares, ou de euromoedas, é o principal.   

Vejamos como Rolf e Burtle resumiram a origem mais imediata desse mercado: “Os 
persistentes e crescentes déficits americanos haviam minado o sistema durante duas 
décadas, particularmente nos cinco ou seis anos anteriores ao seu fim. Mas não foram os 
déficits comerciais como tais que precipitaram o seu fim, mas os vastos movimentos de 
capital a curto-prazo entre nações. Em 1971, o déficit americano básico era de pouco mais 
de nove bilhões de dólares, a quantia mais elevada do pós-guerra, mas menos do que um 
terço do déficit total dos Estados Unidos de 29,8 bilhões de dólares. Foi essa grande cascata 
de dólares espalhando-se pelo resto do mundo e, em especial, pelos países de moeda forte 
que rompeu o sistema (...) Além dos fluxos de dentro dos Estados Unidos, existem vastas 
quantidades de dinheiro fora de seus países de origem que se chamam euromoedas. Estas 
podem ser enviadas de um país para outro com grande velocidade; são tão móveis quanto 
um telefonema ou uma mensagem de telex. Além disso, esses fundos não estão sujeitos a 
qualquer autoridade monetária supra - nacional, já que não há nenhuma”.219

Esse mercado era a própria forma protozoária de um novo sistema financeiro mundial que 
nascia e que iria comandar doravante o comércio e os investimentos internacionais. O 
importante a notar é que nessas novas formas simples de supra-nacionalidade, de curto 
prazo, de ausência de controles de bancos centrais e  de outras instituições ou acordos, 
muitas vezes especulativo, esse mercado de hot money anuncia a emergência do mais 
recente processo de globalização da era capitalista, que só vai se instalar e se tornar mais 
evidente a partir do início dos anos 1970.  

Desde seu início, esse novo sistema monetário internacional – e seu corolário, o sistema de 
taxas cambiais flutuantes – já exprimia claramente as contradições de uma gigantesca 
internacionalização do capital industrial dos Estados Unidos nos anos 1960 e as tentativas 
vacilantes e ineficazes dos diversos governos nacionais para defender sua autonomia de 
ação frente aquele embrionário processo de globalização.220

Na origem dessa transição de um sistema monetário internacional para outro, portanto, 
desenrolava-se uma transição ainda mais fundamental das condições produtivas de capital 
no mercado mundial. As instabilidades e descontroles a que se assistia nos mercados 
                                                 
219 ROLF, Sidney e BURTLE, James. Op. Cit. Uma curiosidade: nos primórdios desse novo sistema 
financeiro mundial ainda nem se imaginava a “revolução da microeletrônica” e tantas outras inovações 
tecnológicas que transformaram de cabo a rabo os modernos meios de comunicação do mercado mundial. 
Tudo em pouco menos de vinte anos. Naquele momento em que Rolf e Burtle estavam descrevendo esse 
embrião da mais recente globalização financeira, ainda não existiam nem as mais simples calculadoras 
eletrônicas, nem mesmo as mensagens “via fax”, e muito menos os sistemas digitalizados, de leitura ótica, 
informatizados, robotizados, etc. Mas isso não impedia que essas euromoedas já fossem “tão móveis quanto 
um telefonema ou uma mensagem de telex”, o que já era uma novidade assombrosa para os seus primeiros 
observadores e analistas. 
220 Em 1977, o economista americano Robert Triffin resumia assim a situação: “A internacionalização dos 
mercados de capitais, sobretudo com o crescimento dos mercados de eurodólares e das sociedades 
multinacionais, tornou cada vez mais difícil a gestão da economia mundial pelos governos e instituições 
internacionais. O setor privado se ajustou à interdependência crescente da economia mundial; o setor público 
não conseguiu fazer o mesmo” (in Business Week, 3 de outubro 1977). 
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monetários e financeiros internacionais eram antes de tudo manifestações de novas 
condições da produção e da acumulação do capital global. Eram geradas pela adaptação das 
formas mais superficiais do mercado capitalista às necessidades de valorização e 
reprodução ampliada da produção de mais-valia (lucro).  

O mais importante, entretanto, era que o novo sistema monetário e de crédito internacional 
estava sendo reformado não só para financiar a explosiva produção global do capital, mas, 
sobretudo, para que os governos e os capitalistas pudessem enfrentar os choques cíclicos e 
periódicos de superprodução com mãos mais livres e instituições governamentais mais 
flexíveis. 

Apesar dessa erupção de uma nova e rica realidade, essas novas formas de funcionamento 
de um sistema financeiro especificamente capitalista – desmetalizado, desestatizado, 
desnacionalizado, desregulado, incontrolado – vão ser consideradas inviáveis, ou instáveis, 
pela quase totalidade dos analistas deste recente processo de globalização.  

As novas formas da acumulação do capital financeiro mundial – apenas formas secundárias 
e subordinadas ao processo de conjunto da produção e circulação capitalista, da mesma 
forma que a concorrência, as empresas, o comércio, etc. – vão ser tomadas como o 
demiurgo do processo e como a suficiente comprovação de uma crise permanente do 
sistema produtor de capital desde o inicio dos anos 1970: “Já no início da década de 70 (e 
fim dos anos 60) começam a surgir os primeiros sintomas do esgotamento do ciclo 
expansivo do após guerra, iniciando um processo que logo irá levar a economia mundial a 
um persistente período de estagnação econômica, desorganização política e institucional e 
instabilidade. Aparentemente confirmando a teoria dos ciclos longos, os fatores promotores 
da fase expansiva das décadas anteriores começam a perder a força e capacidade 
impulsionadora, comprometendo as bases do modelo de acumulação e do modo de 
regulação prevalecente”.  

Ou ainda: “Pressão inflacionária, recessão, desequilíbrios cambiais e comerciais, são alguns 
dos sintomas estritamente econômicos do processo de estagnação econômica do ciclo 
recente, considerado pelos teóricos dos longos ciclos como a quarta longa depressão da 
história do capitalismo (Kondratiev, Schumpeter, Mandel ), o esgotamento do padrão 
tecnológico e a insuficiência dos instrumentos institucionais e organizacionais 
predominantes nestas últimas décadas dificultam a continuidade do processo de 
desenvolvimento e interrompem o ciclo expansivo. Portanto, a produtividade entra em 
declínio, a taxa de lucro e a acumulação de capital diminuem, declinando também os 
investimentos produtivos, envolvendo a economia mundial num prolongado período de 
estagnação”.221  

É como se as décadas que se seguiram aos anos 1970 tivessem sido nada mais do que o 
palco de um mero “longo período de declínio econômico”.  É essa visão de esgotamento e 
de um longo declínio que será predominante nas análises do período 1970/2000. Do mesmo 
modo que aquele pessimismo com os desequilíbrios do sistema monetário e financeiro nos 
anos 1970, que vimos anteriormente, haverá um outro ainda mais absurdo: o da 
impossibilidade absoluta de continuidade do processo de acumulação do capital industrial 
no mercado mundial e, conseqüentemente, uma crise permanente.  

                                                 
221 Documento do Conselho Nacional de Pesquisa Científica e Tecnológica – CNPQ,  Brasília, 1989. 
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No centro desse debate está a natureza das crises econômicas capitalistas e suas formas de 
funcionamento, os ciclos econômicos. Quando se aprofundam as investigações do período, 
o que mais se evidencia é um crescente entrelaçamento dos ciclos periódicos de 
superprodução do capital com o que ocorre no interior da economia dos Estados Unidos e, 
por extensão quase automática, com as explosivas transformações do mercado global neste 
período, em que existe unidade desses três movimentos entrelaçados – ciclos periódicos, 
economia dos Estados Unidos e globalização do capital. 

O relógio da “recuperação” econômica mundial funcionou desde que a economia norte-
americana recuperou o caminho da sua expansão produtiva. A demora de uma 
generalização foi resultado principalmente das difíceis condições criadas pelo terremoto de 
1980-1981 sobre o sistema produtivo mundial e, conseqüentemente, sobre seu sistema 
financeiro e comercial.  

Uma análise linear da recuperação, no entanto, certamente cairia nos mesmos equívocos de 
períodos anteriores, equívocos sustentados em grande parte pelas ilusões de um período do 
pós-guerra que não apresentou até 1970, aproximadamente, grandes descontinuidades 
cíclicas da economia mundial. Mas, ao mesmo tempo, não se podia esperar que essa 
generalização não assumisse formas diferentes daquelas que nos acostumamos a ver até o 
final dos anos 1970. A generalização certamente seria acompanhada de:  

a) Grandes taxas de desemprego, embora decrescentes, nas economias européias e, 
principalmente, nas economias periféricas;  

b) Uma potenciação das pressões protecionistas que só poderiam ser amortecidas, 
temporariamente, por uma reestruturação do comércio internacional e dos mercados 
exteriores no sentido de uma maior presença das economias centrais em detrimento 
das economias periféricas;  

c) Enormes descontinuidades do nível de recuperação e do crescimento interno entre 
diferentes economias, de acordo com a posição hierárquica de cada uma delas na 
divisão internacional do trabalho e com suas respectivas funções dentro do sistema 
econômico mundial. 

Finalmente, todos os economistas que estivessem alimentando seus computadores com os 
dados positivos que começaram a chegar para suas respectivas economias, não deveriam 
considerar a duração de uma recuperação mundial de acordo com o seu relógio nacional.  

Pois, do mesmo modo que os sinais da recuperação e da sua generalização partiam da 
economia de ponta do sistema, é desse relógio também que soaria o sinal de alerta para um 
novo e certamente mais potente choque sobre toda a economia mundial.222 O choque de 
1980/1982 foi o mais pesado do período pós-guerra. O que estava em jogo no começo dos 
anos 80 não era mais aquela sucessão monótona de ciclos econômicos que se assistira nos 
trinta e cinco anos anteriores.  

Para além da realidade mais imediata, aquele terremoto de 1980/1981 pode ser considerado 
como o definitivo ponto de ruptura da velha ordem do pós-guerra e, mais importante, como 

                                                 
222 MARTINS, José Antônio. O quadro econômico mundial 18 meses depois de iniciada a recuperação da 
economia norte-americana. In: Revista de Economia Política, vol. 4, n° 4, São Paulo outubro - 
dezembro/1984. 
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o detonante de um novo período de aprofundamento da globalização e de emergência das 
antigas crises de superprodução de capital, da mesma natureza daquelas que marcaram a 
paisagem econômica mundial entre 1840 e 1929.223

                                                 
223 “Quanto mais ampla a era da expansão capitalista, mais evidentes se faziam as crises regulares que 
pontuavam seu desenvolvimento. Crises que, de um lado, levavam à interrogação acerca do seu caráter 
orgânico na economia capitalista e, de outro, propiciavam as condições sociais para revoluções sociais de 
natureza diversa das até então conhecidas” (COGGIOLA, Osvaldo. O Capital Contra a História. São Paulo, 
Pulsar, 2003).  
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8. “ECONOMIA-MUNDO” OU MERCADO MUNDIAL 
CAPITALISTA? OS PONTOS CEGOS DA “LONGA DURAÇÃO” 

As transformações globais iniciadas nos anos 1980 não se restringiram mais ao acabamento 
e aos retoques finais no novo sistema monetário mundial. Isso já tinha sido resolvido nos 
anos 1970, e devidamente sacramentado no final daquela década pela política monetária de 
Paul Volcker, presidente do Federal Reserve (Banco Central) dos Estados Unidos, nos 
governos de Carter e Reagan. O fato mais importante ocorrido é que os capitalistas 
americanos reagiram ao “terremoto de 1980/81” com artilharia pesada, com uma inaudita 
reestruturação produtiva global. Nos vinte anos seguintes, à medida que se sucediam novos 
e mais potentes abalos sísmicos no mercado mundial, essa mais recente onda histórica de 
globalização da indústria capitalista acelerava mais e mais a expansão do mercado e da 
indústria mundial, até o último rincão do globo, exatamente na medida dos impactos 
daqueles abalos periódicos e da necessidade serem superados. Promoveu-se assim uma 
verdadeira transformação da crosta industrial terrestre. 

Essa expansão do mercado, quer dizer, a agregação contínua de novos espaços de 
valorização, ou reformas e reestruturações dos antigos, com a globalização radical do 
trabalho assalariado e do exército industrial de reserva,224 ocorre com o objetivo 
determinante da classe capitalista (com seus governos nacionais e algumas organizações 
internacionais) de se contrapor à tendência à queda da taxa geral de lucro. E isso só poderia 
ser realizado com níveis recordes de acumulação do capital industrial e, conseqüentemente, 
elevação das taxas de exploração da força de trabalho global (produtividade) e potenciação 
de novas crises periódicas mais e mais ameaçadoras ao sistema.225 

Na sua análise dos anos 1980, o historiador Robert Brenner destacou uma “reviravolta do 
setor manufatureiro dos Estados Unidos” e “um momento crítico para a economia mundial 
como um todo”, além de “uma virada histórica nas tendências da competitividade ou, por 
sua vez, da ascensão paralela na taxa de lucro do setor de manufaturados”. Infelizmente, 
Brenner não conseguiu deduzir todas as conseqüências das abundantes verificações 
empíricas que ele realizou acerca desta “virada histórica” que estava a ocorrer na indústria 
de manufaturados dos Estados Unidos e da economia mundial.  

O problema talvez seja a sua insistência em demonstrar a todo custo a limitada tese de um 
“longo declínio” que teria perdurado de 1970 até os dias atuais na economia dos Estados 
Unidos e, por extensão, na economia mundial: “Para uma avaliação das perspectivas futuras 
da economia atual dos Estados Unidos, o ponto de partida precisa ser o próprio longo 
declínio. Nunca é demais enfatizar que a revitalização da economia americana, em torno de 
1993, ocorreu contra o pano de fundo de uma estagnação econômica dos Estados Unidos e 
em escala mundial que perdurava há pelo menos duas décadas, desde o inicio de 1970”.226  

                                                 
224 No final do século passado, a classe operária mundial – aprisionada nas condições materiais de existência 
do capital, condições cada vez mais globalizadas – estava internacionalizada com uma profundidade e uma 
extensão geográfica que poucos poderiam imaginar trinta anos antes. Por outro lado, o exército industrial de 
reserva tinha sido revolucionariamente globalizado. 
225 Para uma análise detalhada desse recente processo histórico, documentado por dados empíricos, vide: 
MARTINS, José. Os Limites do Irracional. Globalização e crise econômica mundial. São Paulo, Fio do 
Tempo, 1999. 
226 BRENNER, Robert. O Boom e a Bolha. Os Estados Unidos na economia mundial. Rio de Janeiro, Record, 
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Brenner não está sozinho: são em grande numero os partidários de um suposto longo 
período de estagnação do capital industrial, a partir do início da década 1970, depois de um 
exuberante e longo boom pós-guerra (ou “trinta anos gloriosos”, para os mais 
entusiasmados) que, por seu lado, teria se estendido do final dos anos 1940 até o início dos 
anos 1970.227 Mas quais foram os fundamentos reais em que eles se apoiaram para deduzir 
esse longo declínio da acumulação industrial? Isso é um verdadeiro mistério. Além das 
surradas “curvas ascendentes e descendentes de Kondratiev”, que se repetem sem nenhuma 
justificativa séria, alguns falam de uma espécie de “crise das instituições reguladoras do 
capital financeiro”, um súbito enfraquecimento na “capacidade de intervenção do Estado e 
outras instituições políticas” nos movimentos do mercado, etc.  

E qual seria a forma que assumiria o longo declínio, essa miragem de uma suposta 
“estagnação persistente do capital industrial”? Uma “ultra - financeirização”. Para o 
economista François Chesnais, por exemplo, teria ocorrido “o fim do ciclo do capitalismo 
sob o domínio do capital industrial... a autonomia total que imprime sua marca ao conjunto 
de operações da economia contemporânea [que] leva a marca da ultrafinanceirização, do 
domínio do capital rentista (rentier)... O sistema, pela primeira vez em toda sua história, 
confiou completamente aos mercados o destino da moeda e das finanças... Os governos e as 
elites que dirigem os principais países capitalistas adiantados, deixaram que o capital-
dinheiro se tornasse hoje uma força incontrolável”.228

Interpretar a situação econômica tomando primordialmente, como base, os indicadores 
financeiros, pode conduzir ao impressionismo e ao exagero – em um sentido apologético ou 
catastrofista – da relevância das cifras consideradas. Que tantos milhões de circulem em tal 
ou qual direção não quer dizer que o movimento do capital seja regido ao acaso (como se 
fosse um jogo de azar ou “cassino”). Tem de se ver o fenômeno em sua lógica produtiva. E 
para isso convém distinguir o curto prazo – onde os processos financeiros têm grande 
autonomia – do longo prazo, que está sempre configurado pelas tendências produtivas. A 
crença de que a instabilidade da economia moderna deriva da volatilidade da moeda, da 
“preferência pela liquidez” e das práticas financeiras arriscadas, é própria do pós - 
keynesianismo. Esse enfoque tende a refutar a imagem neoclássica de um equilíbrio 
intrínseco entre a produção e a circulação, que seria alterado apenas transitoriamente por 
desajustes em qualquer um dos dois setores. Nessa questão esquece-se que a superfície 
monetária não é geradora, mas receptora dos desequilíbrios reais do capitalismo. 

O peso inédito do capital financeiro foi decisivo, sim, na concentração empresarial 
mundial. Nunca se deve esquecer, porém, que, em última instância, o ciclo do crédito se 
                                                                                                                                                     
2003.  
227 “Só depois que passou o grande boom, nos perturbados anos 70, à espera dos traumáticos 80, os 
observadores – sobretudo, para início de conversa, os economistas – começaram a perceber que o mundo, em 
particular o mundo do capitalismo desenvolvido, passara por uma fase excepcional de sua história; talvez uma 
fase única. Buscaram nomes para descrevê-la: os ‘trinta anos gloriosos’ dos franceses (les trente glorieuses), a 
Era de Ouro de um quarto de século dos anglo-americanos. O dourado fulgiu com mais brilho contra o pano 
de fundo baço e escuro das posteriores décadas de crise. Numa perspectiva longa, a Era de Ouro foi mais uma 
reviravolta ascendente na curva de Kondratiev, como o boom vitoriano de 1850-1873, e a belle époque dos 
vitorianos tardios e eduardianos. Como outras viradas ascendentes anteriores, foi precedida e seguida por 
curvas descendentes” (HOBSBAWM, Eric. Era dos Extremos. O breve século XX 1914-1991. São Paulo, 
Companhia das Letras, 2002). 
228 CHESNAIS, François. A Mundialização do Capital. São Paulo, Xamã, 1996. 
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contrai e se expande seguindo o ciclo industrial, os bancos concentram e redistribuem a 
mais-valia gerada no processo de produção, e inclusive os capitais fictícios emitidos sem 
contrapartida real dependem das atividades industriais. Qualquer que seja a sua separação 
da produção, os capitais financeiros não são “puros papéis”, enquanto o mercado lhes 
reconhecer algum preço. O mesmo vale para os títulos públicos. O que explica a circulação 
de qualquer forma de dinheiro é a existência de valores surgidos de atividades reais e 
direitos derivados da geração de mais-valia já criada ou a ser criada. 

Ao inverterem as determinações do processo de conjunto da acumulação capitalista, quer 
dizer, ao romper a unidade entre produção industrial e circulação, essa velha e incurável 
tara genética da Economia Política, os partidários da doutrina do “longo declínio” e da 
“expansão financeira” também são incapazes, antes de tudo, de avaliar a natureza das crises 
periódicas de superprodução de capital e dos correspondentes ciclos industriais do pós-
guerra. Falam, quando muito, de crises de sobre - acumulação de capital. Quer dizer, são 
incapazes, à maneira de Keynes, de ir além da esfera da circulação.229   

É assim que eles têm as mãos livres para substituir as crises de superprodução de capital – 
originadas fundamentalmente no aumento desmesurado da taxa de produtividade 
(exploração) da classe operária mundial e manifestada na totalidade do sistema por 
complexas evoluções dos preços das mercadorias, da taxa de lucro, da taxa de acumulação, 
do emprego e desemprego, das contas públicas, das moedas nacionais, dos sistemas 
financeiros nacionais e internacionais, das inovações tecnológicas, da concorrência entre 
capitais e economias nacionais, etc – por uma mítica e ingênua “expansão financeira”, por 
uma crise das instituições políticas de controle do mercado (Estado), por “uma fraqueza dos 
governos e das elites que dirigem os principais paises adiantados”. 

No trânsito congestionado desse neokeynesianismo bastardo as idéias circulam 
inconseqüentemente, sem mão nem contra-mão. Para fazer a mesma manobra de negação 
da importância (e da própria existência) das crises periódicas de superprodução de capital 
no período pós-guerra, outros partidários do “declinismo” econômico afirmam, ao contrário 
dos primeiros, que os mecanismos estatais de controle do mercado são muito mais 
poderosos agora do que no passado. Com essa inversão dos seus próprios pressupostos, eles 
podem então abolir por telepatia as crises periódicas em geral e colocar no seu lugar a idéia 
de um burocrático e monótono “padrão linear de movimento”, um “continuum depressivo”, 
uma “crise permanente” que se perde no horizonte.  

É o que diz o sociólogo húngaro István Meszáros: “É preciso admitir que enquanto a 
relação atual entre os interesses dominantes e o Estado capitalista prevalecer e impuser com 
sucesso suas demandas à sociedade não haverá grandes tempestades a intervalos 
razoavelmente distantes, mas precipitações de freqüência e intensidade crescentes por todos 
os lugares. De resto, os picos das históricas e conhecidas crises periódicas do capital podem 
ser - em princípio - completamente substituídos por um padrão linear de movimento. Seria, 
contudo, um grande erro interpretar a ausência de flutuações extremas ou de tempestades de 
súbita irrupção como evidência de um desenvolvimento salutar e sustentado, em vez da 
representação de um continuum depressivo, que exibe as características de uma crise 

                                                 
229 Alguns misturam as bolas e confundem crise de superacumulação com crise de superprodução, como se 
tudo fosse a mesma coisa. Ouros exageram um pouquinho mais, confundindo capital circulante com meio 
circulante, e por aí afora. 
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cumulativa, endêmica, mais ou menos permanente e crônica, com a perspectiva última de 
uma crise estrutural cada vez mais profunda e acentuada”.230

Ao escamotear a periodicidade e a regularidade dos ciclos econômicos com a idéia de uma 
suposta crise permanente da produção capitalista,231 essa doutrina do “longo declínio” fecha 
também todas as portas para uma observação criteriosa dos impactos desses dinâmicos 
ciclos periódicos de expansão e contração da indústria dos Estados Unidos, cujas diferentes 
fases se acoplam organicamente às profundas transformações tecnológicas, populacionais, 
etc, ocorridas nas três últimas décadas do século XX. Impossibilita assim a verificação 
criteriosa do novo papel da economia e do igualmente renovado poder imperialista dos 
Estados Unidos de centralizar e de regular de maneira inédita a totalidade do mercado 
mundial e suas correspondentes superestruturas políticas. 

A reafirmação desse papel dos Estados Unidos, outrora representado em muito menor 
intensidade pela Inglaterra e outros coadjuvantes europeus na era colonialista, agora se 
reapresenta em uma transição histórica qualitativamente nova, quer dizer, não apenas com 
uma mera troca de atores, como uma linear ascensão e queda de superpotências.  

Reapresenta-se principalmente em uma dimensão espacial também renovada e 
qualitativamente atualizada para enfrentar os desafios finais desta era capitalista que 
conseguiu realizar nos últimos longos trinta anos do século XX a proeza de uma completa 
globalização do mercado mundial, das condições de existência da população mundial (e da 
classe operária em particular) e de submissão absoluta da espécie humana e das condições 
naturais às necessidades de crescentes níveis de valorização e de acumulação do capital 
mundial. Essa é a base material, quer dizer, econômica, do necessário aprofundamento e 
extensão do poder imperialista dos Estados Unidos nos últimos trinta anos do século XX. 

Essa reafirmação dos Estados Unidos como o centro do sistema, acompanhado de aumento 
do poder, depois de todas as turbulências dos anos setenta e início dos anos oitenta, não 
passou desapercebida pelos partidários da doutrina da longue durée [longa duração]: 
“Sempre que acontece um deslocamento do centro, opera-se uma recolocação, como se 
uma economia-mundo não pudesse viver sem um centro de gravidade, sem um pólo. Mas 
esses deslocamentos e recolocações do centro são raros e cada vez mais importantes (...) No 
horizonte do mundo europeu, a hora fatídica terá assim soado cinco vezes e, em cada vez, 
esses deslocamentos do centro se realizaram no curso de lutas, de enfrentamentos, de fortes 
crises econômicas. São exatamente as tempestades econômicas que acabam derrubando o 
antigo centro, que já vinha sendo ameaçado, e confirmando a existência do novo. Tudo 
isso, evidentemente, sem regularidade matemática: uma crise crônica é uma provação, os 
fortes a terminam, os fracos sucumbem”.  

E continua: “O centro não quebra, então, a cada golpe. Ao contrário, as crises do século 
XVII giraram na maioria das vezes a favor de Amsterdam. Vivemos atualmente, há alguns 
anos, uma crise mundial que se mostra forte e durável. Se Nova York sucumbisse à 
provação – o que não acredito nem um pouco – o mundo deveria encontrar ou inventar um 
novo centro. Se os Estados Unidos resistem, como tudo leva a prever, eles podem sair mais 
fortes da provação, pois os outros correm o risco de sofrer bem mais que eles com a 
                                                 
230 MESZÁROS, István. Para Além do Capital. São Paulo. Boitempo, 2002. 
231 “Não existe crise permanente do capital, o que existe são crises periódicas em permanência”, escreveu 
Marx em O Capital. 
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conjuntura hostil que estamos atravessando. De qualquer modo, centralidade, 
decentralidade e recentralidade, parecem ligados, usualmente, a crises prolongadas da 
economia em geral. Portanto, é através dessas crises que se deve, sem dúvida, abordar o 
estudo difícil desses mecanismos de conjunto pelos quais a história geral se desdobra”.232

Infelizmente, apesar dessa momentânea lucidez, outros estudos dessa escola da longue 
durée revelam uma enorme dificuldade para demonstrar uma suposta “decadência do poder 
americano” a partir dos anos 1970. Como eles chegaram a essa conclusão? Resumidamente, 
eles periodizam o que chamam de “capitalismo” em quatro longos “ciclos históricos”, de 
aproximadamente cem anos cada um, em média: o genovês (Itália), o holandês, o inglês e, 
finalmente, o norte-americano. 

O economista ítalo-americano Giovanni Arrighi, um dos mais destacados discípulos de 
Fernand Braudel, descreveu a evolução desses ciclos da seguinte forma: o que marca a 
“decadência” de cada um desses centros da “economia-mundo” é o “amadurecimento” do 
ciclo e o aparecimento de uma “expansão financeira” nesses centros, sintoma de 
maturidade de determinado ciclo de longe durée do desenvolvimento capitalista. Esse 
centro decadente se “retira”, então, da anterior “expansão do comércio”, que é transferida 
para um novo centro ou pólo e assim sucessivamente. Portanto, em cada transição, o centro 
decadente se transforma em “banqueiro do mundo”, “fornecedor de dinheiro” para o novo 
centro que centraliza a “expansão do comércio”, e assim sucessivamente. 

Em seu livro O Longo Século XX, Arrighi fez um estudo histórico dos ciclos do capitalismo 
baseado em uma análise dos ciclos sistêmicos de acumulação (CSA). A idéia é que na 
análise histórica do capitalismo há alternâncias de épocas de expansão material e épocas de 
expansão financeira (financeirização). O CSA é composição, então, de duas fases: a 
expansão material e a expansão financeira. Ao final de uma expansão financeira há 
mudança do ator principal do enredo histórico e início de um novo ciclo. A financeirização 
é a fase final dos grandes ciclos capitalistas. O enredo histórico é o seguinte: expansão 
material do sistema cresce até chegar a um ponto em que a velocidade do retorno do 
investimento no comércio e produção não mais atende aos interesses de lucro do capitalista. 
Neste ponto há uma ruptura no modo de produção do sistema fazendo com que as 
transações tornem-se essencialmente financeiras, com o intuito de se aumentar a velocidade 
de retorno do capital.  

Identificaram-se quatro ciclos sistêmicos de acumulação do capitalismo. O primeiro foi o 
das cidades italianas Gênova e Veneza (séculos XV a XVII), o segundo foi o holandês 
(séculos XVI a XVIII), o terceiro foi o britânico ( séculosXVIII a XX) e o quarto e atual o 
americano (século XIX  até os dias de hoje). Na análise histórica dos quatro ciclos do 
capitalismo o tema central da história se repetiu. A expansão material atinge o seu ápice, há 
uma financeirização do modo de produção e a conseqüente “queda do império”. A 
financeirização que ocorreu, por exemplo, em Gênova com a criação da "Casa di San 
Giorgio", uma instituição privada dirigida por banqueiros que controlava as finanças 
públicas da cidade-estado; é a mesma que vemos hoje nas apostas em mercados 
sofisticados de derivativos, e de bradies movimentando trilhões de dólares ao redor do 
mundo em segundos sem produzir um alfinete sequer. Observa-se que antes de acabar um 
ciclo, ou seja, antes do findar da fase de financeirização nova fase de expansão material se 
                                                 
232 BRAUDEL, Fernand. La Dynamique du Capitalisme. Paris,  Artaud, 1985. 
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inicia, com um novo ator expandindo-se materialmente. Como regra geral observou-se que 
grandes expansões materiais só ocorreram quando um bloco dominante acumulou poder 
mundial bastante o suficiente para dominar o processo. Até agora este novo ator ainda não 
apareceu. Arrighi levantou a possibilidade de que o bloco asiático, capitaneado pelo Japão, 
assumisse o papel de ator principal do início do quinto CSA. Na época em que escreveu seu 
livro a crise asiática não tinha eclodido. 

Essa estratégica “retirada” do centro dominante é uma “tendência sistêmica recorrente em 
âmbito mundial”. E a “expansão financeira” também, bien sûr! Assim, muito antes da 
decadência atual dos Estados Unidos, a mesma tendência se evidenciava na Itália do século 
XV, quando a “oligarquia capitalista” genovesa passou das mercadorias para a atividade 
bancária, e na segunda metade do século XVI, quando os genoveses, fornecedores oficiais 
de empréstimos ao rei da Espanha, “retiraram-se gradualmente do comércio”. Seguindo os 
holandeses, essa tendência foi reproduzida pelos ingleses no fim do século XIX e início do 
século XX, quando o fim da “fantástica aventura da revolução industrial” criou um 
“excesso de capital monetário”.  

Finalmente, “depois da igualmente fantástica aventura do chamado fordismo-
keynesianismo, o capital dos Estados Unidos tomou um rumo semelhante nas décadas de 
1970 e 1980”. Conclusão: desde os anos 1970 os Estados Unidos “retiraram-se do 
comércio” e se transformaram apenas em “banqueiros do mundo”. Uma perfeita repetição 
dos holandeses que, em meados do século XVIII, se transformaram em “banqueiros da 
Europa”.233

Não se trata de realizar aqui uma crítica detalhada às notáveis e evidentes fragilidades 
internas e externas dessa mal sucedida tentativa de periodização histórica da era capitalista. 
Por enquanto, interessa salientar apenas que essas idéias de decadência e de longa duração 
estão imbricadas diretamente com as de financeirização, ciclos longos de Kondratiev, crise 
permanente e outras vulgaridades teóricas. Vejamos o que nos diz o sociólogo norte-
americano Immanuel Wallerstein, outro laureado discípulo de Braudel, em seu livro O 
Declínio do Poder Americano: “ Os processos a que em geral nos referimos quando 
falamos de globalização não são, na verdade, novos. A escolha que temos que fazer hoje 
não é o de submetermos ou não a esses processos, mas sim o que fazer quando esses 
processos desmoronarem, como estão desmoronando (...) Podemos antes olhar para a 
situação atual, de modo muito mais produtivo, em dois outros enquadramentos temporais, 
aquele que abrange o período desde 1945 aos dias de hoje, e o que decorre entre 1450, 
aproximadamente, e os nossos dias. O período entre 1945 e os dias de hoje é o período 
típico de um ciclo de Kondratieff da economia-mundo capitalista que tem, como sempre, 
duas fases: uma fase A, ou curva ascendente de expansão econômica, que neste caso 
ocorreu de 1945 a 1967-1973, e uma fase B, ou curva descendente de contração econômica, 
que existe desde 1967-0973 até nossos dias e que provavelmente (sic)  continuará por 
muitos anos O período de 1450 até hoje, em contraste, assinala o ciclo de vida da 
economia-mundo capitalista, que teve sua gênese, o seu período de normal 
desenvolvimento e agora entrou em um período de crise terminal”. 
                                                 
233 Todo esse encadeamento de idéias da doutrina da longue durée,  pode ser verificado em: ARRIGHI, 
Giovanni. O Longo Século XX.  Dinheiro, poder e as origens do nosso tempo. Rio de Janeiro, 
Contraponto,1996; e WALLERSTEIN, Immanuel. O Declínio do Poder Americano. Rio de Janeiro, 
Contraponto, 2004. 
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Esta “razão sistêmica” tem por característica diluir o capitalismo e suas leis de movimento 
dentro de “entidades” maiores (a “modernidade”, a “economia-mundo”, etc.) cujas leis de 
movimento, e até sua própria definição, são desconhecidas. Tudo fica então numa espécie 
de indeterminação, que não permite realizar nenhum prognóstico acerca do futuro do 
capitalismo, e muito menos prever a sua substituição por um novo modo de produção da 
vida social.234  

A procura de um suporte teórico em Fernand Braudel não deve surpreender. Este autor 
privilegiou na sua pesquisa “os usos repetidos, os procedimentos empíricos, as velhas 
receitas, as soluções vindas da noite dos tempos, como a moeda ou a divisão cidade-
campo”. O capitalismo não seria um conceito suficiente, pois deveriam ser relacionados 
três planos, o da “vida material”, o da “vida econômica” e, finalmente, o “jogo capitalista”. 
Para chegar à conclusão de que “é impossível chegar a uma boa compreensão da vida 
econômica se não se analisam antes as bases do edifício”.235  

O capitalismo estaria sobre - determinado pelo processo da “vida material” (situado na 
“longa duração”) onde a imutabilidade e o atavismo são tais, que não pode haver “leis de 
movimento”, porque não haveria movimento. A “relação” entre os “três planos” é o que há 
de mais obscuro na obra de Braudel. Na verdade, não há nenhuma relação plausível, ela é 
feita de observações incidentais, do tipo “para mim, o capitalismo é um fenômeno de 
superestrutura, um fenômeno de minoridade, um fenômeno de altitude”. Se for verdade 
que, como afirma Josep Fontana, “da quase imóvel presença do espaço e do clima até os 
acontecimentos políticos cotidianos, não há nexos que nos expliquem como es elementos 
de um plano atuam sobre outros, para unificá-los numa explicação global”,236 também o é 
que, para Braudel, o “jogo” capitalista (nascido dos “jogos das trocas”) conclui sendo uma 
espécie de atavismo espontâneo da sociedade humana, ou seja que é eterno, não histórico, 
pois consubstancial com sua natureza: “Privilégio da minoria, o capitalismo é impensável 
sem a cumplicidade ativa da sociedade”, diz o famoso historiador. 

Braudel, herdeiro dos Annales, evitou habilmente qualquer confronto direto com Marx, 
pretendendo “integrá-lo” ao situá-lo como uma explicação de um “momento secundário” (o 
capitalismo moderno) da sua “grande teoria”. Mas, sem o seu indubitável talento 
historiográfico, o que sobrou para os seus discípulos mais “especializados” foi “o fenômeno 
da altitude”, a partir do qual lançam um olhar sobre os acontecimentos patéticos da crise 
contemporânea.  

Assim, para o teórico da “economia-mundo”, a conclusão das últimas décadas evidenciaria 
que “a forma que a luta vem assumindo não é a do socialismo contra o capitalismo, mas a 
de uma transição para uma sociedade relativamente sem classes contra uma transição para 
algum novo modo de produção baseado em classes (diferente do capitalismo histórico, mas 
não necessariamente melhor). A alternativa para a burguesia mundial não está em manter o 
capitalismo histórico ou se suicidar. Está entre uma postura “conservadora”, de um lado, 
que resultaria na continuação da desintegração do sistema e sua subseqüente transformação 
numa ordem mundial incerta, mas muito provavelmente mais igualitária, e por outro lado, 
                                                 
234 Para uma crítica, ver: PALA, Gianfranco. Per la critica della concezione sistemica del mondo. In: 
Economia Nazionale e Mercato Mondiale. Napoli, Manes, 1995. 
235 BRAUDEL, Fernand. Op. Cit. 
236 FONTANA, Josep. História. Análise do passado e projeto social. Bauru, Edusc, 2001. 
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uma tentativa ousada de tomar o controle do processo de transição, onde ela assumiria uma 
roupagem “socialista”, e tentaria criar então um sistema histórico alternativo, que manteria 
o processo de exploração da força de trabalho mundial, em proveito de uma minoria”.237 O 
que seria uma sociedade “relativamente (!) sem classes”, ou uma “burguesia socialista”, são 
assuntos que Wallerstein deixa no mistério. 

Para Robert Kurz, a crise da economia mundial se inseriria no mais amplo “colapso da 
modernização”, no qual inclui também o fim do chamado “socialismo de caserna”, 
invólucro político–ideológico da passagem das sociedades do Leste para a “‘modernidade”. 
Esta última tese é bastante velha (foi exposta, há décadas, por Boris Souvarine, Arthur 
Rosenberg e até pelo cold warrior James Burnham). Atualizada, poderia-se dizer que as 
diferenças de Kurz com a análise marxista são apenas semânticas (“socialismo de caserna” 
em vez de “estado operário burocratizado”, e assim por diante): a própria tese do “colapso 
final” estaria contida nas velhas teses de Rosa Luxemburgo expostas n’ A Acumulação do 
Capital. Não seria correto, porém, identificar a tendência para a extinção da lei do valor, tal 
como exposta por Marx nos Grundrisse, com a tese assim exposta por Kurz: 
“Tendencialmente, o capitalismo tornou-se ‘incapaz de explorar’, isto é, pela primeira vez 
na história capitalista está diminuindo também em termos absolutos - independentemente 
do movimento conjuntural - a massa global do trabalho abstrato produtivamente explorado, 
e isso em virtude da intensificação permanente da força produtiva”. 

Para Marx, a intensificação da força produtiva através do incremento relativo do capital 
constante em relação ao variável tornava absurda a medida do valor pelo tempo de trabalho 
vivo (não que este desaparecesse, mas o seu peso relativo comparado com o trabalho 
“morto” tendia a uma magnitude insignificante). A análise de Kurz parece-se, ao contrário, 
com a utopia de Tugan-Baranovski (uma sociedade sem operários, portanto sem consumo, 
a não ser o consumo de luxo dos capitalistas) demolida em inícios do século por Kautsky, 
pois resultante de uma radicalização unilateral e absurda das teorias “sub-consumistas”.  

Mas Kurz foi fundo nessa tese, chegando à sua conclusão central: “Uma vez que essa crise 
consiste precisamente na eliminação tendencial do trabalho produtivo e, com isso, na 
supressão negativa do trabalho abstrato pelo capital e dentro do capital, ela já não pode ser 
criticada ou até superada a partir de um ponto de vista ontológico do ‘trabalho’, da ‘classe 
trabalhadora’, ou da ‘luta das classes trabalhadoras’. Nessa crise, e em virtude dela, revela-
se todo o marxismo da história como parte integrante do mundo burguês da mercadoria 
moderna, sendo por isso atingido ele próprio pela crise.” 

De fato, numa sociedade sem trabalhadores, uma “revolução proletária” seria impensável. 
Mas a coisa muda de cor quando se observa que o crescimento sem precedentes do 
“exército industrial de reserva”, que se observa atualmente, não serve só para deixar 
desempregados ociosos, mas também e sobre tudo para achatar salários, introduzir a 
“flexibilização trabalhista” sob todas as suas formas, quebrar todas as conquistas sociais e 
re-introduzir as formas mais arcaicas e bárbaras de exploração do “trabalho livre”: 
escravidão, trabalho infantil, e até prostituição infantil em grande escala. Pensar que isso 
não é capitalismo equivale a pensar que o “verdadeiro” capitalismo não seria a barbárie.  

                                                 
237 WALLERSTEIN, Immanuel. O Capitalismo Histórico. São Paulo. Brasiliense, 1995. 
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Como seja, para Kurz o “colapso” estaria criando as bases do comunismo, e não 
destruindo-nas: “O comunismo, supostamente fracassado, que é confundido com as 
sociedades em colapso da modernização recuperadora, não é nem utopia nem um objetivo 
distante, jamais alcançável, muito além da realidade, mas sim, um fenômeno já presente, o 
mais próximo que encontramos na realidade, ainda que na forma errada e negativa, dentro 
do invólucro capitalista do sistema mundial produtor de mercadorias, isto é, na forma de 
um comunismo das coisas, como entrelaçamento global do conteúdo da reprodução 
humana”. 

Faltaria apenas um empurrão, que seria “uma revolução de fato, mas não daquele tipo no 
qual uma ‘classe’ dentro da forma-mercadoria (e constituída por essa) tivesse que 
“derrotar” outra “classe”, como sujeito antípoda”. Como? Kurz responde que “teria 
primeiro que se formar um movimento de supressão, como força social, e isso é apenas 
possível por meio da consciência e, com isso, mediante a conscientização, que no nível 
intelectual restabelece o contexto perdido”. Mas qual seria o elemento? “(A) razão sensível, 
que é exatamente o contrário da razão iluminista, abstrata, burguesa e vinculada à forma-
mercadoria. Revelar-se-ia então que a pretensão dessa, de ser absoluta, nada mais significa 
que medir conteúdos sensíveis de qualidade totalmente diferente com os mesmos critérios 
de uma lógica que se tornou independente”.238

O problema é que Kurz tem tanto a nos dizer sobre a “razão sensível”, quanto Wallerstein 
acerca das leis da “economia-mundo”, ou Braudel acerca das leis do movimento (imóvel) 
da “vida material” situada na “longa duração”, ou seja, praticamente nada. A pretensão de 
explicar a evolução do mundo contemporâneo, apelando genericamente a que o autor 
denomina a dinâmica do “sistema produtor de mercadorias” se transforma em um 
movimento de sombras chinesas, em uma abstração que conclui por não dar conta de nada 
relativo ao movimento concreto da história e das forças sociais atuantes. Para Kurz, um 
início é um início e não pode entender que a “afirmação” de início conduza ao ser adulto, 
animal ou humano, e à destruição do início. Por isso não entende a “afirmação” da classe 
operária como um movimento que a via da expropriação do capital, da destruição do estado 
capitalista e da ditadura do proletariado conduz à “negação” da classe operária e a 
“emancipação de toda forma de exploração do homem pelo homem”. 

Se, para Kurz, a “segunda metade do século XX” tornou evidente o limite imanente do 
capital, devido à sua própria dinâmica, para Giovanni Arrighi, o mesmo período, e em 
especial a crise finissecular, também evidenciou um (ou o) limite do capitalismo, mas por 
outras razões, de caráter mais histórico. No Manifesto, Marx não teria previsto que o poder 
social do proletariado europeu (e seu nível de vida) cresceriam enormemente no interior da 
sociedade burguesa, enquanto que a penúria que Marx associava ao capitalismo se 
espalharia exatamente nas regiões do mundo em que o proletariado era socialmente mais 
fraco. Isto impôs ao marxismo uma (falsa) escolha: “Desenvolver vínculos orgânicos ou 
com os segmentos do proletariado mundial que experimentaram mais direta e 
sistemicamente a tendência à crescente penúria maciça, ou com os segmentos do 
proletariado mundial que experimentaram mais direta e sistemicamente a tendência ao 
poder social crescente. A escolha foi imposta pela divisão crescente entre as duas 
tendências no espaço da economia mundial. Marx pensou, e esperou, que essa divisão, já 

                                                 
238 Todas as citações em: KURZ, Robert. O Colapso da Modernização. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1992. 
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observável em forma embrionária em sua própria época, diminuísse com o tempo. Ao invés 
disso, a escalada da luta pelo poder inter-Estados fortaleceu ambas as tendências e 
aumentou sua divisão espacial”. 

A “divisão crescente” da economia mundial pela “luta inter-Estados” (que só agora estaria 
sendo superada) provocou a queda do mercado mundial (que só agora - “globalização” 
mediante - estaria sendo restabelecido). Nessas condições, a “revolução socialista” 
começou, obviamente, onde havia mais penúria, mas precisamente por isso não foi uma 
revolução proletária: “O traço mais surpreendente dessas tendências divergentes - o 
desenvolvimento do poder social do operariado, em algumas localidades, e da revolução 
socialista contra a penúria maciça, em outras - é que, consideradas conjuntamente, elas 
demonstraram a impenetrabilidade histórica do proletariado industrial às ideologias e 
práticas revolucionário-socialistas. Onde o poder social do proletariado era significativo e 
crescente, a revolução socialista não teve clientela; e onde a revolução socialista teve 
clientela, o proletariado industrial não teve poder social”. 

Devemos aqui passar por cima da simplificação mais do que excessiva que Arrighi faz da 
história do movimento operário da Europa ocidental e dos EUA, desde a Comuna de Paris 
até as revoluções abortadas do primeiro pós-guerra, onde a tendência socialista do 
proletariado metropolitano foi tão forte ou mais do que a do proletariado vitorioso da 
Rússia. Isto sem falar nas situações revolucionárias na década de 30 (França, Espanha) e, 
em certos casos, na II Guerra Mundial, assim como a tabula rasa feita de todas as lutas 
políticas desse longo período de três quartos de século.  

Mais esforço ainda para aceitar o conceito de “clientela” da revolução socialista, como se 
esta fosse um produto à espera de potenciais compradores e, capitalisme oblige, com seu 
“marketing publicitário” (os partidos comunistas). A “boa nova” seria que, agora, “poder 
social e penúria maciça não estão mais tão polarizados em diferentes segmentos do 
proletariado mundial quanto estiveram na metade do século XX. A penúria maciça 
começou a se disseminar pelo proletariado do núcleo orgânico, enquanto que o poder social 
começou a gotejar para o proletariado da periferia e semi - periferia. Em resumo, estamos 
nos aproximando do cenário imaginado por Marx e Engels no Manifesto - um cenário no 
qual o poder social e a penúria maciça do proletariado afetam o mesmo material humano 
em vez de segmentos separados e diferentes do proletariado mundial”.239

Isto seria o efeito socialista (ou comunista) da “globalização”, ou seja, da padronização das 
condições econômicas mundiais, junto com a tendência ao desaparecimento dos Estados 
Nacionais. Estritamente falando, isto não é verdade: a degradação das condições 
econômicas nos países periféricos não fez senão aumentar a sua distância com relação ao 
que Arrighi chama de “núcleo orgânico”. O mesmo cabe dizer das condições de vida dos 
explorados: se a degradação nas metrópoles é evidente, ela atinge proporções de catástrofe 
na periferia, e não só na África.  

Seria simplificar em demasia o pensamento de Marx atribuir-lhe expectativas 
revolucionárias vinculadas a uma “homogeneização capitalista” do mundo, que provocasse 
uma uniformização das condições de vida (a obra de Marx está cheia de exemplos 
contrários). No próprio Manifesto Comunista, as expectativas da revolução estavam postas 

                                                 
239ARRIGHI, Giovanni. A Ilusão do Desenvolvimento. São Paulo, Vozes, 1997. 
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no mais atrasado país europeu, que em sentido estrito ainda não era um país: a Alemanha. 
Marx esperava um desdobramento proletário da revolução democrática (que não 
aconteceu): o Manifesto era, declaradamente, um texto para intervir na revolução em curso, 
qualquer que fosse seu estágio, e não de espera do preenchimento de condições objetivas 
ideais. 

Trata-se de uma crise do “sistema” ou da crise do capital? Quer se trate do “limite 
imanente” da produção de mercadorias, só recentemente atingido (Kurz), ou da 
supostamente recente homogeneização das condições sociais do proletariado “orgânico” e 
do “periférico” (Arrighi), em ambas teorias as catástrofes do século XX, com seus mais de 
80 milhões de mortos em duas guerras mundiais, seus holocaustos, o nazi-fascismo, enfim, 
a barbárie, ganham um ar de fatalidades históricas, que não teriam podido ser evitadas. A 
atual crise seria a da “modernidade” ou, para Arrighi, o “caos sistêmico”, e em nenhum 
caso a crise do capital. Os claros sintomas de barbárie presentes não seriam uma 
manifestação daquela, mas da crise do Estado territorial: “A impossibilidade de conter a 
violência no mundo contemporâneo está estreitamente associada ao definhamento do 
moderno sistema de Estados territoriais como locus primário do poder mundial”. 
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9. O PAPEL REGULADOR DA ECONOMIA NORTE-AMERICANA E 
A MIRAGEM DA “FINANCEIRIZAÇÃO” 

As crises recentes, porém, numa análise histórica, afundaram suas raízes nas tendências 
mais profundas do capitalismo em sua fase monopolista. Até a II Guerra Mundial o 
excedente de capital acumulado nos países industriais avançados do capitalismo criou as 
crises periódicas do sistema, muito especificamente em 1929 e 1937. As vastas demandas 
de gastos militares pelo Estado absorveram o excedente depois de 1937, mas a crise 
reapareceu em fins dos anos 40 nos EUA. Posteriormente, os gastos militares dos EUA 
combinados com a corrida espacial mantiveram uma taxa de crescimento constante, ainda 
que lenta, para toda a economia e, desde 1963 em diante, o grande aumento no gasto militar 
gerou uma taxa de crescimento muito mais rápida, que se estendeu por uma década.  

O papel de “locomotiva” dos EUA deveu-se a uma série de fatores históricos precisos, que 
os colocaram já no entre - guerras no centro do capitalismo mundial, e com a Segunda 
Guerra Mundial, como pilar hegemônico do capitalismo mundial: “Além das numerosas e 
valiosas vantagens de seu caráter histórico, o desenvolvimento dos EUA gozou da 
preeminência de um território imensamente grande e de uma riqueza natural 
incomparavelmente maior que os da Alemanha. Havendo se adiantado consideravelmente à 
Grã-Bretanha, a república norte-americana chegou a ser, no início do século atual, a praça 
forte da burguesia mundial. Todas as potencialidades do capitalismo  encontraram nesse 
país sua mais alta expressão. Em parte alguma de nosso planeta pôde a burguesia realizar 
empresas superiores às da República do Dólar, que se converteu no século XX no modelo 
mais perfeito do capitalismo”.240

A hegemonia norte-americana, porém, não foi a realização do “super-imperialismo” 
kautskyano. Os EUA se viram obrigados a financiar (Plano Marshall) a reconstrução 
capitalista da Europa e do Japão (para conter desenvolvimentos revolucionários e/ou a 
expansão da URSS), ou seja, a bancar a reconstituição dos capitalismos rivais, o que não 
significa outra coisa que as próprias contradições capitalistas impedem a realização 
(pacífica ou não) do “super - imperialismo”, que estaria na lógica abstrata do monopólio. 
A expansão capitalista de pós-guerra fez muitos autores caracterizá-la, retrospectivamente, 
como os “trinta anos dourados” do capital. De fato, a taxa média de crescimento da 
indústria mundial foi, em 1948-71, de 5,6% (a maior, antes disso, tinha sido 4,2% em 1900-
1913) e a do comércio, maior ainda, de 7,3% (superando o recorde histórico de 5,5% entre 
1860 e 1870).  

A estabilidade e o elevado nível de emprego foram atribuídos à grande expansão do 
comércio internacional ocorrida a partir da guerra. Esta expansão foi muito considerável: 
nos anos 50, o comércio mundial cresceu em média de 6% anual, elevando-se a média nos 
anos 60 a 7% anual, e a 9 ou 10% nos anos 1963-66, enquanto que nos dois períodos 
anteriores de maior crescimento neste século, 1910-14 e 1921-29, a taxa média esteve entre 
5 e 6% anuais. Dado que o incremento, em sua maior parte, deveu-se a um comércio mais 
intensivo entre os países capitalistas ocidentais desenvolvidos - dos dois quintos do total em 
1950 a aproximadamente a metade atualmente - parece que temos todos os motivos para 
pensar que o comércio seja a chave da economia posterior à guerra. 

                                                 
240 TROTSKY, Leon. O Marxismo de Nosso Tempo. São Paulo, Outubro, 1988. 
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Com a expansão comercial “puxando” o crescimento industrial, não poucos acreditaram na 
existência de uma “revolução técnico-científica” e até numa “terceira revolução industrial”. 
Entre 1953 e 1960, a produção industrial aumentou, nos EUA, 22%, enquanto o emprego 
industrial caiu 11%. Na indústria eletrônica, a produção aumentou (1947-1952) 275%, e o 
emprego só 40%. O processo de crescimento econômico dos países industrializados foi 
retomado por volta de 1950 (boom coreano).   

Superadas as breves tensões de 1949, as economias capitalistas usufruíram: a) da junção de 
altos níveis técnicos, depois de um período de lenta incubação, com um forte dinamismo 
científico; b) da coordenação ao redor de alguns centros motores, em primeiro lugar a 
economia americana, das tradicionais energias produtivas do ocidente; c) de um mercado 
interno e externo potencialmente dilatado. 

Nessas condições, e no clima ideológico gerado pelo boom capitalista, o próprio 
pensamento marxista sofreu os efeitos, afastando-se da concepção do imperialismo como 
“capitalismo agonizante ou em decomposição”, mas tentando mantê-lo como conceito 
teórico. A teoria do imperialismo viu-se prejudicada em seu desenvolvimento pela 
separação da análise de classe da análise nacional. Em outras palavras, a teoria que teve sua 
origem (em Lênin, Marx e Luxemburgo) como uma teoria de classe, uma extensão da 
análise marxista do capitalismo em uma nova fase, foi elaborada posteriormente como uma 
teoria das relações econômicas entre estados desenvolvidos e subdesenvolvidos.  

A questão do “desenvolvimento” ocupou o centro das atenções num mundo em que os mais 
importantes países capitalistas desenvolvidos cresciam a uma taxa mais rápida que os mais 
importantes dos atrasados: entre 1950 e 1959, o crescimento percentual anual nos países 
desenvolvidos importantes foi: Japão 9,1%, Alemanha 7,5%, Itália 5,7%, França 4%, EUA 
3,3% e Grã-Bretanha 2,5%; para os mais importantes dos subdesenvolvidos foi: Brasil 6%, 
Zaire 5%, Indonésia 4%, Egito 3%, Índia 3%, Argentina 2%. 

Constatamos que se verifica na historiografia econômica, tal como ela se apresenta 
atualmente, a conformação de um verdadeiro escudo paradigmático tanto na historiografia 
quanto na análise econômica dos últimos trinta anos do século XX e, o que é pior, 
distorcendo a maioria das análises um processo que está longe de revelar todas as suas 
conseqüências. No caso particular da doutrina da longue durée, a distorção mais danosa 
encontra-se exatamente naquelas idéias que se fazem atualmente sobre uma imaginária 
decadência econômica e do poder geopolítico dos Estados Unidos e, conseqüentemente, da 
fragilidade do seu poder imperialista, etc.  

É claro que as conseqüências dessas idéias diversionistas, dessa história mal contada, são 
extremamente prejudiciais para as avaliações e diagnósticos que se fazem, por exemplo, 
sobre as perspectivas geopolíticas internacionais, as relações dos ciclos econômicos com os 
ciclos das guerras imperialistas, etc. 

Quando enfatizamos a determinação dos ciclos econômicos periódicos sobre a dinâmica 
estrutural do sistema capitalista, não estamos desconsiderando a influência de ações 
políticas externas ao processo de valorização do capital. A história não se faz a si mesma. 
São os homens que fazem sua própria história, mas, é sempre bom relembrar, a fazem sob 
condições materiais dadas, herdadas. No caso dos ciclos econômicos, as ações dos homens 
(devidamente encarnados em classes sociais antagônicas) a favor ou contra as necessidades 
de sobrevivência do capital ocorrem na superfície em mutação permanente, na realidade 
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imediata da luta de classes e das relações internacionais. Para tentar evitar a depressão 
econômica, os capitalistas são por seu lado obrigados a criar permanentemente novas 
circunstâncias externas ao processo de valorização para permitir a redução dos custos de 
produção (capital constante e variável) e a ampliação das bases da demanda ou de 
realização daquela produção (livre comércio, sistemas monetários e de crédito, 
reorganizações dos Estados nacionais, a geopolítica do imperialismo, etc). 

Os ciclos econômicos também são históricos. Portanto, se eles possuem um elevado grau de 
racionalidade e não acontecem aleatoriamente, também não obedecem a nenhum 
automatismo natural, repetindo monotonamente e eternamente suas diferentes fases como 
querem os partidários da doutrina dos “ciclos longos” e outras variantes. É justamente para 
se desviar da depressão econômica que as ações políticas dos capitalistas se multiplicaram 
na totalidade do sistema, resultando então em contínuas e profundas mudanças nas 
condições históricas de funcionamento do mercado mundial, nas relações internacionais e 
as nas condições de existência da população mundial. Trata-se, por isso mesmo, de um 
processo histórico de extrema violência e de mudanças cruciais para as circunstâncias em 
deverão se desenrolar as verdadeiras erupções revolucionárias.  

Longe de qualquer tentação economicista, fatalista ou, principalmente, voluntarista, existe 
então a possibilidade de se investigar seriamente (dados em apoio) e se verificar com um 
bom grau de precisão que os ciclos econômicos são periódicos e não totalmente aleatórios. 
E, dentro destes períodos, as suas diferentes fases – retomada, expansão, aceleração 
máxima, desaceleração e crise – obedecem a certas condições concretas particulares a cada 
ciclo e, principalmente, a um tempo razoavelmente regular. A não ser no caso muito raro de 
uma depressão global, quando o tempo desaparece, a última fase (desaceleração e crise) de 
um determinado ciclo também tem hora para começar e para terminar. 

São, mais uma vez, as condições endógenas do processo de reprodução do capital que 
fazem com que a fase de crise não possa ficar se prolongando por um tempo muito longo 
para ser superada. Quando ocorre essa superação, depois de no máximo dez a vinte meses 
de diminuição acentuada da produção industrial da economia de ponta do sistema (Estados 
Unidos) inicia-se a primeira fase (retomada e expansão) de um novo ciclo. Muito longe, 
portanto, de qualquer “estagnação permanente”, “longo declínio”, etc. 

A depressão econômica global é diferente de uma simples fase de crise periódica. É uma 
rara ruptura do mercado mundial, que interrompe aquela sucessão mais ou menos regular 
das diferentes fases de um ciclo periódico. A sua erupção também depende sempre das 
condições endógenas de determinado ciclo econômico. Trata-se de condições econômicas 
especiais que farão com que as “redes de proteção” dos capitalistas – quer dizer, as suas 
ações políticas e outros fatores exógenos (externos) ao processo de produção e acumulação 
do capital – não sejam mais capazes de impedir que a violência da fase de retração e crise 
daquele ciclo particular atinja a economia de ponta do sistema em toda sua plenitude. Da 
mesma maneira que atingiu em recentes ciclos dos anos 1990 o México, a Tailândia, a 
Rússia, a Argentina e que começou a causar sérios abalos no Japão, na Alemanha ... 

A chave de uma depressão global encontra-se, portanto, escondida em alguma parte da 
complexa e toda poderosa indústria de manufaturados dos Estados Unidos. Seria ocorrer 
globalmente aquilo que ocorreu isoladamente na Argentina na fase de crise do último ciclo 
periódico (2000/2001). Ela ocorreria quando acontecer com a economia dos Estados 
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Unidos o que aconteceu com a da Argentina.241

A periodicidade é muito importante na investigação dos ciclos econômicos. Ao contrário 
daquelas populares doutrinas de uma permanente adaptação do sistema frente às crises ou 
daquelas outras ainda mais populares, de uma “crise permanente”, de uma “longa depressão 
econômica”, não se verifica no decorrer do tempo de existência do regime capitalista de 
produção nenhum caso em que a totalidade do sistema pôde se sustentar por muito tempo 
(cinco anos, por exemplo) com a sua base produtiva contraída, em ponto morto, em uma 
“persistente estagnação industrial”, sem que grandes guerras ou reviravoltas revolucionárias 
se manifestassem na ordem do dia, ameaçando a própria abolição deste regime histórico de 
dominação.   

Desde meados do século XIX (1854/1991) ocorreram trinta e um ciclos econômicos na 
economia de ponta do sistema capitalista, de acordo com um estudo do Departamento do 
Comércio dos Estados Unidos, de 1993. Na média, as fases de expansão duraram em torno 
de três anos (ou 35 meses) e as de contração um ano e meio (ou 18 meses). No período 
mais recente, de 1945 a 1991, foram registrados nove ciclos econômicos. Na média, as 
fases de expansão de cada ciclo duraram mais de quatro anos (50 meses) e as de contração 
pouco menos de um ano (11 meses).  

Assim, somando-se as fases de expansão e de contração, cada ciclo completo se repetiu a 
cada cinco anos. E essa repetição aconteceu indiscriminadamente em todas as décadas do 
pós-guerra (1945/1991). O mítico “longo boom” do pós-guerra não foi poupado: entre 1947 
e 1949 e a produção industrial daquela economia caiu em média 1,84% ao ano; em 1954, a 
queda foi de 5,80%; em 1958 foi de 6,41%, e assim por diante. 

O estudo do Departamento do Comércio salienta também que em épocas de grandes 
guerras – guerra civil americana, as duas guerras mundiais do século XX, a da Coréia e a 
do Vietnã – os ciclos do capital são marcados por fases prolongadas de expansão, muito 
acima da média histórica, e por fases de contração e crise muito curtas. Assim, entre 
dezembro de 1914 e agosto de 1918, ocorreu na economia dos Estados Unidos uma 
expansão de quarenta e quatro meses e uma contração de apenas sete meses; no período 
entre junho de 1938 e fevereiro de 1945, a expansão durou oitenta meses e a contração 
apenas oito meses; entre fevereiro de 1961 e dezembro de 1969 (Guerra do Vietnã), a 
expansão se prolongou por cento e seis meses e a contração por apenas oito meses. 

Esses períodos de grandes operações bélicas dos capitalistas podem ajudar a responder às 
indagações sobre o por quê da aparente longevidade do regime capitalista. Esses mesmos 
períodos que também são considerados ingenuamente pelas doutrinas econômicas mais 
populares como longos períodos de “crescimento sustentado” e outras curiosidades. É claro 
que aqui também os festejados “trinta anos gloriosos do pós-guerra” enquadram-se 

                                                 
241 A totalidade dos capitalistas (e a quase totalidade dos seus economistas) não acredita que aquilo que 
aconteceu com a economia da Argentina possa algum dia acontecer com a dos Estados Unidos.  Eles apenas 
reagem permanentemente para que isso não aconteça. Do outro lado da arena, os trabalhadores (também 
enquanto totalidade) sabem como, quando e por quê isso poderia acontecer, mas sabem também que não é 
necessário aguardar até o ultimo dia do apocalipse para que eles comecem a agir. Aqui começa a verdadeira 
luta teórica, a reviravolta da práxis de que falava Marx. Exatamente em torno da determinação material das 
crises econômicas capitalistas e do seu modo de funcionamento em ciclos econômicos. Serão os homens, mais 
uma vez, que farão a sua própria história que, por seu lado, nada mais é do que a história da luta de classes. 
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perfeitamente nessas considerações.242

Pode-se concluir que esses períodos de grandes guerras são os mais adequados para 
sustentar por longo tempo a expansão da produção capitalista e para encurtar suas crises. 
As crises de superprodução de capital podem ser neutralizadas por um bom tempo quando 
os capitalistas conseguem aumentar de maneira desmesurada as ações bélicas dos principais 
Estados capitalistas. Supondo-se a hipótese absurda de que o mundo vivesse 
permanentemente em guerra, pode-se dizer que assim o capital teria eliminado 
completamente suas crises. Esse é o verdadeiro caráter do atual regime histórico de 
produção e de reprodução social, em que a destruição da humanidade é uma condição 
necessária para seu saudável desenvolvimento. Essa é a mãe de todas as contradições. 

Mas seja em tempos de guerra ou em tempos de paz, enquanto existir a produção de capital, 
as condições endógenas da acumulação e das crises cíclicas não se modificam. Em termos 
práticos ou metodológicos, isso só pode ser verificado concretamente na evolução da 
produção de capital da indústria manufatureira dos Estados Unidos, exatamente aquela que 
responde não apenas por aproximadamente um terço da indústria mundial, mas que também 
determina o próprio padrão de rentabilidade, de preços e de concorrência em todo o 
mundo.243

Ao contrario do senso comum, as modernas crises econômicas capitalistas não são 
provocadas pela natureza, por desequilíbrios do sistema financeiro, ataques especulativos, 
excessos ou insuficiências de intervenção do Estado na economia, ou qualquer outra 
determinação externa ao processo de valorização e de acumulação do capital. O limite do 
capital é ele mesmo. Isso quer dizer que a crise do capital acontece, paradoxalmente, 
exatamente devido ao seu enorme sucesso. E ela não acontece em algum ponto mais baixo 
da acumulação, mas precisamente em seus pontos mais elevados.  

Hegel, bem antes de Marx, já explicava perfeitamente esse desenvolvimento das 
contradições e a forma como elas são resolvidas: através de grandes explosões, não de um 
mais lento ou mais rápido declínio da totalidade do sistema. Mas se as explosões devem 
ocorrer no ponto mais elevado das contradições, pode-se dizer sem medo de errar que o 
ponto mais elevado do sistema capitalista está localizado na economia dos Estados Unidos. 

                                                 
242 Em um ensaio publicado em 1999, na revista Marxismo Vivo, procuramos realizar um levantamento da 
produção mundial de armamentos e sua relação com os ciclos econômicos mais recentes, destacando: “O 
verdadeiro problema é que o regime capitalista tem que desenvolver a produção de algum tipo de valor de uso 
cujo consumo impeça o seu retorno para a esfera produtiva, cujo consumo faça com que ele desapareça na 
própria circulação do capital. Esses antibióticos contra a superprodução são justamente aquelas mercadorias 
que não podem ser consumidas nem como meios de produção, nem como meios de reprodução da força de 
trabalho. Deve-se lembrar que a produção dessas mercadorias é capaz de elevar a taxa geral de lucro sem 
alterar a produtividade da força de trabalho, quer dizer, a taxa de mais valia. As modernas formas de consumo 
improdutivo, sejam aquelas individuais (de bens de luxo) sejam aquelas estatais (de armamentos) mostraram-
se, historicamente, as mais adequadas para cumprir esse papel ” (MARTINS, José. As armas da globalização. 
Marxismo Vivo n° 1, São Paulo, 1999). 
243 É por isso que, em um correto artigo sobre as causas da chamada “crise asiática” de 1997, com o título O 
Pano de Fundo da Crise Asiática, o comentarista Jim Rohwer pode afirmar acertadamente que “é certo que a 
crise asiática se manifestou em urgentes problemas monetários, bancários e creditícios. Mas, no fundo, o que 
há de trás dessas debilidades é algo mais fundamental: o fracasso das companhias asiáticas, tanto industriais 
como financeiras, em gerar rendimentos sobre o capital que satisfaçam aos padrões mundiais estabelecidos 
pelos Estados Unidos” (Fortune, 28 de março de 1998). 
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Em termos teóricos, a economia americana estabelece a nível mundial o que chamamos de 
preço de produção regulador de mercado, aquele criado pela empresa mais produtiva do 
ramo, quer dizer, pela empresa que detém a mais elevada composição orgânica de capital. 
Possuindo uma composição orgânica superior à média do ramo, essa empresa pode vender 
suas mercadorias abaixo do seu preço de produção individual e mesmo assim conseguir 
uma taxa de lucro acima da taxa média, quer dizer, um super - lucro. É dessa taxa que se 
originam as pressões para a redução dos preços unitários das mercadorias, para a queda da 
taxa geral de lucro e, finalmente, para a crise. 

Em temos práticos, a economia dos Estados Unidos tem o maior mercado nacional, a maior 
e mais produtiva indústria do sistema, a incontestável moeda de reserva internacional, o 
maior e crescente poder militar, etc. E do mesmo modo que o internacionalismo das 
guerras, dos valores ideológicos, éticos, culturais e artísticos, daquele país, a sua economia 
é mais do que uma simples economia nacional. Ela representa, centraliza e determina 
contraditoriamente a própria internacionalidade e limites do capital.

Vinte e cinco anos de globalização acelerada depois, os números de um gigantesco 
crescimento do capital-industrial nas principais economias do mundo, Estados Unidos 
puxando a fila. Tudo muito diferente daquelas populares doutrinas de crise permanente do 
capital e da financeirização do sistema. O fato é que a maioria dos estudiosos acredita que a 
economia capitalista vive em uma crise permanente. Dentre os economistas, destacam-se 
Anwar Shaikh, François Chesnais, Ernest Mandel e toda chamada escola “regulacionista”. 
Dentre os sociólogos e historiadores: Eric Hobsbawn, Robert Brenner, István Meszáros, 
com destaque para a escola da longue durée de Fernand Braudel e seus discípulos 
Immanuel Wallerstein e Giovanni Arrighi. 

Depois de uma abordagem dessas visões mais ou menos catastrofistas,244 não há 
necessidade de nos estender exaustivamente sobre elas. Basta resumi-las, mais uma vez: a 
economia capitalista mundial se encontraria, desde os anos 1970, em uma espécie de “ciclo 
longo depressivo”. Uma crise permanente. A razão? Uma perversa hegemonia do “capital 
financeiro”, uma “ultrafinanceirização” que teria abafado os investimentos, a produção e a 
produtividade da indústria capitalista mundial. De tabela, uma suposta “decadência do 
poder econômico e geopolítico dos Estados Unidos”. Lá se vão mais de trinta anos de crise 
permanente do capital! É como se a acumulação do capital industrial estivesse patinando na 
estagnação desde os anos 1970. O mundo material teria ficado travado. Se houve alguma 
acumulação de capital teria sido, predominantemente, capital financeiro, entendido como 
capital fictício, especulativo, meramente rentista. 

Não teria havido a internacionalização da indústria, reestruturações produtivas, mudanças 
profundas no comércio internacional, nas fronteiras econômicas e nos Estados nacionais, 
novos e gigantescos espaços de valorização do capital industrial por todos os poros do 
mundo, transformações tecnológicas profundas da indústria mundial, radical diminuição 
dos custos e dos preços de produção das mercadorias, definitiva globalização do exército 
industrial de reserva, inaudito aumento da exploração da força de trabalho global e 
simultâneo desenvolvimento das forças produtivas do trabalho, etc. 

Por último, mas não menos importante, para essa duvidosa visão do processo histórico não 
                                                 
244 MARTINS, José. Império e ciclos econômicos nos longos últimos trinta anos do século XX. In: 
COGGIOLA, Osvaldo (org.) . América Latina e a Globalização. Scortecci - USP, 2004. 
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teria ocorrido o reaparecimento de crises periódicas de superprodução de capital. Que se 
repetem de maneira muito visível a cada seis anos, em média. Cada vez mais potentes e 
transformadoras das condições da dinâmica econômica real, da luta de classes e de 
existência da ordem geopolítica mundial. 

Não é muito difícil desmentir essa profunda falsificação da teoria econômica e da realidade 
capitalista. O fato é que se essas idéias estagnacionistas pudessem ser verificadas na vida 
real, estaria totalmente sepultada a riquíssima teoria das crises e dos ciclos econômicos de 
Marx e Engels, para quem “não existe crise permanente, mas crises periódicas em 
permanência”. Pior ainda: ficaria totalmente incompreensível não só a natureza e as formas 
das crises periódicas de superprodução do capital e da dinâmica econômica real, como 
também a tendência estrutural (de longo prazo) do sistema para um aumento da capacidade 
industrial, da produção em termos de valor e da produtividade (exploração) da força de 
trabalho. 

Felizmente não faltam dados para se comprovar os movimentos reais da economia. A 
tendência de longo prazo da indústria capitalista mundial, por exemplo, é didaticamente 
ilustrada pelos dados divulgados em um estudo do United States Department of Labor 
[Departamento do Trabalho dos Estados Unidos], denominado International Comparisons 
of Manufacturing Productivity and Unit Labor Cost Trends, 2004 [Comparações 
Internacionais da Evolução da Produtividade e do Custo Unitário do Trabalho da Indústria 
Manufatureira, 2004], divulgado em 27 de outubro de 2005 no site www.bls.gov  
INDÚSTRIA MUNDIAL. PRODUÇÃO, PRODUTIVIDADE E EMPREGO NAS TRÊS PRINCIPAIS 

ECONOMIAS – 1979-2004. 

VARIAÇÕES (%) MÉDIAS ANUAIS. 

 Fonte:  United States Department of Labor - “International Comparisons of Manufacturing Productivity and 
Unit Labor Cost Trends, 2004”, Washington, 27/10/05.        www.bls.gov  

País 1979-2004 1979-1990 1990-1995 1995-2000 2000-2004 2002-2003 2003-2004

Estados Unidos        

Produção 3.0 2.3 3.6 5.4 1.3 4.5 4.3 

Produtividade 4.2 3.0 3.7 5.7 6.4 9.9 4.7 

Emprego -1.2 -0.8 -0.5 -0.1 -4.5 -4.8 -1.2 

Japão         

Produção 2.9 4.7 0.4 2.0 2.1 9.6 5.5 

Produtividade 4.0 3.8 3.3 4.1 5.0 11.0 6.9 

Emprego -0.7 1.0 -1.6 -1.9 -3.0 -2.2 -2.4 

Alemanha        

Produção 0.9 1.2 -1.0 2.2 1.1 -0.2 4.6 

Produtividade 2.7 2.1 2.9 3.7 2.8 2.5 4.6 

Emprego -1.3 -0.1 -4.2 -0.8 -1.5 -2.6 -1.5 

Algumas breves observações acerca destes números. Verifica-se, em primeiro lugar, uma 
gigantesca taxa de crescimento anual médio da produção industrial dos Estados Unidos 
(3%) nos últimos vinte e cinco anos (1979-2004). Muito longe, portanto, daquelas 
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apressadas visões estagnacionistas que destacamos anteriormente. É bom relembrar que 
estamos tratando de uma indústria nacional que hoje atinge perto de três trilhões de dólares 
anuais. Representa um terço do produto industrial do planeta. O Produto Interno Bruto 
(PIB) daquela economia de ponta do sistema alcança treze trilhões de dólares anuais.245  

Os dados mostram também que a indústria japonesa, a segunda maior do mundo, também 
cresceu a uma taxa importante (2,9%), ligeiramente abaixo da economia de ponta do 
sistema. Reflete, junto com o desempenho da indústria dos Estados Unidos, a emergência 
da Era do Pacífico, que falava Marx, destronando a área do Atlântico como centro geo - 
econômico mundial. 

O eixo da economia mundial se deslocou em definitivo para a área do Pacífico, que une as 
Américas à Ásia e Oceania. Esse deslocamento refletiu-se negativamente no desempenho 
da tradicional e poderosa indústria alemã, a terceira do mundo, que ficou para trás das 
outras potências industriais, nos últimos vinte e cinco anos de globalização acelerada, com 
uma taxa de crescimento de apenas 0,9%.  

A lei do desenvolvimento desigual e combinado da totalidade do sistema capitalista 
também funciona nas relações entre as potências e blocos dominantes. Todas as demais 
potências européias seguiram esse padrão estacionário da Alemanha, a economia 
reguladora da área. Esse retrocesso relativo das velhas potências européias, berço do regime 
capitalista de produção, exprime as dificuldades dos seus capitalistas concorrerem com os 
USA e Japão e, simultaneamente, projeta sombrias perspectivas de crise econômica e social 
nas velhas potências da União Européia.246

Os números já apresentados demonstram que a queda da taxa de lucro, expressão maior da 
crise econômica capitalista, é efetivamente uma queda tendencial. Mas isso não é uma mera 
palavra. O que se está afirmando é que é justamente por ser tendencial que a queda da taxa 
de lucro não é permanente e ininterrupta. E que é por isso que a crise capitalista também 
não é permanente, mas periódica em permanência. Se a queda da taxa de lucro não fosse 
tendencial, fosse permanente e ininterrupta, nos números de nossa tabela apareceria 
necessariamente uma queda da produção industrial capitalista no longo prazo, nos últimos 
vinte e cinco anos.  

É por isso que quem fala em crise permanente, tem que falar necessariamente, ao mesmo 
tempo em depressão industrial permanente, longo declínio, etc. Não tem meio termo. A não 
ser que se imagine a hipótese absurda de produção de capital sem capital. Por mais absurda 
que seja, parece que é exatamente com essa hipótese que trabalham os partidários da “crise 
permanente” e da “financeirização”, para quem o capital financeiro (formulado como D-D’, 
dinheiro produzindo dinheiro) não precisa mais passar pela produção de capital industrial, 
podendo assim se acumular indefinidamente. Assim imaginado, a uma suposta crise 

                                                 
245 É por isso que falar de crescimento de 3% anual para a indústria dos EUA é bem mais significativo que 
falar dos mesmos 3% para a indústria brasileira, a 12ª do mundo, mas que não produz mais do que cento e 
cinqüenta bilhões de dólares por ano. Produção quinze vezes menor que a dos EUA. Na realidade, a indústria 
brasileira não passou de um crescimento médio anual de 2% no mesmo período analisado. Até a taxa de 
crescimento foi menor que a dos USA. 
246 Já tratamos também deste assunto, em nosso livro MARTINS, José. Os Limites do Irracional. 
Globalização e crise econômica mundial. São Paulo, Fio do Tempo, 1999; particularmente no capítulo XV, 
item “Eurocatástrofe”, p. 254 e ss. 
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permanente do capital industrial corresponderia uma absurda acumulação ilimitada de 
capital fictício. 

Mas o que se verifica com muita facilidade é que essa idéia de uma “crise permanente do 
capital” é claramente desmentida pelos fatos. Nunca é demais repetir: os números da 
produção industrial global não mostram uma depressão permanente, ao longo dos últimos 
vinte e cinco anos. O que se verifica é uma expansão crescente da produção industrial. 
Como falar de crise permanente do capital quando, no longo prazo, entremeado por crises 
periódicas de superprodução cada vez mais potentes, a produção de valor e de mais-valia 
continuou crescendo? Aqui está em jogo uma questão teórica muito importante. Se não 
tivesse ocorrido essa produção crescente de capital, negada em palavras pelos partidários da 
crise permanente e da “financeirização”, também não haveria mais exploração da classe 
operária. 

É claro que eles não se arriscam a dizer isso diretamente, de forma clara. Limitam-se a 
concluir com um certo ar de ingenuidade e fastio que “a classe operária continua existindo, 
mas já não é uma classe tão importante como antes”. Em outras palavras, querem dizer que 
na “era do capital financeiro” a classe trabalhadora deve acreditar em tudo que os 
economistas de Estado e outros sábios tecnocratas da classe média estão dizendo sobre o 
mundo atual. É por isso, também, que analisar a realidade de maneira concreta, de acordo 
com os fatos ocorridos, é muito importante para esclarecer a discussão teórica, embora 
quase nunca esse tipo de discussão pode ser resolvido com um democrático confronto de 
idéias. A oportunidade para ser concretamente resolvida essa questão teórica aparecerá 
apenas no momento da eclosão de uma verdadeira crise econômica global, uma crise 
totalmente diferente e bem longe da idéia de “crise permanente”.   

Revendo os números da tabela podemos observar nas três últimas colunas, cobrindo o 
período 2000-2004, uma expansão formidável da produção e da produtividade industrial 
nos Estados Unidos, Japão e Alemanha. Simultaneamente, verifica-se também uma 
gigantesca redução do emprego da força de trabalho neste período. Essa redução absoluta 
do emprego está relacionada organicamente com as importantes taxas de produtividade, ou 
de exploração, ocorridas no período: nos EUA, 9,9% em 2002-2003 e 4,7% em 2003-2004; 
no Japão, 11,0% e 6,9%; e até na travada Alemanha, 2,5% em 2002-2003, e 4,6% em 2003-
2004. 

É esse processo de exploração da força de trabalho e de aumento da taxa de produtividade 
industrial que caracteriza a superprodução de capital. Esse processo material está na base 
das modernas crises econômicas. A superprodução de capital se assemelha àquela doença 
que na medicina é denominada de pletora, uma produção crescente e descontrolada de 
sangue que não pode encontrar vazão nas limitadas veias e artérias do sistema circulatório 
do organismo humano.  

Mas as modernas crises de superprodução não são naturais, são históricas. São próprias da 
era capitalista. Elas manifestam-se pela primeira vez nas décadas iniciais do século XIX, 
época em que David Ricardo sistematizava sua teoria e se debatia no emaranhado vulgar de 
Thomas Malthus, Jean Baptiste Say e outros precursores das idéias da economia política 
contemporânea. 

Só a economia política dos trabalhadores, como Marx denominava sua própria teoria, é 
capaz de demonstrar que as crises de superprodução do capital são totalmente diferentes 

 133



das crises pré-capitalistas, ou ainda da fase de submissão formal do trabalho ao capital, 
caracterizadas pela insuficiência de demanda, subconsumo das massas, desproporções entre 
esferas ou setores da produção social e outras antigas idéias sobre a produção de 
mercadorias em geral. Agora se trata da produção e circulação de capital, uma coisa 
totalmente diferente das condições próprias à produção e circulação simples de 
mercadorias. A maioria dos economistas – e dos sociólogos e historiadores – são incapazes 
de perceber essa diferença fundamental. 

É claro que aquelas formas ante - diluvianas de crise econômica foram incorporadas e 
plenamente realizadas na circulação desenvolvida da era capitalista, da mesma forma que a 
produção de valor e de mercadorias da circulação simples. Mas o fato de terem sobrevivido 
não quer dizer que elas caracterizam ou determinam a dinâmica especificamente capitalista 
dos modernos ciclos econômicos. Essa função é reservada para a superprodução de capital, 
quer dizer, para o aumento desmesurado da exploração da força de trabalho (produtividade) 
e da mais-valia (lucro), para um aumento desmesurado da extração e da circulação do 
sangue da classe operária pelo organismo capitalista, uma histórica pletora de capital. 

A “intensificação da extração de mais-valia relativa” também se verifica nos números sobre 
produtividade apresentados na tabela. Trata-se da produtividade da força de trabalho, quer 
dizer, a quantidade de valor e de mais-valia (não apenas quantidade de valores de uso, de 
“bens”) produzida pelos operários industriais nos Estados Unidos, Alemanha e Japão, em 
uma determinada jornada ou tempo de trabalho.  

Deve-se repetir, a produtividade industrial é um indicador do grau de exploração da classe 
operária mundial. Na realidade do capital global, verifica-se que, nos últimos vinte e cinco 
anos, esse indicador de exploração e de produção de capital aumentou como nunca tanto na 
economia dos Estados Unidos quanto nas outras duas potências industriais.  

Nos anos 1980, a produtividade cresceu a uma taxa anual de 3.0% nos EUA, a 3.8% no 
Japão e a 2.1% na Alemanha. O mundo estava mudando de cara. Foi nesta primeira década 
do mais recente processo de globalização do capital que caíram a Muralha da China e o 
Muro de Berlim, a primeira inaugurando e a segunda fechando a década. Le capital oblige. 
É no mercado mundial que a lei do valor se realiza em sua plenitude. 

Em seguida, na primeira metade da década dos anos 1990, os capitalistas dos EUA 
impuseram aos trabalhadores um incremento de produtividade de 3.7% ao ano, os 
japoneses 3.3%, e os alemães 2.9%. Finalmente, nos últimos cinco anos do século passado, 
a exploração da classe operária cresceu aceleradamente nos EUA (6.4% ao ano), no Japão 
(5.0%) e na Alemanha (3.7%). Vale mais quem explora mais. Todos aumentaram 
destacadamente a produtividade, mas os EUA continuaram crescendo muito mais e 
consolidando sua liderança mundial em todas as esferas econômicas: produção, comércio, 
moeda e finanças.247

                                                 
247 Os EUA ultrapassaram e se distanciaram dos seus principais competidores. É importante observar, como 
nos números da produção, que esse aumento da produtividade acontece desigualmente e com mudanças de 
posições na corrida das três potências imperiais. Com essas novas e claras circunstâncias econômicas de 
supremacia, os EUA puderam, entre outras coisas, se aventurar recentemente em sua inédita política externa 
de potência única, etc. 
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10. CRISE E GUERRA NA REESTRUTURAÇÃO PRODUTIVA  
No início do século XXI, o mundo se mexia ainda mais rápido que no final do século 
anterior. Intensificando ainda mais a globalização. Para aumentar a mais-valia relativa nas 
economias dominantes listadas na tabela e, ao mesmo tempo, fugir da conseqüente queda 
tendencial da taxa de lucro e crise, o sistema tem que se mover em uma direção muito 
precisa: há que se ampliar os espaços de valorização nas áreas e economias dominadas para 
aumentar a massa de mais-valia absoluta global.  

Nessas condições, Ásia, Leste Europeu, América Latina, foram irreversivelmente 
transformados em territórios de caça das potências dominantes para a produção de mais-
valia absoluta. Não passam mais de meros suportes para a extensão das produções 
industriais e da mais-valia relativa nos EUA, União Européia e Japão. Só podem ser 
plataformas de exportação para as economias dominantes. Esse processo se impôs mais 
definitivo do que nunca. 

Do mesmo modo que a China, também Rússia, Índia e Brasil localizam-se na triste 
categoria de desqualificados do desenvolvimento desigual e combinado do mercado 
mundial. Cada uma dessas grandes economias dominadas entra nesse processo com suas 
particularidades nacionais e das respectivas áreas geoeconômicas, mas todas unidas pela 
identidade capitalista de produtoras de mais-valia absoluta, que se caracteriza pelo 
prolongamento da jornada e pagamento do salário abaixo do valor da força de trabalho.  

Assim, os territórios do velho terceiro-mundo do pós-guerra se transformaram em inglórios 
territórios terceirizados, plataformas de exportação para a produção industrial das potências 
dominantes. O capital ganhou mesmo naqueles territórios em que os capitalistas perderam a 
guerra. Como no Vietnã, onde a Nike tem agora suas fábricas mais lucrativas do mundo. 

Nesse turbilhão de superprodução e crises periódicas dos últimos vinte e cinco anos, a 
tendência do emprego da força de trabalho industrial só poderia ser de diminuição no centro 
produtor de mais-valia relativa e de aumento na periferia produtora de mais-valia absoluta. 
A diminuição da massa de trabalhadores industriais nos EUA é mais do que compensada 
pelo seu aumento na China. Um americano vale por dez chineses. É assim que funciona o 
exército industrial de reserva globalizado.  

Essa moderna forma de funcionamento do mercado de trabalho global é um importante 
mecanismo para se contrapor à tendência à queda da taxa de lucro, que abordamos acima, e 
não com uma hipotética causa das crises de superprodução do capital, em que “os 
patamares de ocupação da força de trabalho cairiam sempre mais, retirando consumidores 
do mercado e agravando as crises de superprodução de capital”. 

Deve-se observar que “os patamares de ocupação da força de trabalho” sempre aumentam, 
desde que o capital seja observado concretamente, quer dizer, em sua totalidade, como 
mercado mundial. Nessa totalidade, a quantidade de trabalhadores em linha diminui 
relativamente á massa de capital ampliada, mas aumenta em quantidade absoluta. Aliás, é 
nisso que consiste a lei geral da acumulação capitalista. Pode ser vista a olho nu no avanço 
atual da “globalização”.  

Com esse ponto de vista da totalidade é que se pode entender melhor que a função dos 
modernos trabalhadores assalariados, não importa o patrão ou o país em que eles trabalham, 
não é de consumir e realizar parte da produção capitalista, mas de produzir a totalidade de 
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valor, da mais-valia e do capital. O trabalhador da era capitalista não existe para consumir 
mercadorias, mas para produzir capital. E as modernas crises econômicas não se 
caracterizam pelo subconsumo das massas, mas pelo aumento permanente da exploração 
das massas, quer dizer, pela superprodução de capital. 

O mais recente período de internacionalização do capital, iniciado na virada dos anos 1970 
para os 80, nunca esteve tão acelerado como no atual ciclo periódico (2002 –...). A 
produção global de mercadorias se dissociou crescentemente da montagem nacional. As 
indústrias montadoras de commodities industriais (bens de consumo individuais, como 
sapatos, automóveis, autopeças, confecções, computadores, eletrodomésticos, etc) e os 
investimentos externos diretos se deslocaram em ritmo cada vez mais forte para áreas e 
economias dominadas do sistema – China, México, Rússia, Brasil, etc, também conhecidas 
como “economias de baixo custo”. 

A economia capitalista mundial evidencia uma superprodução não debelada. Depois de 
setembro de 2001, mês dos históricos atentados nos Estados Unidos, a economia reguladora 
do sistema apresentava uma tendência muito forte de recuperação e reversão do período de 
crise do ciclo anterior. Esse ponto de reversão de dezoito meses seguidos de queda da 
produção industrial deveria marcar um período de expansão de pelo menos três anos, caso 
repetisse o padrão dos ciclos nos anos 90. Mas não repetiu. Sofreu uma inesperada e 
precoce inflexão, apontando para um novo “buraco” cíclico. Como no período 1980/82, 
quando ocorreu o mais pesado choque cíclico do pós-guerra.  

Aquilo que parecia um novo período de expansão começou a ser abortado a partir de maio 
de 2002. A economia de ponta do sistema (os EUA) começou a perder pressão e altura de 
vôo: de uma expectativa de crescimento de 10%, nos primeiros quatro meses de 2002, 
começou a cair com a mesma velocidade com que tinha subido. Em outubro de 2002 já 
estava próxima de zero. Nos três meses seguintes (novembro, dezembro e janeiro) ainda 
mostrou pequenos sinais de reação. Mas em fevereiro sofreu uma recaída muito forte: a 
pressão da locomotiva do universo caiu para abaixo de zero. Exatamente (–) 1.0 %.  

O fantasma do “duplo mergulho” (deflação/recessão) voltou a assombrar muito mais 
agressivamente. Entre as grandes economias da União Européia as duas que apresentaram 
as maiores quedas de pressão em fevereiro de 2003 foram Inglaterra (- 5,0 %) e França (- 
1,3 %). São fortes candidatas a sofrer as primeiras baixas do terremoto econômico que se 
abaterá sobre a velha e decaída Europa. Quanto à economia japonesa, a pressão não sobe 
nem desce há muito tempo. Continua prostrada, respirando por aparelho. O último relatório 
do Fed reforça esses resultados. No mês de março último a indústria dos EUA estava 
produzindo 0,5 % menos do que no mês fevereiro. Ela já vinha caindo nos meses 
anteriores. Nos três primeiros meses do ano, como um todo, a produção de manufaturas 
caiu a uma taxa anual de 0,7%. 

Foi o segundo trimestre seguido de queda na indústria que regula a economia global. 
Também se verifica nas medições do Fed que a queda na produção de bens duráveis, o 
núcleo dinâmico daquela indústria, foi devida principalmente ao declínio do produto dos 
ramos de máquinas, metais, automóveis e auto-peças. Isso é um bom indicador que os 
investimentos em capital fixo estão longe de serem retomados.  

A outra face desse declínio na produção é uma acentuada ociosidade da capacidade 
industrial instalada. Em março, a taxa de utilização da capacidade das indústrias de bens 
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duráveis tinha caído para 68,9 %. Nos três primeiros meses do ano caiu para 69,4%, muito 
abaixo da média dos anos 90, que girou em torno de 83,0 %, uma das mais elevadas dos 
últimos 50 anos. Essa taxa de “desemprego do capital” acende o sinal de alarme para uma 
perigosa necrose do sistema nervoso do organismo econômico. O único caminho para 
superar essa situação é uma quebradeira de grandes empresas industriais, e um período 
mais ou menos longo de concentração do capital, acompanhado de uma ruptura 
correspondente no mercado de força de trabalho. 

Durante a crise de superprodução de capital o “desemprego do trabalho” é uma 
conseqüência inevitável do “desemprego do capital”. Quando a taxa de utilização da 
capacidade cai abaixo de 70 %, a taxa de desemprego da força de trabalho pode crescer de 
forma descontrolada, superando rapidamente os 10%, como ocorreu no choque de 1982. O 
único caminho capitalista para a restauração do mercado de trabalho é uma nova e potente 
reestruturação produtiva global, um novo patamar produtivo e tecnológico, com aumento 
da taxa de exploração (produtividade), acompanhada de um rebaixamento dos salários e das 
condições de existência da classe operária mundial. Uma reformulação do exército 
industrial de reserva global. Foi o que ocorreu nos últimos vinte anos de fulminante 
internacionalização do capital e que reacendeu crises cíclicas de superprodução cada vez 
mais potentes.  

A superação da crise cíclica, que acabou atingindo o coração do sistema, exige a renovação 
do período de globalização anterior, só que agora em um patamar muito superior. E como 
no último período anterior de globalização, a nova reestruturação produtiva global também 
tem que ser comandada pelos EUA –a economia reguladora do sistema e que monopoliza 
inicialmente a técnica produtiva superior– sendo depois gradativamente generalizada no 
mercado mundial. A explosão social e geopolítica resultante desse processo pode ser 
prorrogada, até um certo ponto, pela própria guerra. Falando em termos puramente 
econômicos, pela reciclagem dos operários em soldados, quer dizer, pela metamorfose dos 
salários dos operários desempregados nas linhas de produção da indústria nacional pelos 
soldos dos mesmos operários, doravante empregados nas linhas de destruição da guerra 
imperialista. Quanto mais se encolhem as linhas de produção mais se alargam as linhas de 
destruição. A guerra torna-se um processo, uma guerra que procura se globalizar. Esse 
processo altamente destrutivo do trabalho e da crosta terrestre só pode ser interrompido por 
uma revolução social comandada pelo proletariado internacional.      

E a guerra seria longa. Muita gente imaginava que ela se limitaria à invasão e ao controle 
do território iraquiano. Imaginavam também que seria uma guerra “rápida e bem sucedida” 
e que a vitória dos EUA garantiria uma pronta recuperação da economia americana e 
mundial. Não aconteceu nem uma coisa nem outra. Nem uma vitória, que o próprio 
esquema de propaganda do governo americano reluta em comemorar, nem uma 
recuperação da economia para Wall Street festejar. O que se vê é “os falcões de 
Washington” aumentando o rufar dos seus tambores de guerra e os economistas recolhendo 
suas garrafas de champanhe para serem estouradas em outra oportunidade. “As pessoas não 
estão dançando em Wall Street”, relata melancolicamente o noticiário da Bloomberg News.  

Os homens do mercado foram tomados por uma súbita recaída de pessimismo: “O vinculo 
entre as notícias do conflito no Iraque, e os movimentos do mercado, se rompeu. Não por 
acaso, isso coincidiu com a advertência do Fundo Monetário Internacional (FMI) de que o 
ano de 2003 será um ano fraco para a economia. A chave para entender a queda dos 
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mercados, de acordo com os analistas, é a fragilidade da economia americana. Agora que a 
guerra parece estar chegando ao final, baixos índices de consumo, baixa confiança por parte 
dos consumidores, um dólar fraco e um déficit fiscal em alta projetam problemas para o 
futuro, dizem os economistas.” Os gastos com as guerras do Afeganistão e do Iraque foram 
incapazes de curar a fragilidade da economia dos EUA. Não se repetem os tremendos 
impactos econômicos de conflitos do passado, lamentam os economistas. E fazem 
constatações, por exemplo, que a economia dos EUA é muito maior agora do que durante 
as guerras do passado, quando o aumento das despesas de guerra fazia a diferença. Mas não 
se arriscam a esclarecer por quê as despesas de guerra faziam a diferença e agora não estão 
fazendo, ou melhor, ainda não estão fazendo.  

Com as atuais tecnologias de guerra que permitem ataques a longa distância há uma 
redução de perdas de armamentos e a necessidade de serem repostos. Além disso, o 
exército, a marinha e a aeronáutica dos EUA entraram no conflito com o Iraque com seus 
estoques de armamentos completamente abarrotados, ao contrário daquelas guerras 
passadas, quando tiveram que fazer a toque de caixa encomendas enormes de todo tipo de 
novos armamentos para sua indústria civil, como na II Guerra Mundial. Os EUA só 
conseguiram se recuperar da grande depressão dos anos 30 por causa dela. Os capitalistas 
americanos aproveitaram a reserva de mão de obra desempregada e a capacidade industrial 
ociosa que foi criada pela depressão, utilizando-as para fins militares e para apoiar a 
economia de guerra.  

Os capitalistas puderam então produzir armamentos à vontade, sem a necessidade de novos 
investimentos para ampliação da capacidade industrial instalada. Resultado: o PIB daquela 
economia dobrou, em termos reais, entre 1939 e 1944. E a taxa de desemprego da força de 
trabalho caiu de 17 % em 1939, para 1 % em 1944. No auge da II Guerra Mundial, em 
1944, os gastos militares dos EUA alcançaram 38 % do seu Produto Interno Bruto (PIB). 
No pico da Guerra da Coréia, em 1953, cerca de 14 %. Na guerra do Vietnã, em 1966 
alcançava 9,4%. Comparando-se com essas guerras passadas, os atuais gastos militares 
ainda estão bem pequenos – US$ 366 bilhões por ano, aproximadamente 3,5 % do PIB. É 
muito pouco. As despesas militares atuais ainda não correspondem a uma crise catastrófica. 
Mas esses números comparativos com outras guerras passadas fornecem desde agora um 
excelente argumento para quem precisa justificar uma intensificação e ampliação da guerra 
imperialista atual.  

Como os representantes do complexo-industrial-militar dos EUA, base material de 
sustentação da nova diplomacia da maior potência militar do planeta. O poderoso 
complexo-industrial-militar é o núcleo burguês dominante da indústria e da política daquele 
país. Esses fabricantes de meios de destruição não se preocupam com explicações sobre a 
crise no seu setor. Eles estão preocupados apenas com a baixa demanda do governo para 
suas mercadorias nos últimos meses, o que fez com que as ações de suas principais 
empresas caíssem bem mais que a média nas bolsas de valores. Segundo a Bloomberg 
News, o índice S&P para as ações do setor aeroespacial e defesa caiu 33% desde a última 
alta em julho passado, três vezes o declínio de 11% do índice S&P 500, que reúne as ações 
das 500 maiores empresas dos EUA. As ações da Raytheon, que fabrica o míssil 
Tomahawk, já caíram 28%; as da  Boeing – que fabrica junto com a Lockheed Martin a 
maioria dos caças- bombardeiros e grandes helicópteros de combate – já caíram 20% só 
neste ano. 
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O complexo-militar industrial não pode ficar parado. Se o marasmo da produção industrial 
e seus conseqüentes prejuízos resultam da fraca demanda para suas mercadorias, eles 
concluem sem pensar duas vezes que a única saída só pode ser um aumento substancial das 
compras pelo governo. Para quem manda no executivo, no legislativo, no judiciário e na 
imprensa do país, conseguir esse objetivo não será difícil. Mas essa solução tem que 
considerar um outro aspecto do problema. Não basta o governo dos EUA comprar dez 
vezes mais mercadorias das empresas do complexo-industrial-militar. Ele tem que realizar 
o seu desejo de consumidor por completo e renovar as encomendas dessas mercadorias de 
maneira contínua e ampliada. Acontece que essas mercadorias, além do seu valor de troca, 
possuem um valor de uso muito especial. Enquanto meios de destruição, o ato do seu 
consumo só pode ser efetivado através da destruição de grandes massas de capital e de 
população, quer dizer, através de guerras cada vez mais amplas. Mas este embaraçoso 
aspecto do problema já está sendo resolvido pela efetivação da nova política externa dos 
Estados Unidos, popularmente conhecida “doutrina Bush”.  

O ritmo e o desdobramento da crise geral determina o tempo e a magnitude desta 
intervenção do governo na economia. Os interesses particulares dos capitalistas produtores 
de meios de destruição coincidem com os interesses gerais da economia capitalista quando 
a crise atinge seu ponto máximo de  agravamento. Simultaneamente, quem pode se opor à 
única e infalível fórmula de gerar o pleno emprego do trabalho e do capital no momento da 
catástrofe econômica? Quem pode se opor à guerra, quer dizer, quem pode fazer uma 
guerra social contra a guerra do capital? Este ponto máximo de agravamento da crise ainda 
não pode ser exatamente determinado. Ainda ocorrerão pequenos espasmos de recuperação 
econômica, seguidos de recaídas cada vez mais profundas, o ponto máximo da crise na 
economia dos EUA se localizaria em algum período situado entre os anos 2005 e 2010. As 
despesas de guerra, relativamente ao PIB, estarão crescendo progressivamente no mesmo 
período.  

Além de longa, a guerra imperialista promete ser tão grande quanto for necessário para a 
sobrevivência do regime capitalista. É isso que os números e a experiência passada nos 
ensinam. É isso que já podemos verificar atualmente nos movimentos da política do 
imperialismo. Alargar mercados para que sua economia nacional possa escapar da crise 
global: pelo tamanho da crise atual, isso só pode ser conseguido através das armas, e 
unilateralmente. A economia e a política do imperialismo se fundem de novo no mesmo 
movimento, como antigamente. A diplomacia de Moscou está se sentindo como as da 
França e Alemanha, com uma brocha, uma enorme brocha histórica na mão. Ao contrario 
da cerimônia de “alargamento” da União Européia para o Leste europeu, sem nenhuma 
conseqüência prática, o acordo econômico-militar dos EUA com a Polônia é o primeiro fato 
concreto anunciando o rompimento das alianças geopolíticas do pós-guerra entre os EUA e 
a “velha Europa”, como é chamado pela diplomacia americana o eixo França-Alemanha. 
Esse pacote polonês foi mais do que um bom negócio para a Lockheed Martin.  

O mais importante é que ele inaugura de fato o novo plano armamentista americano para a 
Europa: deslocamento espacial do seu poderio militar – ainda estacionado no território da 
moribunda Otan –  para a Polônia, República Checa, Hungria, Romênia e outras pequenas 
mas estratégicas pequenas republicas do Leste europeu. Estamos na primeira etapa deste 
novo plano armamentista americano: meter uma cunha militarizada na coluna vertebral do 
equilíbrio de poder do continente europeu, que se estende da Estônia, Letônia, Lituânia e 

 139



Polônia, ao Norte, até os Bálcãs, ao Sul, fechando-se finalmente com a Turquia, o elo que 
une as batalhas atualmente travadas no Oriente Médio com as futuras que se anunciam para 
a área européia. Essa nova estratégia militar americana no continente europeu não 
confronta apenas a “velha Europa”. Mexe também, talvez mais perigosamente, nas suas 
conseqüências de curto prazo, nas atuais e relativamente amistosas relações dos EUA com a 
Rússia. Diferentemente das velhas potências econômicas da União Européia, a Rússia não 
têm muita coisa a perder com sua atrasada economia. É exatamente isso que a torna bem 
mais imprevisível e perigosa, com seu poderio bélico de uma verdadeira potência imperial. 
A “velha Europa” é uma potência econômica mas ainda continua um anão militar. A Rússia 
é um anão econômico mas já é de fato uma potência militar (e nuclear). É isso que impede, 
no decorrer do processo, uma possível aliança militar da Rússia com o eixo franco-alemão 
contra os EUA. Vai esquentar pra valer a temperatura geopolítica na área européia.  

O processo de guerra mundial define cada vez mais seus contornos. Contra os trabalhadores 
e a maioria popular oprimida da Europa, por exemplo, trava-se uma guerra de rapina contra 
os seus direitos e conquistas sociais. A diretriz européia exige o desmantelamento dos 
regimes de proteção e seguridade social. A pedra de toque desta política é a chamada 
"Europa das regiões”, quer dizer, a liquidação do aparato produtivo em um processo de 
desertificação industrial, que poupa apenas as regiões onde a atividade econômica pode se 
mediar com a lucratividade obtida na especulação dos bancos e das bolsas.  

Para os trabalhadores, uma tal política equivale à destruição dos direitos e dos serviços 
estatais de caráter universal, quebrando a unidade da classe que se corporifica em suas 
conquistas sociais obtidas no quadro da construção dos estados nacionais. A União 
Européia, com seu fictício parlamento (legitimado por uma peculiar extrema esquerda), 
amparada no desmantelamento dos mecanismos de representação política de cada pais e 
governada na prática pelos mercados, longe de significar a anulação das fronteiras e a 
unificação da classe operaria, se consubstancia em um retrocesso histórico, cuja expressão 
mais flagrante no momento, é a ofensiva contra a seguridade social na França, Alemanha e 
Áustria. 

É mais intensa do que nunca a busca por baixos salários e por novos espaços de 
valorização, “reformados” para a livre movimentação do capital globalizado. As 
plataformas de exportação se multiplicam pelas imensas áreas dominadas do mundo. Aqui, 
um novo mercantilismo exportador industrial sobrepõe-se ao tradicional mercantilismo 
primário-exportador. Nessas imensas áreas geo - econômicas da Ásia, Europa Central e do 
Leste, América Latina, Oriente Médio, África, etc, esse neomercantilismo reforça e 
aprofunda a velha exportação de matérias primas e de produtos agrícolas. 

Mas fica um vazio profundo e irreparável nas áreas e economias dominantes do sistema. 
Como ocorre no coração da União Européia. Antes foi a Volkswagen, depois a Siemens, 
agora é a Daimler Chrysler AG que está anunciando cortes maciços de empregos na 
Alemanha: “Daimler Chrysler AG, a quinta maior montadora do mundo, vai eliminar 8500 
empregos, ou 9 % da força de trabalho, na divisão de carro de luxo da Mercedes, na 
Alemanha, como tentativa para recuperar os lucros. A Mercedes tinha 106 mil 
trabalhadores em todo o mundo no fim do ano passado, sendo que 93 mil estavam situados 
na Alemanha, de acordo com a Daimler Chrysler. Agora ela se junta à Volkswagen, 
Siemens, e outras empresas alemãs no corte de custos do trabalho em seu mercado 
nacional. O custo salarial da Alemanha Ocidental é o segundo maior do mundo, atrás 
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apenas da Dinamarca. A General Motors, a maior montadora de automóveis do mundo, já 
iniciou o processo de corte de 12 mil empregos na Europa, sendo 10 mil deles na 
Alemanha, para reduzir seus custos com força de trabalho e tornar-se mais competitiva 
frente às montadoras asiáticas, como a Toyota, que estão a ganhar mercado na Europa”.248  

Cortar força de trabalho para recuperar os lucros. Essa é uma das características mais 
determinantes do processo de internacionalização do capital. A lei do valor reina soberana. 
Assim, os trabalhadores que montam carros na Alemanha para Volkswagen, Mercedes, etc, 
só poderiam conservar seus empregos se concordassem com um processo de redução de 
seus salários (em torno de US$ 20 por hora) e prolongamento da jornada de trabalho.  

No limite, como processo, seriam obrigados a se nivelar aos metalúrgicos chineses, 
indianos e brasileiros, perfeitamente capazes de montar em jornadas semanais de 60 horas e 
salários horários de US$ 0,40 (Bangladesh), US$ 0,75 (China) a U$ 2,75 (Brasil), os 
mesmos automóveis que ainda são montados pela Volkswagen em Wolfsburg ou pela 
Mercedes em Sindelfingen e em Bremen. Isso só tornou-se possível porque o exército 
industrial de reserva atinge agora níveis de globalização impensáveis vinte e cinco atrás. 

É claro que a classe operária alemã, como de resto a classe operária da Europa ocidental em 
geral, já está há mais de quinze anos sofrendo uma permanente deterioração das suas 
antigas condições de trabalho do período do pós-guerra. A miséria social típica das áreas 
dominadas já é perfeitamente visível nos grandes centros industriais da União Européia.  
Acontece que agora é a sua própria fração da aristocracia operária, base da social-
democracia alemã e européia, empregada exatamente na Volkswagen, Mercedes, Siemens, 
etc, que deve ser globalizada, quer dizer, rebaixada para as miseráveis condições de 
existência dos metalúrgicos brasileiros, chineses, mexicanos, indianos, russos, etc.   

A história gira mais rápida do que alguns anos atrás. Existiria uma saída econômica para 
esse perigoso processo de corrosão das bases sociais da democracia alemã? Não. As novas 
necessidades econômicas das maiores empresas alemãs produtoras de commodities 
industriais, que precisam aumentar seus lucros, chocam-se frontalmente com as 
necessidades políticas do atual Estado alemão, que para continuar de pé precisaria manter a 
mesma estrutura “social-democrata” do pós-guerra. 

O elevado nível de desemprego do operariado que vive na Alemanha – que doravante deve 
cortar na carne também a sua fração da aristocracia operária, que ainda sobrevive como um 
dos últimos penduricalhos do romântico período do pós-guerra, da Guerra Fria, etc – está 
na origem da crise política que agora divide o país mais importante da União Européia. 
Lucro ou social-democracia? Parece que a burguesia alemã já decidiu desde o início pelo 
primeiro. O problema é que essa decisão já começa a esfacelar o atual Estado alemão. 

 “O que o futuro próximo reservará à Alemanha? Durante o verão, muita gente se referiu às 
eleições como sendo um momento fundamental para o destino do país. Agora, parece que o 
país será liderado pelo governo mais fraco da história do pós-guerra. Mais reformas da 
debilitada economia alemã, novos planos para a redução dos maciços problemas de 
desemprego, orçamentos mais enxutos para o combate da dívida nacional crescente, tudo 

                                                 
248 Bloomberg.com, 28 de setembro de 2005. 
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isso parece agora improvável. Em vez disso, a Alemanha parece estar paralisada em um 
engarrafamento político”.249  

A pergunta certa é: onde produzir? Nos Estados Unidos, a maior fabricante de autopeças do 
mundo pediu concordata. Não resistiu aos pesados custos trabalhistas e de benefícios, diz a 
mídia especializada. “A Delphi, a maior fabricante de autopeças do mundo, entrou com 
pedido de concordata no sábado, afetada por altos custos de salários e benefícios. Foi o 
maior pedido de concordata da história do setor automotivo norte-americano e promete ter 
amplo impacto em toda a indústria norte-americana”. 250  

Em só um dia, as ações da empresa caíram 70,5 % em Wall Street. Já vinham caindo nos 
dias anteriores ao anúncio da bancarrota. Em 30 de setembro de 2002, ainda eram 
negociadas a US$ 2,70 por ação. Segunda-feira seguinte, não valiam mais do que US$ 0,33. 
O capital virando pó. Dava para continuar produzindo? O presidente da empresa, Robert 
Miller, afirmou ao Wall Street Journal que a Delphi planejava fechar ou vender boa parte 
de suas operações nos Estados Unidos e Canadá. 

Para continuar suas operações em mais de vinte fábricas nos Estados Unidos, onde 
empregava 33 mil trabalhadores, além de 12 mil aposentados que dependem do fundo de 
pensão, falido, da empresa, a Delphi passou a exigir dos sindicatos, liderados pelo UAW 
(União de Trabalhadores do Setor Automotivo), profundos cortes de salários e benefícios, 
além de dar fim ao banco de horas, em que 4 mil funcionários demitidos continuavam a 
receber pagamentos integrais. Ou atendiam ao patrão ou perderiam o emprego e as pensões. 

Crise e fechamento de empresas nos Estados Unidos, expansão da produção e dos lucros na 
América do Sul: “A crise não atinge a subsidiária brasileira, que se tornou uma base de 
exportações do grupo”. Em 1999, nos informa também o Financial Times, a Delphi 
faturava US$ 314 milhões anuais na América do Sul. No ano passado, a receita atingiu US$ 
713 milhões e a previsão para este ano é de chegar a US$ 800 milhões. Descontada a 
variação cambial, a receita aumentou 18 % somente no último ano. Um paraíso. O que 
virou pó em Wall Street aqui vira ouro. 

“Longe dos problemas enfrentados pela matriz, a subsidiaria sul-americana da Delphi 
mostra fôlego para novos investimentos. Nossa operação está servindo de laboratório para o 
mundo”, declarou o diretor executivo de planejamento para as Operações da Delphi na 
América do Sul, Carlos Storniolo. E concluiu aliviado: “A capacidade de desenvolver 
produtos sem a ajuda da matriz, aliás, é um bom motivo para as operações brasileiras serem 
mais mimadas no momento em que dificuldades financeiras agudas afligem as matrizes”.251

Isso é a verdadeira “globalização”. As novas tecnologias nascem e se desenvolvem junto 
com a mais completa globalização do exército industrial de reserva que se poderia 
imaginar. É esse processo que permite que idênticas commodities industriais – como as 
baterias, sistemas de ignição, sensores de air-bags, etc, produzidos pela Delphi – possam 
ser montadas tanto pelos metalúrgicos de Chicago, como pelos de Piracicaba, de Xangai, de 
Johannesburgo, de Puebla, de Bangalore e de tantos outros “laboratórios do mundo”. 

                                                 
249 Der Spiegel, Berlim, 20 de setembro de 2005. 
250 Financial Times, Londres, 10 de outubro de 2005. 
251Valor Econômico, São Paulo, 10 de outubro de 2005. 
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Se as coisas fossem sempre o que parecem ser, não haveria necessidade alguma da ciência. 
Nem de criteriosas investigações jornalísticas, pode-se acrescentar. Em reportagem sobre a 
economia da China publicada pelo jornal The New York Times, o mais prestigioso jornal 
dos Estados Unidos,252 desde o título – Foi feito na China, mas não é chinês – até a última 
linha, se revela com abundantes informações, dados e declarações inteligentes, uma 
economia totalmente oposta ao que se propaga e se esconde tanto pelos partidários do 
“socialismo de mercado” como pelos liberais sem remorso. Podemos destacar alguns fatos 
dessa investigação que ajudam a desmentir alguns dos sedutores mitos acerca daquele 
imenso “chão de fábrica básico do mundo”. 

Os chineses decidiram o quê, como e para quem deveriam produzir. E o Estado chinês 
planeja e executa a política industrial estabelecida, certo? Errado. Isso é o que parece ser. 
Parece, mas não é. Como pode ser comprovado na matéria do The New York Times, as 
principais multinacionais dos Estados Unidos, da União Européia e do Japão, incluindo 
grandes cadeias varejistas globais, são as mãos invisíveis que decidem o quê, como e para 
quem os chineses devem produzir. Nas palavras de Yasheng Huang, professor adjunto da 
Sloan School of Management do Massachusetts Institute of Tecnology (MIT), dos EUA: 
“Basicamente, na década de 1990, empresas estrangeiras com sede nos Estados Unidos, 
Europa, Japão e o restante da Ásia transferiram suas operações de fabricação para a China. 
Porém, os controles e, conseqüentemente, os lucros dessas operações, ficam ao encargo de 
empresas estrangeiras. Embora a China obtenha os benefícios do salário da globalização, 
ela não retém os lucros da globalização”. 

O acordo comercial da China com os EUA, de 1999, definiu a inserção da China no 
mercado mundial na nova etapa. O acordo previu a redução das tarifas de importação dos 
principais produtos agrícolas, desmantelando o monopólio estatal da soja. As tarifas de 
importação de automóveis, da China, baixaram de 80% para 25%. Permitiu-se a formação 
de sociedades mistas, com até 49% de capital estrangeiro. Os bancos estrangeiros poderiam 
atuar em território chinês como entidades nacionais. O acordo abriu o caminho para que 
China ingressasse na Organização Mundial do Comércio (OMC), outorgando as mesmas 
vantagens a todas as nações imperialistas. 253

A burocracia chinesa deu esse passo sob a pressão da sua própria crise, conseqüência da 
abertura econômica registrada desde 1978. Os créditos “podres” do sistema bancário chinês 
eram, na virada do milênio, da ordem dos 500 bilhões de dólares, bancados pelo orçamento 
do Estado. O ingresso da China na OMC significou que o sistema legal interno da China se 
transformasse com base nos princípios da liberdade de empresa e de comércio. Abriu-se a 
via da colonização política. Desse modo o imperialismo mundial pretende eliminar a 
contradição entre a necessidade de desenvolvimento e independência da China, e a ordem 
mundial da globalização capitalista. A sujeição econômica da China deveria viabilizar a sua 
subordinação política, militar e estratégica. 

As gigantescas exportações chinesas não são o resultado de uma política nacional de 
produtividade e comandadas por modernas empresas chinesas. Segundo dados da própria 
alfândega chinesa, quase dois terços (mais de 60%) das exportações são realizados por 

                                                 
252 Transcrita pelo O Estado de S. Paulo, 19 de fevereiro de 2006. 
253 MAGRI, Julio. China-EE.UU: acuerdo semicolonial. Prensa Obrera no 649, Buenos Aires, 25 de 
novembro de 1999.  
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empresas estrangeiras. Em categorias como peças de computador e aparelhos eletrônicos ao 
consumidor, as empresas estrangeiras ficam com uma parcela ainda maior de controle sobre 
as exportações. E com a maior parte dos lucros: “O que a China obteve nos últimos anos foi 
somente alguns belos números. Quem fica com o verdadeiro lucro são as empresas 
americanas e estrangeiras”, testemunhou Mey Xinyu, economista do Instituto de Pesquisa 
do Ministério do Comércio chinês. 

A importação do conhecimento e da tecnologia estrangeira tem sido crucial na realidade 
chinesa, à medida que as cadeias de suprimento de fabricação se tornam cada vez mais 
complexas, com cada país produzindo alguns componentes que são então enviados para a 
China para montagem final. Tal sistema produz belos números de comércio global, mas 
totalmente enganosos. Só quem não tem a mínima noção de Teoria do Desenvolvimento 
Econômico pode confundir produção com montagem de mercadorias industriais. “Montado 
na China” seria a etiqueta mais adequada para as mercadorias exportadas pela China.254.  

O neomercantilismo industrial praticado na economia chinesa (e seus belos números de 
comércio externo) é uma prova suficiente de que se trata de uma nova e grande potência 
industrial, certo? Errado. Parece ser, mas não é. Os números do comércio externo chinês 
têm que ser analisados com base na nova realidade da globalização e da nova dominação 
imperialista sobre a reprodução do capital em grandes economias da periferia do sistema, 
como a China, Índia, etc, especializadas apenas na montagem final das mercadorias, sem 
qualquer participação na elaboração e no controle da produção e do comércio globais. 

Feito na China, mas não é chinês. As grandes empresas dos Estados Unidos montam suas 
mercadorias na China e as reexportam elas mesmas. Tanto o valor quanto o superávit das 
exportações chinesas frente aos EUA têm que ser totalmente relativizados, repensados, pois 
como afirma corretamente o mesmo Dong Tão, “Num mundo globalizado, os números 
comerciais bilaterais são irrelevantes. A balança comercial entre os EUA e a China é tão 
irrelevante quanto a balança comercial entre Nova York e Minessota”. 

Não são apenas as multinacionais dos Estados Unidos e Europa que montam suas 
mercadorias na China e as reexportam para seus paises de origem. As re - alocações para a 
China de empresas de outras economias asiáticas como Japão, Coréia do Sul e Taiwan, são 
ainda mais significativas. A japonesa Panasonic tem 70 mil funcionários trabalhando na 
China. A maior produção de tecnologia da informação da Toshiba está em Hangzhou, sul 
de Xangai. E a coreana Sansung tem 23 fabricas, 50 mil funcionários e toda sua produção 
de computadores notebooks na China. Sua última fábrica de notebooks na Coréia do Sul foi 
fechada no ano passado.255

O salário mínimo oficial nos Estados Unidos (EUA) é de mais de US$ 800. Na China não 
passa de US$ 70. Um americano vale dez chineses. É o que verificamos de novo.Essa 
equivalência pesa tanto nas costas dos operários chineses quanto nas dos americanos. O 
embaixador dos Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio lembrou que o seu 

                                                 
254 “Os maiores beneficiários são os Estados Unidos”, diz Dong Tao, um economista da União de Bancos 
Suíços (UBS) em Hong Kong: “Uma boneca Barbie custa US$ 35, mas desse valor só US$ 0,35 ficam na 
China”. 
255 “Todo mundo se mudou para a China”, disse Tony Yang, um executivo da Aopen de Taiwan, uma 
fabricante de computadores e peças. “Nossos fornecedores, nossos compradores, as principais instalações de 
produção, tudo foi transferido. Os salários em Taiwan são demasiadamente altos”. 

 144



país e a China, juntos, foram responsáveis por 50 % do crescimento do PIB mundial nos 
últimos quatro anos. O segredo da moderna economia mundial está nas chamadas “cadeias 
produtivas globais”, em que as economias dos EUA e da China são verdadeiras irmãs 
siamesas. A mercadoria que se produz nos EUA se produz também na China. Mas o que 
deve ser observado com mais profundidade é como essas cadeias produtivas se combinam 
globalmente. 

As condições tecnológicas do processo de trabalho (maquinário, matérias primas, insumos, 
novos materiais, etc) são as mesmas nos dois paises. Isso quer dizer, em termos de 
valorização, que a qualidade do capital constante das empresas EUA instaladas na China é 
a mesma que elas empregam nos EUA. A qualidade dos materiais do processo produtivo de 
capital não muda. O que muda é o capital variável, quer dizer, o valor da força de trabalho 
dos operários industriais, que consomem aquele idêntico capital constante no processo de 
produção global de capital (valor e mais-valor). Os componentes do capital constante 
empregado nos EUA ou na China são idênticos, os componentes do capital variável são 
quantitativamente muito diferentes. O que muda é a quantidade de valor da força de 
trabalho empregada nas duas economias nacionais. 

A propriedade do capital e as condições tecnológicas do processo de trabalho, tanto nos 
EUA como na China, são controladas pelas empresas dos EUA. O mesmo se passa com as 
empresas européias e japonesas instaladas na China. Mesmo que eventualmente alguma 
empresa dos EUA (ou da União Européia ou do Japão) instale algum laboratório de 
pesquisas ou fabrique alguma máquina no território chinês, a situação não muda. O 
processo desigual e combinado de desenvolvimento científico e tecnológico entre as nações 
continua o mesmo, se aprofunda a cada ciclo que passa.     

Aqui ocorrem também insondáveis fenômenos para a teoria tradicional do comércio 
internacional. Os produtos das empresas americanas – ou chinesas – fabricados a baixos 
preços de mercado na China, inundam o mercado interno dos EUA e são responsáveis por 
30% do seu gigantesco déficit comercial de US$ 700 bilhões anuais. Déficit da economia 
EUA, mas superávit das empresas EUA instaladas na China. As economias nacionais 
devem estar a serviço do capital global. É por isso, também, que as enormes reservas 
internacionais chinesas (em dólar americano, principalmente, mais de US$ 800 bilhões) não 
são utilizadas para investimentos internos e modernização daquela economia dominada, 
mas para comprar títulos do Tesouro americano. As moedas que a miserável China ganha 
no seu comércio externo com os EUA devem ser destinadas a financiar o enorme rombo 
fiscal da maior potência econômica e militar do planeta. As enormes reservas internacionais 
que se acumulam nos cofres do Banco Popular da China retornam disciplinadamente para 
os cofres do Banco Central dos EUA. Essa circulação não pode parar. 

Há dois fatores fundamentais para que cerca de US$ 465 bilhões em investimentos diretos 
fluíssem para a China de 1995 a 2004, transformando o país num dos destinos preferidos 
dos capitalistas de todo o mundo: terra e trabalho baratos. É nessa base material que 
milhares de fábricas, de todos os tamanhos, vindas de todas as partes do mundo, criam 
milhões (e milhões) de empregos para a fantasmagórica e inesgotável massa de esfomeados 
migrantes do campo que vão receber salários quase quatro vezes menores que os dos 
operários brasileiros e trinta vezes menores que os operários dos Estados Unidos.  

Por trás dos negócios com a China, estão a GM, a ATT, a Boeing, a IBM; 50% do 
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comércio externo chinês está financiado por bancos ocidentais radicados na China, como o 
Citibank. Em 2000, as grandes petroleiras Exxon, BP Amoco e Shell se apossaram da 
principal companhia petroquímica e da principal empresa de transporte marítimo de 
petróleo da China. Os investimentos dos capitalistas taiwaneses na China continental, e os 
acordos em matérias tão importantes como a energia nuclear, indicam o nível de 
entrelaçamento entre os dois regimes separados pelo estreito de Formosa. 

Na China, como conseqüência do "redimensionamento industrial", lançado em obediência 
aos acordos comerciais com os Estados Unidos e a União Européia, foram fechadas 
milhares de empresas, com 6 milhões de operários demitidos anualmente.256 Vejamos 
alguns números desse ranking do exército industrial de reserva global. 

 

SALÁRIO POR HORA TRABALHADA NA INDÚSTRIA–MÉDIA EM US$ PARA 
O ANO DE 2002257

Estados Unidos 21,11 

União Européia 19,80 

Japão 18,65 

Coréia do Sul 8,77 

Taiwan 5,64 

México 2,60 

Brasil 2,56 

China 0,75 

É essa nova forma de desenvolvimento da acumulação global do capital que muda 
estruturalmente o funcionamento das economias nacionais. No Brasil, por exemplo, está 
ocorrendo uma súbita reviravolta da indústria, que se muda do confortável e protegido 
mercado interno para o imprevisível e turbulento mercado externo.  

Em 1990, não se exportava mais que 7,5% da produção industrial brasileira. No último 
trimestre de 2005, mais de 30% da produção das maiores empresas industriais instaladas no 
Brasil já se realiza no mercado externo. Se esse processo não fosse interrompido 
proximamente por mais um potente choque de crise global, se poderia projetar que no 
desenrolar dos próximos três ou quatro anos mais da metade da produção industrial 
brasileira estaria sendo exportada. 

Ocorreu uma profunda alteração na corrente de comércio (importação mais exportação) da 
indústria brasileira. Esse processo pode ser concretamente verificado na aceleração da 
parcela da produção destinada às exportações. Vejamos os números da tabela abaixo, de 

                                                 
256 OVIEDO, Luis. China-EE.UU. Por que la sangre no llego al rio. Prensa Obrera no 705, Buenos Aires, 10 
de maio de 2001. 
257 Fonte: Para a China, reportagem do New York Times. Para os demais países e regiões: Bureau of Labor 
Statistics (EUA) – International Comparaisons of Hourly Compensations – novembro de 2005. 
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acordo com recentes estatísticas da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior 
(Funcex). 

BRASIL – COEFICIENTES DE EXPORTAÇÃO SOBRE VALOR DA PRODUÇÃO 
INDUSTRIAL 

(RAMOS E ANOS SELECIONADOS, PREÇOS CONSTANTES DE 2004)  
Ramos Industriais 1990 1995 2000 2004 

 

Material Elétrico 6,6 10,4 13,6 21,9 

Equipamento Eletrônico 5,0 4,7 25,5 27,0 

Veículos Automotores 8,1 6,3 17,4 30,8 

Autopeças 14,1 16,4 37,8 68,6 

Têxtil 4,8 6,4 7,3 16,6 

Vestuário 1,1 1,5 0,8 2,1 

Calçados 20,7 33,3 49,7 72,6 

Total da Indústria 7,5 9,7 11,7 19,2 

Fonte: elaborado a partir de dados da Fundação Centro de Estudos do Comércio Exterior (Funcex), 
www.funcex.com.br  

O total da indústria demorou dez anos para aumentar em 4 pontos percentuais (de 7,5 % em 
1990 para 11,7 % em 2000) o seu coeficiente de exportação. Mas não precisou mais que 
quatro anos (de 2000 a 2004) para aumentar 7,5 pontos. Estava exportando quase um quinto 
da produção total em dezembro de 2004.  

Essa aceleração do processo é uma demonstração de que as recentes transformações da 
estrutura industrial brasileira realizaram-se mais intensamente a partir do ano 2002. 
Exatamente no encerramento do último período de crise global (2000-2002) e início de um 
novo período de expansão, que se encontra neste último trimestre de 2005 em seu ponto 
mais elevado e já bastante maduro para começar a desabar. 

Trata-se, portanto, de uma realização muito recente desse processo. Ele ocorre quando as 
próprias estatísticas a respeito ainda são embrionárias e muito raras. As estatísticas sempre 
aparecem muito depois do desenvolvimento dos fenômenos. É por isso que elas servem 
apenas como ilustração dos fenômenos reais. Uma coisa importante a ser notada: no último 
trimestre de 2005, já estava muito próximo dos 30% o coeficiente de exportação de 218 
grandes empresas nacionais e estrangeiras, responsáveis por 40 % das vendas, 32 % das 
importações e 44 % das exportações totais da indústria nacional.258  

Quase um terço da produção das maiores empresas industriais instaladas no Brasil já é 
realizado no mercado externo. É uma antecipação do que deverá ocorrer com a totalidade 
da indústria. Se esse processo não fosse interrompido proximamente por mais um choque 
de crise global, se poderia projetar que no desenrolar dos próximos anos mais da metade da 

                                                 
258 Nos referimos àquelas empresas tomadas como amostra no estudo Grandes Empresas Nacionais e 
Estrangeiras no Comércio Exterior Brasileiro - 2000/2003, do Instituto de Estudos para o Desenvolvimento 
Industrial - IEDI, out. 2004, www.iedi.org.br. 
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produção industrial brasileira estaria sendo exportada. É bom relembrar que em 1990 não se 
exportava mais que 7,5% da produção industrial. Era esse o padrão histórico verificado na 
segunda metade do século passado. Mais uma razão para não se desprezar o impacto desse 
processo que se desenrola no início do século XXI. 

Esse novo processo terá altos e baixos. Entretanto, na sua totalidade, já podemos avaliar 
que esse elevado, e inédito, nível de comprometimento da produção industrial brasileira 
com a demanda externa torna muito difícil (senão impossível) um retrocesso exportador. 
Ao contrário, o que os números apresentados na tabela acima estão a ilustrar, dentre outras 
importantes evidências, é uma aceleração dessa vinculação da produção industrial com as 
exportações. Principalmente nos ramos em que predomina a propriedade de capitalistas 
estrangeiros, como material elétrico (21,9%), equipamentos eletrônicos (27%), veículos 
automotivos (30,8%) e autopeças (68,6%). É neste último ramo, onde mais de dois terços 
da produção já é exportada, que se localizam gigantes multinacionais como a norte-
americana Delphi, a alemã Bosh, etc. 

Nos ramos em que predomina a propriedade de capitalistas nacionais, apenas o vestuário 
ainda se encontra em uma vinculação relativamente baixa com a demanda externa. Esse é o 
que terá maiores dificuldades na concorrência com os chineses, indianos, etc. O contrário 
acontece nos ramos têxtil e, principalmente, nos calçados (72,6%) – recorde nacional, 
superior até aos tradicionais ramos industriais primário-exportadores como extrativa 
mineral (70,3%), açúcar (43,3%), siderurgia (21%) e outros menos importantes. 

Não pretendemos, neste momento, fazer uma ampla análise dos coeficientes de penetração 
das importações para o total da indústria brasileira e seus diferentes ramos. Quer dizer, 
quanto as empresas industriais importam relativamente à sua produção (em termos de 
valor). Basta registrar, preliminarmente, com os dados já disponíveis, que nos ramos de 
máquinas, material elétrico, equipamentos eletrônicos, autopeças e, em geral, outros 
componentes e insumos industriais, esses coeficientes de importação também têm 
aumentado rapidamente no período recente que estamos considerando. E devem acelerar 
muito mais, como um elemento fundamental (e, portanto, necessário) desse 
neomercantilismo à chinesa que começou a ganhar corpo no Brasil.  

Uma estrutura econômica baseada nas plataformas de exportação exige uma 
desregulamentação radical nos fluxos de importação das empresas envolvidas na sua 
indústria montadora. Devem ser derrubadas radicalmente as barreiras ao livre-comércio das 
máquinas, peças, insumos e componentes utilizados na montagem e exportação das 
commodities industriais. Essa é a outra face desse novo processo, uma coisa absolutamente 
diferente do antigo “processo de substituição de importação” que ainda comanda o 
imaginário dos economistas nacionais. 
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11. LIMITES DA POLÍTICA ECONÔMICA E DA REGULAÇÃO DOS 
CICLOS PERIÓDICOS DE SUPERPRODUÇÃO DE CAPITAL 

O americano Edward Prescot, da Universidade do Arizona, foi escolhido Prêmio Nobel de 
Economia de 2004 pelas suas pesquisas acerca da “consistência de políticas econômicas e 
forças motoras dos ciclos econômicos”. Em palavras mais claras: a política econômica 
(governo e Banco Central) seria capaz de controlar e dirigir as forças motoras dos ciclos 
industriais? Mais precisamente, a política monetária (manipulação de taxas de juros, taxas 
de câmbio, etc) e a política fiscal (déficits/superávits orçamentários), dívidas públicas, etc, 
têm poderes ilimitados para alterar o curso de um ciclo econômico e evitar a eclosão de 
uma grande depressão da produção e do comércio mundiais? 

Até que enfim a Academia de Ciências de Estocolmo premiou um problema teórico 
realmente importante. É o que neste momento se estuda e se discute bastante nas melhores 
escolas de economia do mundo. Inclusive no Brasil. Essas questões concretas estão na 
ordem do dia das autoridades monetárias, que visam regular a evolução dos ciclos. Do 
ponto de vista da gestão do ciclo, os economistas discutem sobre as políticas monetárias e 
fiscais. Diferenças teóricas os separam em duas escolas: pós-keynesianos, que acreditam 
que uma política de juros é capaz de alterar o ciclo econômico (ciclo industrial e emprego), 
e inclusive determinar “equilíbrios no curto-prazo”; e velhos keynesianos, que não 
acreditam que só a política monetária seja capaz de alterar o ciclo econômico.  

Preferem agir pelo lado fiscal, pois este sim poderia ter impacto direto nas “variáveis reais”. 
Obviamente essas considerações sobre a regulação do ciclo só fazem sentido nas economias 
centrais, EUA, União Européia e Japão, que possuem moeda ou “a forma do valor 
plenamente realizada”. A política anti-cíclica feita por Alan Greenspan visava justamente 
isso: pelo lado fiscal salvar as empresas com cortes de impostos. Pelo outro lado, do Banco 
Central, recuperar a capacidade da política monetária, que, entretanto, depende 
completamente da velocidade da recuperação real da indústria. 

O que essa análise macroeconômica tem de original é que ela se distancia prudentemente de 
considerações psicológicas como “expectativas”, “incertezas”, “confiança”, etc, que não 
têm nada a ver com a economia real, mas que estão sempre no centro das análises tanto dos 
economistas liberais, como o novo prêmio Nobel, quanto dos “velhos” e dos “pós-
keynesianos”. 

Portanto, as medidas anti-cíclicas de uma boa política monetária e fiscal – que só podem ser 
implementadas nas economias dominantes (“centrais”) – são tomadas com bases objetivas, 
quer dizer, de acordo com a evolução da produção industrial. A produção industrial – que 
representa a produção de valor e de mais-valia de uma determinada economia – seria a 
variável independente; e os níveis dos preços e das taxas de juros seriam as variáveis 
dependentes. Em economias dominadas como a brasileira, desnecessário dizer, essas coisas 
se apresentam ao contrário, totalmente desgovernadas. Como se tudo estivesse de ponta-
cabeça. 

Parece correta também a afirmação de que o Fed (Banco Central dos Estados Unidos) 
procura elevar a taxa de juros como uma necessidade de escapar da “armadilha da liquidez” 
(deflação dos preços) em que ele se meteu no final do último período de crise da produção 
industrial (2000-2001) e recuperar a capacidade de fazer política monetária. Se ele não for 
bem sucedido nesta tentativa de elevar agora a taxa básica de juros – que não tem nada a 
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ver com pressões inflacionárias e outras considerações monetaristas – um novo período de 
crise encontrará o Banco Central que regula o sistema financeiro mundial totalmente 
despreparado para se defender da nova e bem mais pesada tormenta. Aqui a análise 
econômica se acelera, pois a vontade das autoridades monetárias do Banco Central de se 
armarem com adequadas armas e munições anticrises pode ser abafada por indesejados 
movimentos materiais.  

Keynes dizia que a política monetária era capaz de alterar as decisões de investimento não 
porque diminuía os custos de produção, mas porque aumentava os preços de demanda dos 
seus produtos. A briga é justamente essa. Pelo que se verifica atualmente, só a política 
monetária não está dando conta de aumentar os preços, existe de fato uma tendência de 
deflação desses preços.  

Por isso, Greenspan não pode aumentar muito os juros.  Keynes, como de resto toda a 
corrente neoclássica e marginalista, nunca foi capaz de discernir entre preços de produção e 
preços de mercado. E fazem uma enorme confusão. Não era o caso dos fundadores da 
Economia Política, como Boisguilbert, os fisiocratas, Smith e finalmente Ricardo, que 
distinguiam com certa clareza o prix normal, ou natural price, formado pelo “tempo de 
trabalho necessário à produção de um objeto” e o preço de mercado, que se eleva ou se 
rebaixa sempre em relação a um certo nível do preço normal. Desde o início sustentam que 
“o trabalho é a fonte de todas as riquezas”. E o preço normal como a soma do custo de 
produção mais o lucro. 

Marx melhor precisou esses conceitos e essa relação entre o preço normal (que ele chama 
de preço de produção) e o preço de mercado. Esse assunto é tratado no livro III d’O 
Capital. Assim, os preços de mercado variam por uma série de razões exteriores à 
produção de uma determinada mercadoria, como o jogo de oferta e demanda, propaganda, 
moda, barreiras alfandegárias, taxa de câmbio, taxa de juros, etc. Mas, essas variações dos 
preços de mercado ocorrem sempre em torno de um determinado nível do preço de 
produção e no ritmo das diferentes e sucessivas fases de cada ciclo econômico. 

Portanto, o preço de mercado é dependente do preço de produção e da evolução do ciclo 
econômico. Como a economia vulgar (neoclássicos e marginalistas) não leva nada disso em 
conta, ela fica totalmente incapaz de dizer alguma coisa séria sobre as variações dos preços. 
É assim também que devem ser consideradas as divagações de Keynes sobre esse assunto. 

É importante salientar que os juros que Alan Greenspan (presidente do Fed, Banco Central 
dos Estados Unidos) executa são juros de curto-prazo (overnight, redesconto, etc) e afetam 
os preços de mercado e a demanda por bens de consumo individual do produto nacional. As 
taxas de juros do Fed (curto prazo) são importantes para garantir a realização dos bens de 
consumo e, principalmente, suprir o mercado com os meios de crédito necessários para a 
“rolagem” das dívidas das empresas em dificuldades.  

Por um certo tempo, durante as fases de desaceleração cíclica, aguardando a retomada de 
um ciclo e uma nova fase de expansão. Vimos como nos anos 2001 e 2002 (fase de 
desaceleração e crise industrial do último ciclo) funcionava esse mecanismo de socorro a 
grandes empresas como General Motors, Ford, Xerox, etc, através da política monetária do 
Fed. 

Mas a política monetária do Fed não tem o mesmo poder de influir no nível da taxa de 
juros de longo-prazo, concretamente verificada pelo rendimento (yield) dos títulos do 
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Tesouro de 10 anos. A 26 de novembro de 2004, a Bloomberg.com informava que o valor 
desses títulos americanos estavam caindo, o que significava que o seu rendimento estava 
subindo. Essa tinha sido a tendência constante nas semanas anteriores. Esse rendimento, 
que representa a taxa de juros de longo-prazo da economia, não parou de subir no mês de 
novembro: de 3,98 % na última semana de outubro para 4,26 % no final de novembro. 

São essas taxas dos títulos de 10 anos que são mais diretamente relacionadas com a 
demanda produtiva (investimentos em meios de produção, meios intermediários e força de 
trabalho). Refletem mais as condições produtivas e financeiras da economia. São mais 
influenciadas pelas condições reais do mercado (quer dizer, do ciclo econômico) e menos 
pela política econômica do Tesouro e do Banco Central. É por isso que, quando os 
primeiros sinais de mais um período de crise cíclica de superprodução se manifestam na 
economia, fica mais difícil a regulação das taxas de juros e da demanda agregada pela 
política econômica.  

No momento do ciclo, as taxas de juros de longo-prazo estão em elevação e os preços de 
produção estão em queda. Isso pode ser verificado pelas estatísticas disponíveis. Quer dizer 
que a economia mundial, puxada pela economia de ponta do sistema, os Estados Unidos, 
vive um processo de deflação e de tendência mais acentuada à queda da taxa geral de lucro. 
Tudo isso é reflexo de uma situação de superprodução global de capital e de mercadorias 
que se repete periodicamente, e que comanda a conjuntura dos preços, dos juros e das 
moedas nacionais. 

A elevação atual da taxas de juros do Fed é uma tentativa desesperada para sair do 
“desconhecido mundo das taxas superzero” e recuperar a sua capacidade de fazer mais à 
frente uma política monetária anti - cíclica. Agora verificamos que essa tentativa pode ser 
abortada pelas condições de deflação que já se manifestam nas taxas de juros de longo-
prazo e nos preços de produção daquela economia. Doravante, as empresas americanas 
estarão pedindo mais crédito e outros incentivos fiscais para manter a taxa de lucro 
necessária ao seu atual nível de emprego e investimento.  

Não se trata mais de aumentar o investimento e o emprego, trata-se apenas de manter, quer 
dizer, continuar valorizando o capital instalado com a mesma taxa média de lucro deste 
ciclo. Para tanto, precisam de mais demanda individual por bens de consumo para realizar 
um determinado preço de mercado e aquela determinada e imprescindível taxa de lucro, 
embutida neste preço. 

As despesas de crédito de curto-prazo também aumentam velozmente nestas condições de 
fim de ciclo. Uma rápida elevação da taxa de juros do Fed agiria muito mais para reduzir a 
quantidade deste crédito na economia e, conseqüentemente, reduzir perigosamente os 
preços de mercado dos automóveis, computadores, eletroeletrônicos, etc. Em outras 
palavras, estaria contribuindo para apressar o próximo período de crise econômica. 
Ninguém acredita que Greenspan queira repetir o que fez em 1979/80 o incendiário Paul 
Volcker, seu antecessor na presidência do Fed. As conseqüências seriam agora muito mais 
imprevisíveis e catastróficas que naquela época. 

Existe uma outra questão importante de política econômica a ser equacionada na atual 
quadratura do ciclo. A questão é: existe pelo lado fiscal o gasto em armamento e sua 
realização nas guerras. Se este é um gasto que visa alterar o ciclo econômico, mesmo sendo 
improdutivo, ele tem que corresponder a uma retomada da acumulação privada. Se essa 
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retomada da acumulação, reprodução ampliada do capital, não se manifesta, justamente 
pela tendência deflacionária, então o dólar corre sérios riscos de desvalorização mais 
rápida. O mundo está inundado em dólares, mesmo as “milagrosas” reservas chinesas vão 
se desvalorizar.  

Parece que o primeiro ponto que devemos olhar é justamente essa tendência deflacionária 
que começa a fechar o atual período de expansão e de superprodução global. Uma coisa 
importante que chama a atenção é uma relativa anemia do setor privado, da demanda pelos 
bens de consumo individual daquela “nova economia” que fazia tanto sucesso até 2001. 

Outro ponto importante: quais são doravante os obstáculos para a execução de uma política 
econômica americana anti-cíclica? Existem muitas coisas diferentes daquelas que estavam 
disponíveis para o Fed e para o Tesouro americano quando a última crise cíclica explodiu 
no terceiro trimestre de 2000. Para o Fed, existia uma elevadíssima taxa de juros de 6,5%, 
que Greenspan rebaixou zelosamente para 1 % e salvou todo mundo.  

Para o Tesouro, existia um superávit fiscal de US$ 200 bilhões anuais, herdado da era da 
“nova economia”, que Bush se encarregou de torrar em menos de dois anos e colocar em 
seu lugar um déficit de US$ 500 bilhões. Matou no atacado muita gente que não tinha nada 
a ver com o prejuízo, mas salvou no curto-prazo todos os capitalistas do mundo com sua 
política keynesiana, sua nova real geopolítica e seu renovado militarismo. 

Agora, aqueles estratégicos arsenais de política econômica anti - cíclica não existem mais. 
Nem generosas taxas de juros para serem rebaixadas, nem superávits fiscais para serem 
queimados. Só existem taxas de juros ainda relativamente baixas para o Banco Central, de 
um lado, e, no Tesouro, monumentais déficits fiscais que explodiriam catastroficamente em 
novas e mais amplas guerras pelo mundo afora.  

Outra coisa que ainda existia quando explodiu a última crise era o “dólar forte”. Neste 
período de expansão, iniciado em 2002, a situação mudou com muita rapidez. O governo 
americano não parece mais preocupado em perpetuar essa força da sua moeda. A 26 
novembro de 2004, a Bloomberg.com informava em manchete que “Dólar cai a novo 
recorde e valor do ouro dispara”. Um euro estava sendo cotado a 1,3237 dólar e um iene 
japonês chegou a 102,61 por dólar, seu valor mais alto em quatro anos. 

Será que aquela “relíquia bárbara” estaria se preparando para uma triunfal reentrada no 
cenário mundial, depois de ter sido brutalmente destronada em vários momentos 
importantes da longa e acidentada marcha do sistema monetário internacional dos últimos 
sessenta anos?  

Uma coisa é certa: o fim do papel do dólar como moeda de reserva internacional coincidiria 
não apenas com a catastrófica desorganização do sistema monetário internacional em que a 
reprodução ampliada do capital mundial se sustentou nos últimos sessenta anos, mas 
coincidiria também com a absoluta impossibilidade da política econômica da economia de 
ponta do sistema controlar e dirigir as forças motoras dos próximos ciclos industriais. 

Os capitalistas e especuladores em geral andavam mais inquietos que de costume, no 
começo de fevereiro de 2006. Sentia-se um certo abafamento no centro do sistema 
financeiro mundial, em Nova York. Eram vários os motivos alegados pela mídia do 
mercado. Puxando a fila das inquietações, uma sucessão de anúncios de queda dos lucros 
das maiores empresas dos EUA. Também a inevitável e cada vez mais próxima explosão da 
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“bolha imobiliária” daquela economia. E os últimos indicadores de retração do seu Produto 
Interno Bruto (PIB) e da produção industrial; da taxa de desemprego abaixo da faixa 
psicológica dos 5% anunciada na semana anterior; diminuição da taxa de produtividade da 
economia, etc. 

Além das variáveis mais diretamente econômicas, somavam-se os desdobramentos 
geopolíticos mais recentes. Para ficar apenas no Oriente Médio, deterioração na insolúvel 
situação no Iraque, vitória do Hamas nas eleições da Palestina, o problema do programa 
nuclear do Irã, etc. Esses e outros explosivos problemas em outras áreas geoeconômicas 
que podem corromper totalmente os preços do petróleo, puxando um pouco mais a corrida 
especulativa para o ouro e para as matérias primas em geral.  

Por último, como uma inoportuna coincidência, a troca de comando no Federal Reserve 
(Fed, o banco central americano), gerando uma enorme incerteza quanto à política 
monetária e aos juros nos EUA na economia mundial. A 7 de fevereiro de 2006, o 
legendário Alan Greenspan presidiu sua última reunião no Fed. Cedeu sua cadeira para o 
economista Ben Bernanke, indicado pelo presidente dos EUA, George W. Bush. Depois de 
mais de dezoito anos cuidando da moeda do planeta, vai demorar muito tempo para se 
pensar em Fed sem pensar em Greenspan.  

A ação dos homens no ciclo econômico também é muito importante. Os capitalistas têm 
uma enorme dívida com Greenspan. Do mesmo modo que com seu colega George W. 
Bush, que não hesitou nem hesitará, quando for necessário, em aplicar sua característica 
macroeconomia: aumentar a demanda agregada por meios de destruição, incendiar meio 
mundo e tirar sua economia do buraco da crise econômica. Se não fosse Greenspan 
controlando o Fed e Bush o Tesouro dos EUA, as coisas poderiam ter sido muito piores 
para os interesses capitalistas globais. 

Portanto, não se pode imaginar que na era Greenspan os choques econômicos se sucederam 
monotonamente: México, Tigres Asiáticos, Rússia, Brasil, Nasdaq, Argentina. Nem que 
foram automaticamente superados. A experiência dos últimos dezoito anos confirma que os 
ciclos econômicos não se sucedem em círculos, mas em espiral. Nos últimos dezoito anos, 
cada período de crise na economia dos EUA foi mais potente que o anterior. E os períodos 
de expansão (e de superprodução de capital) também transcorreram em patamares 
crescentes de acumulação, com potência mais que proporcional aos choques que os 
antecederam.    

Em 2006, todos os principais metais se situaram próximos dos seus mais elevados preços 
históricos. Justamente essa “relíquia bárbara” que esteve sempre no olho do furacão das 
clássicas crises catastróficas dos séculos 19 e 20, e que parecia ter se aposentado para não 
atrapalhar a vida das principais moedas internacionais (dólar, euro, yen). Agora volta com 
toda força. Pela primeira vez nos últimos vinte e cinco anos, o preço do ouro ultrapassou a 
faixa dos US$ 600 por ounce troy (medida inglesa de peso que corresponde a 28,35 
gramas), alcançando, em abril de 2006, US$ 638,50.    

Como no caso do petróleo, o metal precioso está ainda um pouco longe de alcançar seus 
recordes históricos ocorridos depois do fim das paridades cambiais fixas do pós-guerra e do 
Acordo de Bretton Woods, em 1971. O preço do ouro não parou de subir durante toda 
década de 1970, alcançando o recorde da segunda metade do século passado exatamente em 
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janeiro de 1980: US$ 873 a onça. Depois, durante a maior parte dos anos 1980 e 1990 o 
ouro manteve um discreto comportamento, sempre abaixo da faixa dos US$ 300. 

A fulminante elevação do preço do ouro em 2005- 2006 exprimiu um fenômeno ao mesmo 
tempo financeiro e produtivo. Assim, a demanda por ouro aumenta pela relação que os 
especuladores fazem com as taxas de juros das principais economias. É como se os 
especuladores (abstratamente chamados de “mercado”) perdessem a confiança na 
capacidade fiscal e monetária do governo honrar seus compromissos e exigissem uma 
elevação correspondente das taxas de juros, quer dizer, das taxas de risco dos seus 
empréstimos para o financiamento dos gastos públicos. 

Em uma fase imediatamente posterior do ciclo econômico, essa queda de confiança (ou de 
crédito) se amplia para a indústria privada. Mas aqui não se trata mais de demanda ou 
gastos improdutivos, nem de simples magnitudes da taxa de juros e do volume de crédito, 
mas de uma redução do lucro capitalista, de uma tendência cíclica á queda da taxa geral de 
lucro da economia como um todo. Abre-se então uma crise financeira que, dependendo das 
condições concretas do ciclo, pode se transformar em uma crise catastrófica da produção e 
do comércio mundial. 

A taxa do Federal Reserve (Estados Unidos), alcançou 5 %, depois de quinze elevações 
seguidas. O Banco Central Europeu, por seu lado, continuou mantendo sua taxa básica de 
juros na marca dos 2,5% ao ano. A taxa japonesa se manteve próxima de zero. No ano 
passado, o ouro ganhou de todas as principais divisas, aumentando 36% o seu preço 
medido em euros e ienes. Nos três primeiros meses deste ano, já tinha aumentado 16% 
frente à moeda japonesa e 12% frente ao euro. O ouro está subindo com muita rapidez 
frente a todas as principais moedas. Isso quer dizer que os especuladores exigem taxas de 
juros mais elevadas para seus empréstimos, evitando-se assim que o câmbio das moedas 
nacionais se desvalorize ainda mais frente ao ouro. 

Alan Greenspan, antigo presidente do Federal Reserve (Fed), considerava o preço do ouro 
como um importante barômetro para sua política de juros. Ele raciocinava com um teto 
máximo de US$ 500 para o metal. Além desse teto, era hora de agir. Se o seu sucessor, Ben 
Bernanke, fosse seguir a mesma filosofia, deveria iniciar imediatamente uma rápida e 
substancial elevação das taxas de juros do Fed. Mas parece que ele andou sinalizando 
exatamente o contrário na semana passada, que o Fed deve interromper a corrida de altas e 
manter a taxa de juros em torno dos atuais. Logo, logo, vai ter gente lamentando o fato que 
a direção do Banco Central do império não pode ser entregue para amadores. 

Depois do ouro, o metal mais precioso é a prata. São as duas moedas antidiluvianas. E 
quando ocorre uma perda de confiança mais pronunciada nas contas públicas e nos lucros 
privados, elas reaparecem soberanas frente às principais moedas-papel nacionais. No ano 
passado, o preço da prata subiu 89%, em dólares. Nos três primeiros meses deste ano, já 
tinha subido 35%. Em abril de 2006, o preço da prata já tinha ultrapassado os US$ 12 a 
ounce troy. Esse preço não era alcançado desde 1983. A 21 de abril, já tinha ultrapassado 
os US$ 13. Quanto mais rapidamente seus preços aumentarem, mais aumentará a tendência 
do ouro e da prata se tornarem as verdadeiras divisas internacionais, as moedas de reserva 
internacionais, expulsando do mercado os desvalorizados dólar, euro e yen. 

Simultaneamente às variações dos preços do petróleo, do ouro e da prata, ocorre uma 
variação, no mesmo sentido, dos preços dos demais metais comercializados no mercado 
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mundial. O preço do cobre, por exemplo, subiu 30% no ano passado. O zinco subiu 47%. O 
paládio subiu 37% só em 2006. A variação dos preços desses metais mais consumidos na 
produção industrial mostra mais claramente a relação entre os preços dos metais (e das 
matérias primas em geral) e a evolução do ciclo econômico, quer dizer, o processo de 
superprodução de capital e tendência à queda da taxa geral de lucro das diferentes 
economias industrializadas. Não se trata, portanto, de uma mera relação abstrata de oferta e 
demanda dessas commodities, separada das condições concretas e particulares da produção 
de capital ou, menos ainda, de uma onda especulativa gerada autonomamente na esfera 
financeira e no mercado internacional de divisas. 

Não se pode esquecer que o controle das fontes e das rotas de comércio dessas principais 
matérias consumidas na indústria capitalista global é o principal motivo das ações 
imperialistas e das guerras arquitetadas pelas grandes potências nas áreas dominadas do 
mundo (América Latina, Ásia, Leste Europeu, África, Oriente Médio, etc). Acontece que, 
no longo prazo, o aumento da extração e do volume dessas matérias primas, a regularidade 
dos fluxos de transporte em direção aos principais centros industriais e a redução dos seus 
preços, são condições imprescindíveis para que os capitalistas possam amortecer a queda da 
taxa geral de lucro, no encerramento de cada ciclo econômico periódico, evitar a crise geral 
e relançar um novo período de expansão e um novo ciclo econômico. 

Uma outra coisa que chama a atenção nessa corrida de preços das principais matérias 
primas é uma similaridade muito grande com o que se passou na virada dos anos 1980, 
quando ocorreu a maior crise econômica global do período do pós-guerra. Se for 
confirmada essa similaridade, nos próximos trimestres do ano, poderemos assistir a um 
fechamento muito violento do período de expansão capitalista atual, que se estende desde a 
virada de 2002 para 2003. Só os ingredientes da próxima crise são parecidos com a crise de 
1979 a 1982. Inclusive os ingredientes geopolíticos (Irã, Iraque, etc). Não haverá uma 
monótona repetição daquela história. A explosão e as conseqüências serão muitas vezes 
maiores. Comparado com as condições de vinte e cinco anos atrás, o potencial da próxima 
crise é proporcional ao gigantesco aumento de tamanho da economia mundial, da enorme 
complexidade da nova economia globalizada, das profundas transformações geopolíticas e 
armamentistas, etc. 

A síntese disso tudo é que as superações dos períodos de crise só foram possíveis graças a 
enormes reestruturações da produção mundial, do mercado internacional e da geopolítica 
do imperialismo. Como uma enorme expansão do livre mercado, da globalização das 
empresas capitalistas em novos espaços de valorização e, finalmente, da nova realpolitik 
dos EUA de potência única. É assim que funciona a dinâmica da acumulação capitalista 
mundial: são sempre diferentes e cada vez mais amplos os desafios para manter girando a 
enorme roda capitalista. Mudam a cada um dos ciclos econômicos, que se sucede em média 
a cada seis anos. O presidente do Fed, quer dizer, do banco central que regula todo o 
sistema monetário e financeiro mundial, tem que saber com a maior clareza possível para 
onde vai girar (ou deveria girar) essa grande roda em cada novo ciclo econômico. 

No início do mês de junho de 2006, por exemplo, a possibilidade de uma crise econômica 
global estava de novo tirando o sono dos capitalistas e seus economistas. Os principais 
sinais foram emitidos pela economia de ponta, Estados Unidos. A manchete do terminal da 
Bloomberg, no final da sexta-feira, 9 de junho de 2006, não deixava duvidas quanto a essas 
inquietações: “As bolsas de valores dos Estados Unidos despencam [slump] e encerram a 
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pior semana em um ano para suas cotações”. Explica em seguida: “As bolsas tropeçaram 
nas preocupações com a inflação, completando a pior semana para o índice Down Jones em 
um ano, depois que o governo divulgou que os preços de importação subiram o dobro do 
previsto. Especulações de que a alta dos preços vai levar o Federal Reserve e outros bancos 
centrais a elevar as taxas de juros, abafando o crescimento econômico neste processo, 
desencadeou nesta semana a maior queda dos mercados de capitais globais em mais de 
quatro anos”.259  
Em todo o mundo, os bancos centrais procuram proteger suas moedas e o valor de suas 
propriedades. Como? Elevando as taxas de juros. Os bancos centrais da Coréia do Sul e da 
África do Sul elevaram suas taxas acima das previsões, gerando inquietações nos mercados 
globais. Na Europa, o Banco Central Europeu confirmou as estimativas e elevou em 0.25% 
a principal taxa da zona do euro, a 2,75% anuais. 

Com a generalização desse processo de elevação das taxas de juros pelos bancos centrais 
haveria um abrupto encolhimento da liquidez financeira e do crédito global, abrindo as 
portas para explosão de diversas crises financeiras nacionais, rompendo proximamente as 
redes de comércio de produção internacionais. Em resumo, a concretização nas próximas 
semanas desse processo poderia detonar a já latente superprodução de capital atual em 
direção a uma pesada depressão econômica mundial.  

Poderia ser evitado esse processo financeiro? Talvez. O mais provável é que não. Não é por 
falta de previsões pelos próprios capitalistas de que uma nova crise econômica se aproxima 
Pelo menos os mais inteligentes sabem, também, que essas medidas de elevação das taxas 
de juros vão apressar a chegada da crise. É por isso que o mercado estava tão agitado nas 
últimas semanas. 

E por quê eles insistem em elevar as taxas de juros? Nos momentos de saturação cíclica, de 
superprodução de capital, os capitalistas e seus economistas se defrontam de forma mais 
concreta com a contradição entre as necessidades de crescimento ininterrupto do capital e 
as estreitas relações de produção em que se baseia essa expansão. Ou, por outro lado, pelas 
necessidades de aprofundamento ainda maior da internacionalização do ser capital e os 
interesses particulares das diferentes burguesias nacionais. 

O problema se resume no seguinte: como administrar a inevitável tendência à queda da taxa 
de lucro das empresas? Como equacionar a formidável reprodução ampliada (acumulação) 
do capital, de um lado, e, de outro, a simultânea e devastadora desvalorização dos preços 
das propriedades (ações e outros títulos de propriedade dos capitalistas) causada 
exatamente por aquela exuberante expansão do capital? 

Essa contradição não será superada só com medidas burocráticas, quer dizer, com medidas 
de política econômica (políticas fiscais, monetárias e cambiais) por parte dos governos e 
dos bancos centrais. Não dá para se combater a inflação, promover a estabilidade dos 
preços, salvar o capital financeiro e, ao mesmo tempo, não jogar a economia nas 
profundezas do inferno da depressão econômica global. Outras medidas complementares de 
caráter social e geopolítico terão que ser adotadas. Aqui a análise da evolução dos preços da 
economia se embaralha novamente com coisas mais importantes como desemprego, 
produtividade dos trabalhadores, lucros dos capitalistas, guerras imperialistas, etc.  

                                                 
259 www.bloomberg.com, 09 de junho de 2006. 
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O destino da economia capitalista (e da humanidade que ela aprisiona) está se reescrevendo 
com uma velocidade que a mente mal consegue acompanhar. Bernanke, o novo guardião da 
moeda mundial, terá que colocar em prática mais que seus conhecimentos teóricos 
acumulados de crises econômicas passadas. Como vimos acima, a realidade do ciclo atual 
já apresenta circunstâncias muito diferentes das que marcaram os mais recentes ciclos. Os 
ciclos da era Greenspan foram apenas o prelúdio de catástrofes que Bernanke terá que 
enfrentar com maior competência que seu antecessor. Será uma tarefa muito difícil de ser 
cumprida. 

Nessas catástrofes que se anunciam como, mais uma vez, em meados de 2006, estará em 
jogo o destino da humanidade. O resultado desse processo dependerá da luta de classes, 
quer dizer, da ação teórica e prática do proletariado mundial, da sua consciência e da sua 
organização de classe, em guerra contra os capitalistas de cada nação e, portanto, pela 
radical abolição do capital em sua totalidade, pela radical abolição dessa catastrófica forma 
histórica de produção e reprodução que aprisiona e impede mais do que nunca o livre 
desenvolvimento da espécie humana.  

 

20 de junho de 2006 
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