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Q

PARA ALÉM DO NEOLIBERALISMO
a saga do capitalismo contemporâneo

uando falamos de capitalismo, estamos nos re-
ferindo simultaneamente a um modo de produ-
ção e a uma formação social. Esta última con-
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tém vários modos de produção, dos quais o capitalista sói
ser o maior e o hegemônico. Por isso, a formação social
que vem se espalhando pelo mundo, nos últimos 200 anos,
também é chamada de capitalismo.

Convém desde logo esclarecer esta ambigüidade, de
que nem todos estão a par. Um modo de produção é uma
forma específica de organizar a atividade produtiva e de
repartir o resultado entre os participantes. O capitalismo
organiza a produção em empresas, que são propriedade
privada. Seus detentores comandam a produção, visando
maximizar o lucro. Para tanto, empregam trabalhadores,
aos quais pagam salários por tempo de trabalho e/ou quan-
tidade produzida. As características da empresa capitalis-
ta vêm se modificando ao longo da história e são estas
mudanças – como ainda veremos – que marcam as trans-
formações do modo de produção.

Na formação social capitalista há diversos outros mo-
dos de produção. Podemos enumerar os mais importan-
tes. A produção simples de mercadorias é realizada por
produtores independentes, que possuem os próprios meios
de produção. Normalmente, os proprietários não empre-
gam trabalhadores assalariados, mas membros da famí-
lia. Excepcionalmente, haverá empregados, quase só em
funções auxiliares. A produção pública, estatal ou priva-
da, emprega assalariados e oferece bens ou serviços gra-
tuitamente, por exemplo, ensino público, segurança
pública, saúde pública, etc. A produção doméstica se ca-
racteriza pelo autoconsumo. Ela abarca as atividades pro-
dutivas realizadas no seio da família para o consumo de
seus membros. A produção cooperativa é constituída por
empresas de propriedade de seus trabalhadores. Ela pro-

duz ou distribui mercadorias, como a produção simples,
mas difere desta porque abrange empresas não só peque-
nas como também de porte médio e grande.

Os modos de produção funcionam lado a lado, inter-
cambiando produtos e competindo entre si. O modo capi-
talista emprega trabalhadores, cujo sustento depende em
maior ou menor medida da produção doméstica. O prin-
cipal produto vendável desta é a força de trabalho. As
crianças nascidas e criadas nas famílias serão os futuros
trabalhadores, sem os quais o modo capitalista não pode-
ria existir. O modo capitalista depende, portanto, da pro-
dução doméstica e também da produção pública (educa-
ção, saúde, etc.) para obter a mão-de-obra que lhe é
imprescindível.

O modo capitalista de produção compete e transaciona
com os outros modos de produção de mercadorias, o sim-
ples e o cooperativo. A competição se dá nos mercados,
entre firmas pertencentes a estes diversos modos de pro-
dução. O intercâmbio ocorre na mesma medida, pois fir-
mas capitalistas, de produtores autônomos e cooperativas
compram e vendem umas às outras. Nos últimos tempos,
firmas capitalistas, para não desembolsar encargos traba-
lhistas, tratam de contratar trabalhadores não mais como
assalariados, mas como produtores simples de mercado-
rias ou cooperativas de trabalho. Esta transformação das
relações de produção ilustra a importância do relaciona-
mento entre modos de produção como elemento da dinâ-
mica social e econômica da formação social.

Os modos de produção em conjunto formam a infra-
estrutura econômica da formação social capitalista. As
relações sociais que se estabelecem entre os produtores e
consumidores, inseridos nos diversos modos de produção,
são reguladas por normas, leis e valores derivados de es-
truturas legais, políticas e culturais que formam a supra-
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estrutura. Esta distinção, que devemos a Marx, é extre-
mamente útil, porque no capitalismo infra e supra-estru-
tura estão sujeitas a dinâmicas deveras distintas.

A infra-estrutura capitalista se move pela incessante
revolução das técnicas de produção e pela ininterrupta in-
venção de novos produtos. Estas mudanças originam-se,
via de regra, nas empresas capitalistas e é fundamental-
mente por isso que o capitalismo, enquanto modo de pro-
dução, é hegemônico. As revoluções tecnológicas, que
geram novas maneiras de produzir e de consumir, são sus-
citadas planejadamente pelas grandes empresas capitalis-
tas, mediante uma atividade sistemática de P&D (pesqui-
sa e desenvolvimento). Os demais modos de produção são
atingidos pelos novos produtos e métodos e se adaptam a
eles.

Além disso, a dinâmica da infra-estrutura é produzida
pelo investimento produtivo, tanto na manutenção, repa-
ração, ampliação, etc. das empresas existentes como na
criação de novas. Todos os modos de produção investem,
pois disso depende sua continuidade e desenvolvimento.
Mas, a capacidade de investir do capitalismo é maior,
exceto em períodos de guerra ou de reconstrução ou em
determinadas conjunturas da industrialização, quando os
investimentos mais importantes são realizados pela pro-
dução pública. Normalmente, o ritmo de crescimento da
infra-estrutura é determinado pela acumulação de capi-
tal, ou seja, pela inversão das empresas capitalistas.

A dinâmica da supra-estrutura é dada por um comple-
xo de interações sociais e políticas. Uma das teses mais
controvertidas de Marx é que este complexo é sempre
dominado pela luta de classes. Os individualistas, por sua
vez, acreditam que, na “modernidade”, estas interações
são protagonizadas essencialmente por indivíduos, dese-
josos de maximizar algo como utilidade, satisfação ou
prazer. Ambas as teses são reducionistas, mas contêm im-
portantes elementos explicativos da realidade.

Em determinadas conjunturas históricas, as classes
subordinadas se unem contra o status quo e, com isso, for-
çam as classes dominantes a se unir também, o que dá
lugar a confrontos que, eventualmente, desembocam em
revoluções ou contra-revoluções. Em outras conjunturas,
as distâncias entre classes dominantes e subordinadas
encurtam; boa parte dos indivíduos consegue vencê-las e
esta mobilidade interclassista ampliada dilui os laços de
solidariedade, fazendo com que a maioria dos indivíduos
atue mais isoladamente.

A era atual é de revoluções, contra-revoluções e guer-
ras, ou seja, de movimentos de massa. Como resultado
destes, a supra-estrutura política vem se democratizando
e a massa trabalhadora, destituída de propriedade, con-
quista direitos. Cada vez mais, a supra-estrutura vem sendo
transformada por lutas de massa que, ocasionalmente, são

confrontadas com amplos movimentos repressivos. Que
teremos ocasião de discutir adiante.

O que importa aqui é deixar claro que infra e supra-
estruturas são impulsionadas por forças muito diferentes.
A infra-estrutura é basicamente movida pela dinâmica do
capital e é possível dizer que a supra-estrutura recebe os
impactos das revoluções tecnológicas e de seus resulta-
dos, que atingem de modo diferente cada classe social e
suas várias frações.

Além destes impactos, as estruturas legais, culturais e
políticas têm sua própria dinâmica. Marx supunha que os
impulsos decorrentes do desenvolvimento das forças pro-
dutivas condicionariam o lento revolucionamento das ins-
tituições supra-estruturais. A história tem confirmado, em
boa medida, esta visão, mas seria um erro reduzir a evo-
lução legal, cultural e política aos efeitos das transforma-
ções econômicas. É um erro cometido muito mais pelos
discípulos do que pelo autor original.

Examinaremos na seção seguinte a evolução histórica
do capitalismo e nas outras seções, a fase contemporânea
desta formação social e suas perspectivas futuras. O en-
foque será do capitalismo como formação cada vez mais
global, mas trataremos de ilustrar as hipóteses com even-
tos de nossa própria história.

O CAPITALISMO EM PERSPECTIVA HISTÓRICA

O Surgimento da Formação Social Capitalista

O capitalismo, enquanto modo de produção, origina-
se da revolução comercial, que teve a Europa medieval
como palco, por volta dos séculos XI a XIV. O comércio
intercontinental tinha cessado, após a queda do Império
Romano, mas foi sendo gradativamente restabelecido a
partir das Cruzadas, que podem ter sido um elemento
detonador da revolução comercial. Seja como for, a Eu-
ropa foi se envolvendo cada vez mais em redes de trocas
comerciais com o extremo oriente, cujo grau de civiliza-
ção era muito mais avançado. Surgiu daí uma crescente
produção para o mercado, organizada sob forma de pro-
dução simples de mercadorias nas cidades. Posteriormen-
te, no campo, as prestações servis em natura foram transfor-
madas em pagamentos monetários, o que deu início à
substituição da própria servidão pela agricultura campone-
sa, uma combinação peculiar de produção doméstica (ou de
subsistência) com produção simples de mercadorias.

A passagem da servidão à agricultura camponesa es-
teve longe de ser pacífica. Houve muitas guerras e suble-
vações camponesas, que pontuaram aquela transição. Onde
ela se atrasou, o desenlace tomou a forma de grandes re-
voluções, como a francesa, no final do século XVIII. O
que importa aqui é que a formação social que surgiu na
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Europa, entre os séculos XIII e XVI, tinha o grande capi-
tal mercantil como camada dominante. Este, para operar
no comércio de longa distância, tinha de ter por base uma
crescente produção de mercadorias, organizada majori-
tariamente como produção simples artesanal ou campo-
nesa. Havia também empresas capitalistas, explorando
certo número de artesãos no sistema de encomenda
(putting-out) ou mesmo como assalariados, mas estas for-
mas antigas de capitalismo eram minoritárias e, de iní-
cio, excepcionais.

A partir do século XVI, a Inglaterra, que acabaria sen-
do a pátria do capitalismo, assistiu ao gradual desenvol-
vimento das empresas capitalistas em determinados seto-
res de produção. “Ao mesmo tempo, numa série de novas
indústrias, como as de cobre, bronze e material bélico,
papel e fabricação de pólvora, alume e sabão, e também
na mineração e na fundição, a técnica de produção foi
bastante transformada, como resultado das invenções re-
centes, que tornavam necessário um capital inicial muito
além da capacidade do artesão comum. Conseqüentemen-
te, neste setor, as empresas eram fundadas por homens e
iniciativas que se associavam ou reuniam ações, come-
çando a empregar trabalho assalariado em escala consi-
derável.” (Dobb, 1946:90)

Este ponto é fundamental para entender a evolução do
capitalismo. Sua vantagem  em relação a outros modos de
produção foi, desde a origem, a possibilidade de organizar a
produção em escalas tão grandes quanto as requeridas pela
técnica de produção. O artesanato e a agricultura campone-
sa não tinham esta possibilidade, pois baseavam-se na pro-
dução familiar. Sua escala de produção dificilmente poderia
ultrapassar os limites do círculo familiar.

É interessante observar que alguns dos ramos em que
o capital teve cedo a oportunidade de revelar sua superio-
ridade, na Inglaterra, se originavam de invenções chine-
sas, como a produção de papel e de pólvora, o que indica
que na China a manufatura em grande escala já deveria
estar implantada há muito tempo. Não sabemos se o modo
de produção capitalista se desenvolveu naquele império,
quando a Europa ainda estava no feudalismo, mas é uma
hipótese que não se pode descartar.

O capitalismo prosperou nos interstícios da produção
simples de mercadorias, dominada pelo capital mercan-
til, na Inglaterra, sobretudo nas atividades em que a me-
lhor técnica exigia a cooperação de grande número de tra-
balhadores. A evolução técnica foi favorecendo o capitalismo
com o passar do tempo, mas a burguesia manufatureira
dificilmente poderia ter aspirado à hegemonia se, no sé-
culo XVIII, a Primeira Revolução Industrial não tivesse
acelerado de forma brutal aquela evolução.

A ruptura deu-se com a invenção por Arkwright, em
1769, do water frame, uma máquina de fiar que era mo-

vimentada por animais de tração ou por rodas d’água. Até
então, as inovações técnicas na fiação e tecelagem eram
compatíveis com a produção artesanal. Mas, com as no-
vas máquinas de fiar começou o período fabril nesta ati-
vidade, a mais importante da economia inglesa. Arkwright
mesmo, além de patentear o invento, associou-se a ou-
tros capitalistas e fez construir um crescente número de
fiações industriais, de natureza indubitavelmente capita-
lista. Poucos anos depois, em 1785, Cartwright logrou
construir o primeiro tear mecânico, por meio do qual o
capital se apoderou de todo o setor têxtil.

Os artesãos tiveram de competir com as fábricas e para
resistir precisaram abrir mão de parte crescente de seus
ganhos. Durante muitas décadas, puderam concorrer na
produção de artigos de melhor qualidade, que as primei-
ras máquinas não conseguiam fabricar. Mas, sua sorte
estava selada. As máquinas foram aperfeiçoadas até con-
seguirem qualidade melhor que a produção manual. Com
isso, milhões de artesãos ficaram sem trabalho e outros
tantos persistiram até morrerem de fome.

A partir de então, desenvolveram-se tecnologias que
utilizavam maquinismos cada vez maiores, cada vez mais
caros e cada vez mais eficientes. À frente desse processo
estavam capitalistas, ou seja, empreendedores que empre-
gavam trabalho assalariado para construir suas máquinas.
Não por acaso, seus clientes também eram, em sua maio-
ria, fabricantes capitalistas. Talvez o caso mais represen-
tativo seja o de James Watt, o inventor do motor a vapor,
que para poder aperfeiçoar seu invento se associou a
Matthew Boulton, um dos principais capitães da indús-
tria metalúrgica da época.

A Primeira Revolução Industrial deu origem à forma-
ção social capitalista, ou seja, à formação social em que o
modo capitalista de produção domina a infra-estrutura.
Mas, este domínio não poderia se impor unicamente por
sua superioridade competitiva, pois no fim do século XVIII
os mercados estavam longe de ser de livre concorrência.
O avanço do capital na indústria têxtil e na agricultura, e
depois em todos os outros ramos, feria os interesses tanto
dos produtores simples de mercadorias como dos gran-
des mercadores monopolistas, detentores de privilégios
comprados a peso de ouro do rei e de seus ministros. Os
interesses feridos mobilizaram todos os recursos políti-
cos que puderam para obter da Câmara dos Comuns a
proibição do uso das máquinas automáticas. Seu fracasso
mostra que também na supra-estrutura mudanças profun-
das estavam em curso.

Na Inglaterra, a principal mudança política tinha sido
desencadeada pela série de movimentos revolucionários,
que levaram à deposição e execução de Carlos I, à dita-
dura de Cromwell, à restauração Stuart e, finalmente, à
Gloriosa Revolução de 1688. Desde então, a Grã-Bretanha
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vinha tendo governos “representativo”, escolhidos por
uma Câmara eleita por voto censitário. Após um século,
esta Câmara recusou as petições contra as grandes má-
quinas e, pouco depois, aprovou feroz legislação contra
os “quebradores de máquinas”.

A vitória do capital industrial foi devida também ao
apoio da aristocracia fundiária, que pouco antes tinha as-
sumido a vanguarda da transformação capitalista da agri-
cultura. Ela promoveu o cercamento de suas proprieda-
des e a expulsão dos camponeses delas. Amplas extensões
de terra foram entregues a grandes arrendatários capita-
listas, que procediam ao seu cultivo com trabalhadores
assalariados. Para alguns, a Revolução Agrícola prece-
deu a Revolução Industrial. O aburguesamento da nobre-
za britânica foi crucial para que o capitalismo, enquanto
formação social, se viabilizasse.

Outro fator que certamente pesou foi a rivalidade com
a França, que estava passando pela sua grande revolução.
As longas guerras napoleônicas marcaram o embate en-
tre as duas maiores e mais adiantadas nações européias:
França e Grã-Bretanha. A vitória final sorriu aos ingleses
também graças à sua superioridade econômica, alcança-
da mediante a Revolução Industrial. A competição exter-
na foi o argumento usado pelos fabricantes para persua-
dir os Comuns a rejeitar as petições contra as máquinas.

Consolidação da Formação Social Capitalista

Entre 1780 e 1880, a indústria fabril consolidou-se na
Grã-Bretanha e se difundiu na Europa Ocidental e Cen-
tral e na América do Norte. A construção acelerada de
ferrovias, a partir dos anos 40 do século passado, unifi-
cou mercados nacionais, inclusive de nações continentais
como os Estados Unidos. No mesmo sentido, ativou a
construção de canais e o desenvolvimento da navegação
a vapor, da telegrafia e da telefonia. A unificação de vas-
tos mercados continentais possibilitou a produção e dis-
tribuição em massa, a partir dos 1870, o que vai dar ori-
gem à Segunda Revolução Industrial.

Mas, não foi só a indústria que se difundiu. Também o
governo representativo e o laissez-faire, praticados ini-
cialmente na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, foram
sendo aos poucos adotados por todos os povos “civiliza-
dos”. O Brasil do Segundo Império, por exemplo, tam-
bém incorporou estes princípios à estrutura político-le-
gal, embora sua prática esbarrasse na presença vergonhosa,
mas indispensável (à classe dominante), da escravidão.
Nestes cem anos, a formação social capitalista tornou-se
a regra na Europa e foi se desenvolvendo em quase todos
os países independentes.

Nesta fase inicial do capitalismo enquanto formação
social, a empresa capitalista era grande em comparação

com as unidades de produção precedentes, mas não gran-
de demais para ser administrada pelo proprietário, com a
ajuda de uma equipe limitada de associados, parentes e
empregados de confiança. Nos principais mercados, o
número de concorrentes era grande e a firma capitalista
típica era “tomadora de preço”, ou seja, praticava o preço
prevalecente no mercado.

As exceções eram constituídas pelas prestadoras de
serviços públicos, como as companhias de estradas de
ferro, de construção e operação de canais, de navegação,
de telegrafia, etc. Para possibilitar o financiamento de seus
colossais patrimônios, “desregulamentou-se” a estrita le-
gislação que até então (meados do século XIX) exigia carta
patente, concedida pelo Parlamento, para a criação de so-
ciedade anônima e plena responsabilidade de seus sócios
pelos débitos da mesma. A aprovação da “responsabili-
dade limitada” dos detentores de ações foi uma revolu-
ção legal, que tornou possível o crescimento ilimitado da
firma privada mediante o amálgama de inúmeras poupan-
ças individuais, sem que seus detentores se envolvessem
na gestão da mesma.

A transformação da supra-estrutura legal, política e
cultural foi imensa, através de contínuas revoluções polí-
ticas. Não há qualquer exagero em considerar a era aber-
ta pelas revoluções Americana e Francesa como uma era
de revoluções e contra-revoluções. Basta recordar as re-
voluções coloniais na América Latina, iniciadas em 1810;
a Revolução de 1830, na França, seguida de perto pela
quase-revolução de 1832, na Grã-Bretanha, que aprovou
a primeira reforma parlamentar (por meio da qual a bur-
guesia conquistou os direitos políticos); as numerosas re-
voluções de 1848, que cobriram a Europa quase inteira; a
Guerra Civil dos EUA (1861-65); a Revolução Meiji (1868)
no Japão; e a Comuna de Paris, em 1871, em que o prole-
tariado fez o  seu primeiro ensaio de tomada do poder
com sucesso.

O que estas revoluções tiveram em comum foi que to-
das elas representaram intervenções profundas na estru-
tura política e legal, que, de uma forma geral, transfor-
maram colônias ou territórios “balcanizados” em nações
independentes e unificadas, estenderam direitos civis e
políticos a novos grupos sociais, limitaram o poder dos
governos e os submeteram à autoridade de legislativos
eleitos, aboliram privilégios e difundiram a igualdade dos
cidadãos perante a lei. No plano da cultura, estas revolu-
ções difundiram nos países ditos “civilizados” os valores
do liberalismo, das liberdades individuais e dos direitos
da cidadania.

Uma pergunta-chave seria a seguinte: há alguma rela-
ção necessária entre a revolução infra-estrutural, que pro-
duziu a hegemonia do capitalismo, e as revoluções polí-
ticas, que prepararam o advento (no século XX) do mundo
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das nações e da democracia? A resposta positiva teria de
tomar por base o surgimento e o desenvolvimento do
movimento operário, como reação revolucionária à amea-
ça representada pelo avanço do capital industrial ao status
da classe operária.

Na época da Primeira Revolução Industrial, a classe
operária não agrícola era composta majoritariamente por
produtores independentes, artesãos pertencentes a guildas,
através das quais defendiam seu monopólio legal sobre
determinados segmentos de mercados, delimitados pela
especialização profissional. O advento da indústria fabril,
empregadora de grande massa de trabalhadores, inicial-
mente não qualificados e em seguida semiqualificados,
como operadores de máquinas, implicava a total destrui-
ção dos direitos profissionais e econômicos tradicional-
mente gozados por mestres e oficiais. Como sabemos, a
reação inicial foi tentar impedir a construção das fábricas
por meios legais. E dado o insucesso desta tentativa, par-
te dos trabalhadores partiu para a destruição das fábricas,
o que foi imediatamente reprimido com extremo rigor.

Após o fim das guerras napoleônicas, o movimento
operário britânico mudou de rumo. Deixou-se influenciar
por Robert Owen, que achava as conquistas da revolução
industrial um passo enorme para a emancipação da hu-
manidade e propunha aplicá-las em um novo modo de
produção, que denominava socialismo. Este tomaria a
forma de aldeias cooperativas, em que a produção e o
consumo seriam organizados coletivamente e democrati-
camente. Se Marx e Engels são os pais do socialismo
moderno, Owen deveria ser considerado com justiça o avô.

O fato histórico decisivo é que, a partir de certo mo-
mento, o movimento operário cessou sua oposição às ino-
vações técnicas e passou a lutar não mais contra a indús-
tria, mas contra o capitalismo. À medida que avançava o
capitalismo industrial em cada país, uma parcela cada vez
maior de seus trabalhadores se transformava em assala-
riados, cujos interesses imediatos eram melhorar suas con-
dições de trabalho e de remuneração e acelerar a acumu-
lação de capital, mediante a qual se expandia a procura
por força de trabalho e, portanto, a própria classe operá-
ria. Os interesses de longo prazo do operariado eram con-
quistar novos direitos – civis, políticos e sociais – no seio do
próprio capitalismo e preparar sua substituição por uma for-
mação social em que não haveria mais capitalistas e assala-
riados, mas apenas produtores associados.

A presença socialista nos primeiros eventos da era das
revoluções foi minúscula. O papel de Babeuf e de sua
“conspiração dos iguais” na Revolução Francesa foi pra-
ticamente simbólico. Mas, com o passar do tempo e a pro-
letarização dos trabalhadores, o movimento operário
ganha importância e sua participação nos diversos movi-
mentos revolucionários será cada vez maior. Quando, em

1848, Marx e Engels iniciam o Manifesto Comunista com
as célebres palavras: “Um espectro vaga pela Europa – o
espectro do comunismo”, eles talvez estivessem exage-
rando naquele momento. Mas a enorme importância que o
Manifesto ganharia nas décadas seguintes é uma clara de-
monstração de que o comunismo assombraria cada vez mais
não só a Europa, mas todo o mundo capitalista.

A partir de 1848, a presença de correntes proletárias –
socialistas, comunistas, anarquistas – nas revoluções será
crescente. E estas correntes são produzidas pelo avanço
do modo de produção capitalista sobre os outros modos
de produção, em particular sobre a produção simples de
mercadorias. Este seria o elo entre a revolução capitalista
na infra-estrutura e o amplo revolucionamento da supra-
estrutura, impulsionado não só, mas também, pelas revo-
luções políticas. A mudança supra-estrutural ganhará di-
namismo próprio e tornará desnecessário o recurso à
revolução à medida que os direitos civis, políticos e so-
ciais se universalizam.

Convém registrar, finalmente, que o advento do movi-
mento operário socialista vai produzir um implante cole-
tivista nos interstícios da formação social capitalista: as
cooperativas de consumo e de produção. A partir da ini-
ciativa dos “Pioneiros Equitativos” de Rochdale, lançada
em 1844, inúmeras cooperativas foram criadas nos paí-
ses capitalistas. Juntamente com os sindicatos, com a le-
gislação do trabalho e da previdência social pública e,
sobretudo, com a democracia, as cooperativas represen-
tam germes de uma nova formação social, que poderão
desabrochar ou não.

A Segunda Revolução Industrial e o
Capitalismo Monopolista

A partir dos anos 80 do século passado, tem início nova
onda de inovações técnicas que constituem a Segunda
Revolução Industrial. Ela produziu o acesso a novas for-
mas de energia, como a elétrica e a produzida pelo motor
à explosão, e a novas modalidades de consumo, desde o
automóvel e os aparelhos domésticos até a radiodifusão,
a televisão, a medicina científica, etc. Assim como a Pri-
meira, também a Segunda Revolução Industrial encurtou
as distâncias mediante novas formas de transporte aéreo,
aquático e terrestre e de telecomunicações.

É claro que a infra-estrutura sofreu imenso impacto em
função da Segunda Revolução Industrial, com inúmeros
efeitos sobre produção, distribuição e consumo. Destes
todos, interessa destacar um, que teve o condão de fazer
o capitalismo entrar em uma nova etapa. Trata-se da pro-
dução e distribuição em massa. Como vimos, os resulta-
dos da Primeira Revolução Industrial permitiram a uni-
ficação dos mercados nacionais e continentais. Para



SÃO PAULO EM PERSPECTIVA, 12(2) 1998

8

produtos de maior valor agregado, criou-se mesmo um
mercado mundial. Foi esta imensa ampliação dos merca-
dos que suscitou a invenção e o desenvolvimento de mé-
todos de produção em massa. Sendo possível produzir para
dezenas e centenas de milhões de pessoas, os ganhos de es-
cala industriais a ser obtidos passaram a ser estupendos.

O desenvolvimento de métodos de produção em mas-
sa deu-se, em primeiro lugar, nos Estados Unidos, cujo
mercado nacional havia crescido muito por efeito da fron-
teira móvel que, no fim do século XIX, atingiria o Pacífi-
co. Ele começou na produção de líquidos, como bebidas
e derivados de petróleo, e se estendeu em seguida ao pro-
cessamento contínuo de sólidos, como cereais, tabaco,
carne, etc. Finalmente, técnicas de produção em massa
foram inventadas também para as indústrias de monta-
gem, a começar pela de armas, depois máquinas de es-
crever e, finalmente, automóveis. A invenção da linha de
montagem, por Ford, já no começo do século atual, é a cul-
minância de um processo iniciado cerca de 50 anos antes.

Quando a produção em massa começou a revelar seu
prodigioso potencial, estas técnicas se difundiram por
outros continentes, a começar pela Europa e, em seguida,
pela América Latina e Ásia. Muitas empresas dos EUA,
tão logo consolidaram posições importantes nos merca-
dos internos, trataram de se lançar à conquista de merca-
dos externos, primeiro mediante exportação e, posterior-
mente, através da abertura de filiais em outros países. A
primeira multinacional foi a Companhia Singer, que cons-
truiu a maior fábrica de máquinas de costura do mundo,
nos 1860, na Escócia.

O exemplo “americano” foi prontamente imitado pe-
los europeus, sobretudo pelas empresas alemãs, que dis-
punham, depois da unificação do país, do maior mercado
interno do continente. Com a abertura dos mercados in-
ternos às importações, que se verificou nos anos 60 e 70
do século passado, todas as potências industriais passa-
ram a disputar os ganhos de escala decorrentes da produ-
ção em massa. Os preços das mercadorias produzidas em
série passaram a cair rapidamente, o que eliminava dos
mercados os competidores que não conseguiam produzir
em quantidades tão grandes quanto seus rivais.

O resultado foi uma imensa centralização de capitais.
Muitas empresas se fundiam ou as maiores adquiriam as
menores, sempre no intuito de ampliar a escala de produ-
ção e distribuição. Em cada ramo industrial, o número de
empresas caía e o tamanho das que restavam era cada vez
maior. Havia, é claro, dificuldades em controlar e gerir
efetivamente empresas que se tornavam gigantescas. Mas
estes problemas já estavam sendo enfrentados, havia dé-
cadas, pelas grandes prestadoras de serviços públicos,
sobretudo as ferrovias. A estrutura administrativa desen-
volvida por estas empresas foi adaptada pela indústrias

que resultavam da centralização do capital. Generaliza-
va-se o capital monopólico.1

O caráter dos mercados modificava-se, pois os capi-
tais monopólicos tinham poder para determinar seus pre-
ços em vez de aceitar os praticados no mercado. Os seto-
res em que a produção em massa ainda não era possível,
como a agricultura, ficaram em posição de franca inferio-
ridade em relação aos que se tornaram monopólicos. Os
farmers, nos EUA, vendiam sua produção a indústrias pro-
cessadoras de grande tamanho que, em mercados regionais,
se tornavam monopsônios (compradores únicos). Ao mes-
mo tempo, eles tinham de adquirir adubos, sementes e má-
quinas agrícolas de monopólios. Seus ganhos eram esmi-
galhados pelos preços altos dos insumos que compravam
diante dos preços baixos que obtinham pelos seus produtos.

No fim do século passado, as regiões agrícolas dos EUA
originaram um movimento, chamado de “populista”, de
revolta contra o domínio do capital monopolista. Ele con-
quistou suficiente poder político para aprovar uma legis-
lação anti-trust, que obriga o Departamento de Justiça a
dissolver os monopólios e impedir que a livre concorrên-
cia seja eliminada. Esta legislação não pôde brecar e re-
verter a centralização de capitais, desencadeada pela
Segunda Revolução Industrial. Mas serviu e continua ser-
vindo para impedir que a centralização seja levada às úl-
timas conseqüências.

A lógica da centralização é produzir o monopólio. A
maximização do lucro em ramos de produção em que
ganhos de escala são significativos leva os capitais a se
centralizar até constituírem uma só empresa. Não há qual-
quer razão para cessar os processos de fusão e aquisição
antes. Mas, se nos principais ramos industriais e de servi-
ços – inclusive transporte, telecomunicações, comércio e
finanças – os mercados se tornassem monopólicos, os pre-
ços e, possivelmente, as quantidades de mercadorias a ser
transacionadas teriam de ser fixados por algum árbitro
estatal, o que transformaria o capitalismo em alguma es-
pécie de economia centralmente planejada.

A preservação do capitalismo é vital para todos os ca-
pitais, pequenos, médios e grandes. Por isso, coletivamen-
te, a classe capitalista deseja preservar alguma descen-
tralização dos capitais e alguma competição entre eles,
apoiando a ação governamental que impede a monopoli-
zação da economia. Esta ação admite a centralização até
o limite do oligopólio, ou seja, aprova Fs&As (fusões e
aquisições) até que reste um número mínimo, mas maior
que um ou dois, em cada mercado. A ação antimonopólica
do Estado capitalista é ainda bastante controvertida, mas
não resta dúvida de que todos os mercados dominados
pelo grande capital tendem a ser oligopólicos.

Surge assim uma elite de grandes empresas, integra-
das verticalmente e horizontalmente. Elas são, na verda-
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de, “multiempresas”, ou seja, conglomerados de nume-
rosas empresas que – sendo independentes – seriam com-
petidoras ou complementares. A multiempresa se integra
verticalmente ao fundir em si produtores de matérias pri-
mas, processadores de produtos intermediários, fabricantes
de produtos finais, distribuidores destes produtos no ata-
cado e no varejo, empresas financiadoras de vendas a cré-
dito, prestadoras de assistência técnica, etc. reunindo sob
a mesma firma todas as etapas de uma cadeia produtiva;
ela se integra horizontalmente ao fundir em si um grande
número de empresas que realizam a mesma atividade em
diferentes localidades de um país e em diferentes países.

A produção em massa suscitou uma nova lei: muitas
empresas reunidas em uma só tinham custos mais baixos
e, portanto, eram mais lucrativas do que o seriam separa-
damente. Mas, esta lei não abrangia toda economia. Em
setores em que os produtos não são padronizáveis, em que
a iniciativa local e imediata é vital na prestação de um
serviço ou em que o atendimento personalizado do clien-
te é de grande importância, os ganhos de escala não exis-
tem ou são insignificantes em face de outros fatores que
requerem descentralização. Na agricultura, no comércio
de produtos de alto valor (carros, objetos de arte, jóias,
etc.), nos serviços de reparação, na educação e na assis-
tência da saúde, unidades descentralizadas podem ser mais
eficientes e lucrativas do que multiempresas.

Desta maneira, a classe capitalista passou a se dividir
em duas frações distintas: a fração oligopólica das multi-
empresas e a fração das empresas geridas pessoalmente
pelos donos. As multiempresas são administradas por di-
retores e gerentes profissionais, que são assalariados. Em
geral, são remunerados por opções de compra de ações, o
que os torna acionistas da empresa ao longo de sua car-
reira. Mas, eles não dirigem as multiempresas na condi-
ção de acionistas, e sim como profissionais assalariados.
Um grupo que detém uma maioria de ações com direito a
voto assume o controle da empresa, designa seus direto-
res e monitora seu desempenho através de seu conselho
de administração.

As empresas capitalistas geridas pelos proprietários
atuam nos setores descentralizados e, freqüentemente, são
satelizadas pelas multiempresas. Os cultivadores e cria-
dores que dependem de indústrias processadoras, os
revendedores de produtos de multiempresas, como car-
ros, seguros ou gasolina, etc, são exemplos de empresas
descentralizadas, operados pelos donos, mas que se pau-
tam pelas regras das multiempresas que compram sua pro-
dução ou cujos produtos revendem.

Os efeitos centralizadores da produção em massa tam-
bém atingiram os sindicatos de trabalhadores. As
multiempresas trataram de impedir de todas as maneiras
que seus trabalhadores fossem organizados por forças

hostis ao capital. Algumas recorreram à repressão violenta,
outras promoveram a formação de “sindicatos de empre-
sas”, que elas controlavam. Nos EUA, apenas nos anos
30, no bojo das grandes lutas por direitos sociais, o mo-
vimento operário conseguiu tomar pé nas multiempresas.

Crise, Depressão e Segunda Guerra Mundial:
surge o capitalismo dirigido

O desenvolvimento do capitalismo monopólico agu-
çou as contradições entre as grandes potências, engajan-
do-as em luta mortal pelo domínio dos mercados mun-
diais. O resultado foi a Primeira Grande Guerra (1914-18),
em que duas coligações imperialistas se defrontaram em
longo morticínio, que custou a vida de milhões de pes-
soas e devastou amplas regiões da Europa. Finda a guer-
ra, eclodiu uma onda revolucionária, iniciada ainda em
1917, na Rússia, onde os comunistas tomaram o poder, e
em seguida atingiu os impérios derrotados. A monarquia
foi derrubada na Alemanha, na Áustria-Hungria e na Tur-
quia, sendo que os dois últimos impérios foram totalmente
desmembrados.

A reconstrução das economias devastadas foi retardada
em parte pela exigência de pagamento de grandes repara-
ções de guerra pela Alemanha e pela instabilidade política
nas novas repúblicas da URSS, Polônia, Hungria e Áustria.
Em todos estes países, a desordem fiscal e monetária do tempo
de guerra ainda se agravou na paz e hiperinflações violentas
destruíram as poupanças, desvalorizaram as dívidas públi-
cas e arruinaram a pequena burguesia. O receio da inflação
tornou-se obsessivo entre as classes dominantes e, em con-
seqüência, ressurgiu o conservadorismo monetário, que
entronizava a estabilidade dos preços como valor supremo
da condução pública da economia.

Ao mesmo tempo, houve também importantes avan-
ços democráticos. A maioria dos países adiantados ado-
tou o sufrágio universal, estendendo plenos direitos
políticos às mulheres. No Brasil, o sufrágio universal foi
adotado a partir de 1932. O movimento operário ganhou
força e, pela primeira vez, em 1924, um partido de es-
querda – o Labour Party – conquistou o governo num
grande país, a Grã-Bretanha. A consolidação do poder so-
viético na URSS deu imenso ânimo a todas as forças anti-
capitalistas.

Esta evolução foi, no entanto, freada pela crise de 1929-
33, seguida por uma depressão que só terminou na déca-
da seguinte, com a eclosão da Segunda Guerra Mundial.
Esta foi, indiscutivelmente, a pior crise da história do ca-
pitalismo, em termos de destruição de valores, de ampli-
tude e duração do desemprego, de empobrecimento em
massa. Os bancos centrais, com o “americano” e o inglês
à frente, permaneciam preocupados com o perigo de hi-
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perinflação e mantinham contidos os gastos públicos e o
crédito. Deste modo, uma crise já agravada pela centrali-
zação do capital, como veremos adiante, tornou-se inter-
minável por causa das políticas recessivas praticadas pe-
los governos e autoridades monetárias.

Convém observar que durante a etapa do capitalismo
concorrencial, sempre que ocorriam crises os preços des-
pencavam, as empresas mais frágeis fechavam, a produ-
ção caía juntamente com a demanda, mas a tendência à
baixa da atividade e do emprego tendia a desacelerar. A
desvalorização do capital ajudava a recuperar a taxa de
lucro2 e a economia estava pronta para encetar nova fase
de crescimento. Na etapa do capitalismo monopólico, as
multiempresas não quebram e nem baixam os preços. Elas
preferem preservar as margens de lucro, reduzindo o vo-
lume de produção e despedindo parte dos trabalhadores.
O desemprego e a eventual baixa dos salários, que pode
ocorrer ou não, reduzem a demanda, o que induz as multi-
empresas a novos cortes na produção e no emprego. A
tendência à baixa não desacelera, podendo até acelerar se
houver pânico financeiro e falência de bancos e outros
intermediários financeiros.

A crise tenderia a se estender se não fossem as empre-
sas pequenas e médias, que continuam baixando os pre-
ços e quebrando. Como os grandes e pequenos capitais
interagem, no final os preços todos caem (inclusive os das
multiempresas, cujos custos decrescem) e a crise even-
tualmente chega ao fim, mas depois de ter durado mais e
causado perdas muito maiores. Foi isso que aconteceu em
1929-33: após forte boom especulativo, a Bolsa de Nova
York sofreu baixas contínuas até entrar em colapso. A des-
valorização maciça das ações cotadas arruinou os
aplicadores e os bancos que os financiavam.

A crise irradiou-se rapidamente dos Estados Unidos ao
resto do mundo, mas foi completamente subestimada tanto
pelos tecnocratas dos tesouros e bancos centrais como
pelos formadores da opinião pública, exceto por um pu-
nhado de clarividentes, entre os quais se destacava John
Maynard Keynes. O mundo oficial continuava mesmerizado
pelo temor à inflação e, por isso, aplicava medidas purgati-
vas, que prolongavam e agravavam a crise.

Finalmente, após três longos anos de sofrimentos, os go-
vernos “bem-pensantes” começaram a ser substituídos por
outros, heterodoxos, prontos a fazer o oposto ao recomen-
dado pelo consenso conservador. Em 1932, os social-demo-
cratas subiram ao poder na Suécia; e, em janeiro de 1933,
Roosevelt foi empossado na Casa Branca e Adolf Hitler na
Reichskanzlei, em Berlim. Estes governos passaram imedia-
tamente a expandir o gasto público, a liberar o crédito e a
desvalorizar a moeda em relação ao ouro. Os resultados não
se fizeram esperar. A partir de 1933, suas economias reto-
maram o crescimento, embora em ritmo fraco e hesitante.

Pela primeira vez na história do capitalismo, a econo-
mia foi resgatada da crise não pela reação espontânea dos
mercados, mas por uma ação deliberada do Estado. Esta
mudança marca a entrada do capitalismo em nova etapa,
que chamaremos de “capitalismo dirigido”. Começou a
ficar claro que o capitalismo monopólico tem uma dinâ-
mica cíclica diferente do capitalismo concorrencial. Como
o capital monopólico ajusta quantidades – nível de
produção e de emprego –, e não preços, a desvaloriza-
ção dos capitais ocorre em grau menor, o que atrasa a
retomada espontânea dos investimentos. Abandonada
a si própria, a economia dominada por multiempresas
corre o perigo de cair em letargia, da qual dificilmente
sairá sozinha.

Por outro lado, o capitalismo é mais apto a ser dirigido
pelo Estado em sua etapa monopólica do que na etapa
anterior. Isso já se tornara evidente durante a Primeira
Guerra Mundial, quando a produção estatal assumiu a he-
gemonia e subordinou a economia civil às suas priorida-
des bélicas. As indústrias oligopólicas, que já eram pla-
nejadas pelos seus administradores profissionais, puderam
ser enquadradas com certa facilidade no esforço de guer-
ra, o que, em absoluto, foi o caso da agricultura e de ou-
tros setores, em que a produção era efetuada por grande
número de unidades independentes.

As experiências inaugurais do capitalismo dirigido ti-
veram sentidos sociais e políticos deveras distintos. Os
social-democratas suecos e os newdealers de Roosevelt
reviveram a demanda efetiva redistribuindo renda aos
menos favorecidos, mediante novos direitos sociais e ini-
ciando obras públicas necessárias ao bem-estar da popu-
lação. Hitler e os nazistas reconstruíram a indústria ale-
mã para poder se lançar a uma corrida armamentista, que
preparou a guerra mundial.

Sua política social consistia em compensar os baixos
salários com fervor patriótico, xenofobia e anti-semitismo.

A primeira estratégia equivaleu a uma revolução polí-
tica e social, pois inaugurou um modo democrático de
governar, em que o poder de Estado passou a ser parti-
lhado entre representantes do movimento operário e do
capital. O New Deal deu status legal à representação sin-
dical, inclusive nos locais de trabalho, e criou um progra-
ma permanente de sustentação oficial dos preços agríco-
las. A social-democracia sueca, que ganharia as eleições
nas décadas seguintes, desenvolveu um sistema de nego-
ciação permanente entre a central operária, a cúpula em-
presarial e o governo nacional.

A segunda estratégia, do nazi-fascismo, equivaleu a
uma contra-revolução política. Todas as conquistas de-
mocráticas foram anuladas, os direitos políticos revoga-
dos, todo poder de decisão foi concentrado na pessoa do
führer, o que representou um recuo aos tempos anterio-
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res ao século das luzes. Do ponto de vista supra-estrutu-
ral, o contraste entre estas estratégias não podia ser maior.
Não obstante, do ponto de vista infra-estrutural, elas apre-
sentavam um elemento comum: no relacionamento entre
os modos de produção, o capitalista ficava, em certa me-
dida, dependente e subordinado às decisões dos que esta-
vam à testa da produção estatal.

As duas estratégias se confrontaram nos campos de
batalha da Segunda Guerra Mundial e a estratégia revo-
lucionária das democracias triunfou sobre a estratégia con-
tra-revolucionária do Eixo. Este desenlace definiu o des-
tino do capitalismo no pós-guerra. Convém lembrar que
esta guerra mundial, ao contrário da primeira, foi um vasto
confronto político e ideológico entre o nazi-fascismo e
uma ampla aliança que reunia desde os conservadores in-
gleses de Churchill até os supostos comunistas de Stalin,
passando por todas as tendências democráticas: liberais
(no sentido geral), “liberais” (no sentido “americano” de
progressistas), social-democratas, socialistas, nacionalis-
tas, trotskistas, etc.

O principal vencedor da Segunda Guerra Mundial fo-
ram os Estados Unidos e sua vitória representou a difu-
são mundial da revolução rooseveltiana. O capitalismo
dirigido, após 1945, adquiriu um sentido democrático e
progressista, consubstanciado no compromisso de todos
os governos – inscrito em leis e nas novas constituições –
de manter o pleno emprego. Este compromisso equivaleu
a um pacto social, pelo qual se reafirmou a democracia
adicionando-lhe a responsabilidade assumida pelo Esta-
do de assegurar a todos os cidadãos trabalho e condições
aceitáveis de vida.

O compromisso do pleno emprego e do que se cha-
mou depois de Estado de bem-estar social correspondeu,
no plano cultural, a uma profunda reviravolta na ciência
econômica: a revolução keynesiana. Keynes rompeu com
suas próprias convicções ortodoxas quando publicou, em
1936, sua Teoria geral do emprego, dos juros e da moe-
da. Procurou mostrar que, no capitalismo, o nível de em-
prego e de atividade não é determinado por livre concor-
rência nos mercados de fatores, mas pela variação da
demanda efetiva, que depende da propensão da popula-
ção ao consumo e das decisões de investir dos empresá-
rios.

Assim sendo, o desemprego, que na época ainda era
muito grande, podia ser involuntário, no sentido de que
não seria reduzido pela aceitação de salários menores por
parte dos trabalhadores. Salários menores, se fossem ge-
rais, aumentariam a deflação, visto que os demais preços
tenderiam a cair também, o que deprimiria a demanda,
pois os compradores adiariam seus gastos à espera de que
os preços caíssem ainda mais. Se a redução de salários
fosse parcial, provavelmente os preços não a acompanha-

riam, o que acarretaria redução dos salários reais e, por-
tanto, do consumo operário, o que também diminuiria a
demanda efetiva e o nível de emprego.

Para reduzir o desemprego e elevar o nível de ativida-
de, era preciso elevar a demanda efetiva, o que, naquelas
circunstâncias, só o governo poderia fazer, seja mediante
sua política fiscal – eventualmente gastando mais que o
arrecadado –, seja mediante sua política monetária, tor-
nando a oferta de dinheiro abundante e a taxa de juros
baixa. A principal conclusão de Keynes é que o governo
pode governar a conjuntura através do que se chamou de
políticas anticíclicas. Estas consistem basicamente na ma-
nipulação da própria produção estatal, de modo que ela
sirva de contrapeso às oscilações da produção capitalista.
E, adicionalmente, a manipulação da política monetária
poderia servir ao mesmo propósito.

O capitalismo dirigido não surgiu de transformações
infra-estruturais, como foi o caso do capitalismo concor-
rencial e do monopólico, mas de mudanças revolucioná-
rias na supra-estrutura. Ele resulta de um novo relaciona-
mento entre Estado e mercado. No liberalismo, vigente a
partir de meados do século XIX, o Estado tinha por obje-
tivo proteger o mercado, impedir que a monopolização
destruísse inteiramente a concorrência e fazer com que
as classes sociais, particularmente a operária, aceitassem
pacificamente o “veredicto do mercado”, qualquer que
fosse ele. No dirigismo, vigente a partir do segundo terço
deste século, o Estado tinha por objetivo guiar o merca-
do, induzindo os agentes econômicos a adotar condutas
que resultassem em pleno aproveitamento dos recursos.

Os Anos Dourados: revolução colonial,
guerra fria e globalização dirigida

Entre 1945 e 1973, aproximadamente, o capitalismo
passou por uma fase de extraordinária prosperidade. O
crescimento econômico foi tão intenso que o rápido au-
mento da produtividade não elevou o desemprego. Ao
contrário, os atingidos pelo desemprego tecnológico pu-
deram encontrar novos empregos em setores em rápida
expansão, sobretudo na prestação de serviços. Um dos
logros mais extraordinários foi uma quase estabilidade
estrutural, tendo sido as recessões bastante débeis e cur-
tas. Por tudo isso, este período vem sendo chamado, re-
trospectivamente, de anos dourados.

Durante estes anos, a era das revoluções não só pros-
seguiu como, inclusive, se intensificou. Nunca houve tan-
tas revoluções num período tão curto, inferior a três dé-
cadas. Para começar, houve revoluções “comunistas”,
inspiradas pela Revolução de Outubro, na Iugoslávia, na
China, na Indochina (Vietnã e arredores), em Cuba, sem
contar com os golpes de Estado favorecidos pelas tropas
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de ocupação do Exército Vermelho em vários países da
Europa Oriental, etc. Depois houve as revoluções para a
libertação das colônias, numerosas demais para ser enun-
ciadas. Basta mencionar que, durante os anos dourados, a
revolução colonial estendeu-se ao conjunto da Ásia, da
África e do Caribe, levando à emancipação da grande
maioria dos países antes submetidos ao domínio colo-
nialista.

Finalmente, houve grandes movimentos cívicos polí-
ticos, que equivaliam a revoluções sem sê-lo do ponto de
vista formal, pois não praticavam a violência nem pre-
tendiam a tomada de poder. Como observamos anterior-
mente, após a adoção da democracia política, mudanças
supra-estruturais profundas podiam ser alcançadas sem a
necessidade de desalojar do governo seus ocupantes even-
tuais. Isso mudou o caráter dos movimentos revolucioná-
rios. Antes da democracia, o objetivo tático destes movi-
mentos tinha de ser a tomada do poder, pois sem isto os
demais objetivos eram inantingíveis. Mas, dentro da de-
mocracia, o objetivo tático passou a ser mobilizar a opi-
nião pública para eventualmente conquistar as mudanças
através de medidas políticas e/ou a adoção de novos va-
lores e novas condutas por parte da população.

Merecem menção os grandes movimentos pela paz
e contra a guerra, particularmente nos Estados Unidos
durante a guerra do Vietnã; o movimento conquistou a
opinião pública, forçando o governo a retirar as tropas
daquele país. O movimento estudantil-operário de maio
de 1968, na França, também alcançou sua principal
vitória no campo cultural, pois seu principal propósito
era protestar contra o autoritarismo no seio das insti-
tuições da sociedade civil. Surgiu, no fim dos 1960,
sobretudo na Europa e na América Latina, uma aliança
operária-estudantil, que conferiu aos movimentos
reivindicatórios dos assalariados um certo toque de
rebeldia. A radicalização traduziu-se em maiores con-
quistas salariais, que contribuíram para a grande crise
inflacionária dos anos 70.

Ao lado destes movimentos, cabe lembrar aqueles di-
rigidos contra o totalitarismo stalinista: desde 1953, em
Berlim e na Alemanha Oriental; em 1956, na Polônia e
na Hungria; em 1968, na Tchecoslováquia; e novamente
em 1970, na Polônia; entre outros. Movimentos de mes-
ma natureza contra ditaduras militares verificaram-se por
toda América Latina e países da Ásia. No Brasil, caberia
registrar as grandes demonstrações estudantis, em 1968,
contra a ditadura militar, replicadas em Cordoba, na Ar-
gentina (o “Cordobaço”), e no México, onde os manifes-
tantes foram massacrados pela polícia na principal praça
da capital.

Estes movimentos provocaram amplas mudanças su-
pra-estruturais nos principais países. De todas as re-

voluções encetadas neste período de extraordinária
efervescência, a que teve maior êxito (como escreveu
Norberto Bobbio) foi a feminista. As mulheres se eman-
ciparam economicamente da tutela masculina e prota-
gonizaram uma revolução sexual que abalou os funda-
mentos da família monogâmica nuclear. Uma de suas
conseqüências não visadas foi a queda da fecundidade, a
ponto de tornar negativo o crescimento populacional dos
países mais desenvolvidos.

De que modo estas mudanças afetaram o capitalismo
dirigido nos anos dourados? É preciso lembrar que o ca-
pitalismo se defrontava pela primeira vez com um siste-
ma socioeconômico rival, que se autodesignava “socia-
lismo real” ou “realmente existente”. Os países que o
adotaram estavam muito longe dos ideais do socialismo,
mas suas economias diferiam do capitalismo em um pon-
to essencial: toda atividade produtiva era controlada pelo
Estado, que alocava administrativamente os meios de pro-
dução às empresas, definia metas de produção e fixava
os preços de todas as mercadorias e os salários a serem
pagos.

No confronto entre capitalismo e “socialismo real”, o
primeiro estava na defensiva. A partir dos anos 1950, a
cortina de ferro dividia os domínios no Primeiro Mundo,
mas a disputa continuava intensa no Terceiro Mundo, onde
o atraso econômico fragilizava o capitalismo e suas insti-
tuições supra-estruturais. Um número significativo de ex-
colônias adotou o “socialismo real”, ou versões deriva-
das dele, o mesmo acontecendo com Cuba, em território
americano.

Para conter a ofensiva stalinista, todos os países capi-
talistas uniram-se num bloco liderado pelos EUA. Ao
mesmo tempo, as economias devastadas pela guerra fo-
ram reconstruídas, com muito menos dificuldade e demora
que depois da Primeira Grande Guerra. Amedrontados pela
ameaça do “comunismo”, os EUA, desta vez, foram ge-
nerosos. Perdoaram as dívidas de guerra, abriram mão de
reparações e ofereceram generosa ajuda financeira ao con-
junto dos países europeus e ao Japão, através do Plano
Marshall. Desta forma, o “mundo livre” entrou numa fase
de grande prosperidade, em que as tendências à globali-
zação puderam ser retomadas com ímpeto.

Ainda antes do fim da Segunda Guerra Mundial, os
“americanos” convocaram a conferência de Bretton
Woods, presidida por Keynes,3 em que delegados de to-
dos países aliados conceberam um novo sistema interna-
cional de pagamentos, tendo por eixo o Fundo Monetário
Internacional. Criaram também o Banco Internacional de
Reconstrução e Desenvolvimento. Estas duas instituições
financeiras intergovernamentais tinham por objetivo per-
mitir a retomada da globalização, mas agora dirigida por
elas em conjunto com os governos nacionais.
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Durante os anos dourados, as EMNs (empresas multi-
nacionais) “americanas” multiplicaram suas filiais, pri-
meiro na Europa e, em seguida, nos outros continentes,
sobretudo na América Latina e na Ásia. Tão logo a re-
construção se completou, as multiempresas da Europa e
do Japão trataram de fazer o mesmo. O Brasil começou a
receber novamente EMNs, no pós-guerra, a partir da pre-
sidência de Juscelino Kubitschek (1956-61), quando o go-
verno colocou como meta implantar uma indústria auto-
mobilística no país em cinco anos, ao final dos quais os
carros deviam ser produzidos com componentes inteira-
mente nacionais. Esta meta, assim como diversas outras,
na siderurgia, na fabricação de tratores e de navios, etc.,
foi cumprida mediante a implantação de filiais de multi-
nacionais, sobretudo alemãs e japonesas.

Este exemplo ilustra bem o que veio a ser a globaliza-
ção dirigida. O governo brasileiro, assumindo a lideran-
ça do processo de industrialização, fixava metas e nego-
ciava com as multiempresas do Primeiro Mundo as
inversões necessárias à sua realização. Algo semelhante
ocorria em outros países. Na França, o processo econô-
mico era formalmente orientado por planos qüinqüenais
negociados pelos governos com  sindicatos operários e
entidades empresariais e aprovados pelo Parlamento. No
Japão, o governo encetou uma política coordenada de
reindustrialização do país, sem permitir a participação de
EMNs estrangeiras. O ministério de Comércio Exterior fi-
xava metas e orientava os fluxos de crédito de modo a susci-
tar as inversões necessárias para que estas fossem atingidas.

O grau e a forma de intervenção do governo na econo-
mia variavam muito de país a país. A única generalização
razoável é que esta intervenção tendia a ser tanto mais
profunda quanto menos desenvolvida era a economia. O
único país em que o governo restringia sua atuação às fun-
ções prescritas pelo liberalismo eram os EUA. O dirigismo
econômico neste país limitava-se à política monetária e
aos ponderáveis gastos militares, que acabaram gerando
o famoso “complexo industrial-militar”, ou seja, toda uma
economia de guerra em tempos de paz. Como potência
hegemônica do bloco capitalista, os EUA introduziram
uma cunha liberal nas instituições coordenadoras da glo-
balização. Por causa da influência “americana”, o FMI e
o Banco Mundial nunca deixaram de pressionar os go-
vernos clientes a restringir e reduzir a intervenção estatal
na economia.

A partir de meados dos 1950, a vantagem tecnológica
dos “americanos” começou a ser erodida e, em lugar da
primazia de uma única potência, emergiu a hegemonia
econômica de uma elite de nações, formada pelos EUA,
países da Europa Ocidental e Central e Japão. Este novo
equilíbrio passou a se refletir no comércio internacional.
Os outros países da elite conquistaram espaço no merca-

do mundial, em detrimento dos EUA, cujo balanço de pa-
gamentos passou a ser deficitário.

O déficit “americano” podia ser atribuído à exporta-
ção de capitais, já que os rendimentos externos das em-
presas dos Estados Unidos cobriam o excesso de impor-
tações sobre exportações. Este fato provocou uma reação
nacionalista de De Gaulle, que tinha reassumido a chefia
do Estado francês, a partir de 1958. Os EUA “pagavam”
o déficit de seu balanço de pagamentos com emissão de
dólares e/ou de títulos do Tesouro, avidamente demanda-
dos pelo resto do mundo. Pelas regras aprovadas em
Bretton Woods, o dólar era a moeda-chave do sistema in-
ternacional de pagamentos e, por isso, a forte expansão
das transações internacionais requeria crescente volume
de meios de pagamento, ou seja, dólares.

À primeira vista, era tudo normal, só que as multina-
cionais “americanas” continuavam comprando o contro-
le de grandes empresas francesas (e também alemãs, ita-
lianas, inglesas, etc.), não com receita de vendas de
mercadorias, mas com “papel pintado”, ou seja, moeda-
papel. De Gaulle se insurgiu contra o privilégio dos EUA
de não precisar submeter-se à disciplina monetária que o
FMI impunha aos demais países. Ele determinou que a
França deixasse de acumular reservas cambiais em dóla-
res, passando a fazê-lo em ouro. Outros governos, com
muito menos alarde, fizeram o mesmo.

Com isso, estourou a crise do dólar. Ela representou o
primeiro passo para a substituição da hegemonia dos EUA
sobre o mundo capitalista pela hegemonia compartida do
que hoje se chama Trilateral: Estados Unidos, Europa e
Japão. Além disso, a crise do dólar acarretou uma disputa
entre o governo “americano” e suas EMNs, que deu ori-
gem ao euromercado de capitais e à desregulamentação
dos sistemas financeiros. A partir dos 1970, o dólar dei-
xou de ser a moeda-chave dos pagamentos internacionais4

e o FMI passou a emitir DES (Direitos Especiais de Sa-
que), uma moeda internacional cujo valor reflete o de uma
cesta de moedas de diversos países.

A solução da crise do dólar marcou o fim dos anos
dourados. A partir de 1974, a economia capitalista voltou
a apresentar ponderáveis oscilações conjunturais, com
recessões profundas e longas. O ritmo de crescimento foi
caindo de década em década e as taxas de desemprego,
que eram negligenciáveis na maioria dos países adianta-
dos, voltaram a se tornar altas e cada vez mais altas, a ponto
de atingir, nos 90, níveis semelhantes aos dos 30.

O fim dos anos dourados foi marcado por grandes
lutas de classe nos principais países. A rebeldia operá-
ria-estudantil, a que já nos referimos, era inexplicável
à primeira vista, pois o padrão de vida dos trabalhado-
res era muito confortável, incomparavelmente mais alto
que o de seus pais e avôs. Mas o conteúdo do trabalho
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industrial continuava sendo rotineiro, extenuante,
alienador e cada vez mais insuportável para trabalha-
dores  jovens, com altos níveis de escolaridade e capa-
cidades inaproveitadas.

Quando o ritmo de crescimento da produção e da pro-
dutividade começou a cair, nos anos 70, a pressão das gre-
ves selvagens atingiu o auge. O resultado foi o repasse
dos custos aumentados da força de trabalho aos preços, o
que era facilitado pela elevada oligopolização da econo-
mia. Pela primeira vez, em tempos de paz, a inflação
nos países adiantados começou a subir vertiginosamen-
te, atingindo taxas de dois dígitos em alguns países em
determinados anos. O temor da inflação descontrolada
cresceu nestes países, sobretudo entre os detentores de
ativos financeiros, o que incluía boa quantidade de ope-
rários.

A crise inflacionária dos anos 70 também foi agravada
pela crise do petróleo. A Opep, o cartel dos países expor-
tadores, conseguiu aumentar violentamente o preço do pe-
tróleo por duas vezes, o que desencadeou fortes pressões
inflacionárias nos países usuários, dependentes deste com-
bustível. Mas, ao contrário do que se pensou na época, os
efeitos da crise do petróleo foram inteiramente transitó-
rios. Sua importância está em ter reforçado a grande revi-
ravolta ideológica, que passou a desafiar o capitalismo
dirigido. Referimo-nos, obviamente, ao renascimento do
liberalismo sob a forma da vaga “neoliberal”.

O DESAFIO AO DIRIGISMO E A
TERCEIRA REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

O liberalismo entrou no que parecia sua crise derra-
deira nos anos 30, quando ficou evidente que a aplicação
de sua doutrina só prolongava a depressão. A desfuncio-
nalidade do liberalismo para a gestão do capitalismo aca-
bou então com sua credibilidade. Restaram bolsões de li-
berais nos ministérios de finanças, nos departamentos de
economia e de direito das universidades e em alguns jor-
nais, com influência ainda perceptível nos países anglo-
saxãos, mas negligenciável nos demais. No Brasil, uma
das derradeiras manifestações do liberalismo foi a polê-
mica de Eugenio Gudin com Roberto Simonsen a propó-
sito da intervenção do governo no processo de desenvol-
vimento.

Mas, nos anos 70, foi o keynesianismo que entrou em
crise profunda. De acordo com Keynes, inflação sói ser
manifestação de excesso de demanda efetiva em relação
à oferta agregada de bens e serviços. Portanto, para con-
ter a inflação é preciso reduzir a demanda mediante corte
de despesa pública, aumento de arrecadação fiscal e con-
tenção da oferta monetária. Estava claro que estas medi-
das eram recessivas. Para combater a inflação, o governo

devia lançar deliberadamente a economia em recessão, até
que o excesso de oferta paralisasse a subida dos preços.

A receita foi devidamente aplicada, mas seu resultado
foi a “estagflação”: a diminuição da demanda efetiva re-
duzia o nível de atividade e de emprego, mas os preços e
os salários continuavam a subir. Era algo novo na histó-
ria da economia de mercado. Nos principais países, os
preços eram impulsionados por uma espiral preços-salá-
rios, que se mostrava imune à queda da atividade e ao
aumento do desemprego.

Isso acontecia porque os trabalhadores não abriam mão
de reajustes salariais, inclusive para compensar o aumen-
to do custo de vida, porque estavam acostumados à situa-
ção de pleno emprego. Perder o emprego não era uma
desgraça, porque não se levava muito tempo para encon-
trar outro e, durante o período de inatividade, o seguro-
desemprego proporcionava um rendimento apenas um
pouco menor que o salário.

Além disso, havia um relacionamento estreito entre a
direção das multiempresas e a alta direção dos grandes
sindicatos. Para preservar a paz dentro das fábricas, a di-
reção se inclinava a atender as reivindicações dos traba-
lhadores, inclusive porque era fácil repassar o ônus aos
consumidores. Governos trabalhistas e social-democra-
tas tentaram impor diretrizes de contenção de salários e
preços a empresas e sindicatos, mas estas tentativas só
tiveram êxito em países pequenos, muito dependentes do
mercado externo e com um movimento sindical discipli-
nado, em que a orientação da central era seguida pelas
bases nas empresas. Nos países maiores, a pactuação de
preços e salários fracassou, possivelmente porque a opi-
nião pública não foi motivada a respaldá-la.

Começou a tornar-se claro para os governos e as cú-
pulas empresariais que as pressões inflacionárias decor-
rentes dos conflitos distributivos – que envolviam não ape-
nas operários e empregadores, mas também pequenos
agricultores, regiões deprimidas, grupos sociais margina-
lizados, etc. – só poderiam ser eliminadas de forma favo-
rável aos interesses capitalistas se, em lugar do pleno
emprego, fosse restabelecido um ambiente de “sadia com-
petição” no mercado de trabalho, ou seja, se fosse recons-
tituído um ponderável exército industrial de reserva.

Esta nova postura correspondia exatamente ao que vi-
nham pregando os liberais remanescentes, que não se can-
savam de acusar os governos keynesianos de promover a
inflação. Milton Friedman, o papa do monetarismo, tinha
acabado de “demonstrar” que as tentativas de reduzir o
desemprego abaixo do seu nível “natural” só tinham êxi-
to temporário, enquanto a demanda efetiva crescia acima
do seu nível de equilíbrio, mas a inevitável subida dos
preços ainda não tinha se manifestado. Para Friedman, o
compromisso com o pleno emprego não passava de for-
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midável equívoco, do qual só poderia resultar inflação, e
inflação crônica e crescente.

Em poucos anos, este obscuro professor de economia,
que antes pregava no deserto, tornou-se o autor mais lido
e mais citado, com o maior número de seguidores e discí-
pulos, criador de uma nova ortodoxia. O neoliberalismo
não passa do velho liberalismo redivivo. Friedman,
confessadamente, reformulou as proposições clássicas
para incorporar os conceitos macroeconômicos de inspi-
ração keynesiana e os instrumentos econométricos que
permitem rejeitar hipóteses improváveis.

A vaga neoliberal iniciou-se na segunda metade dos
anos 70, tornou-se hegemônica nos 80 e inspira vasta
contra-revolução institucional nos 90. Ela corresponde a
uma necessidade objetiva da classe capitalista, que se sen-
tia tolhida e ameaçada pelo dirigismo econômico, impos-
to por governos nos quais o movimento operário tinha
tanta influência quanto o grande capital. O desconforto
(para dizer o menos) dos capitalistas não era gratuito. Ele
foi produzido por uma grande e difusa ofensiva de lutas de
massa, entre os anos 60 e 70, em parte capitaneada pelo que
chamamos anteriormente de aliança operária-estudantil.

No plano cultural, o neoliberalismo representou uma
contra-ofensiva do pensamento conservador. No plano
político, o neoliberalismo apresentava aos atores um pro-
grama que prometia, ao mesmo tempo, estabilizar os pre-
ços e recuperar a taxa de lucro, comprimida pelas pres-
sões não só salariais, mas também tributárias. À primeira
vista, parecia um programa inaceitável às maiorias elei-
torais. Contudo, estas estavam insatisfeitas e impacientes
com os sucessivos fracassos de governos que pretendiam
estabilizar os preços sem abrir mão permanentemente do
pleno emprego e sem tocar nos direitos adquiridos dos
trabalhadores.

Em 1979, a eleição de Thatcher marcou o começo da
grande reviravolta. Seguiu-se a vitória de Reagan, em
1980, nos Estados Unidos, e depois uma enxurrada de triun-
fos neoliberais. A vitória do neoliberalismo tornou-se
completa quando governos socialistas, social-democratas
e semelhantes começaram a aplicar seu programa como
única saída para o impasse representado pela estagflação.

O programa neoliberal se assemelha ao keynesiano, mas
com claro viés antioperário e com muito maior alcance.
O aumento do desemprego, que para o keynesiano é uma
necessidade desagradável e que por isso deve ser tolera-
do apenas enquanto estritamente indispensável, torna-se
para o neoliberal um objetivo estrutural. Não que o neo-
liberal goste que pessoas fiquem sem emprego. É que ele
está convicto de que o desemprego resulta de opções in-
dividuais e, por isso, é “voluntário”. Ele defende o direi-
to do trabalhador de optar por ficar algum tempo desem-
pregado, até encontrar o emprego que lhe convenha com

a paga que ele (trabalhador) acha que compensa o dissa-
bor ocasionado pelo trabalho. E não toma conhecimento
do drama dos trabalhadores que perdem seus empregos e
jamais encontram outros, em condições semelhantes ou
mesmo inferiores aos dos empregos eliminados.

Como sabemos, o neoliberalismo no poder resolveu a
contento a crise inflacionária. Ele conseguiu isto rever-
tendo completamente as condições no mercado de traba-
lho. O desemprego tornou-se de massa e com duração cada
vez maior. Os sindicatos perderam prerrogativas e as ga-
rantias legais de estabilidade no emprego foram enfraque-
cidas, quando não revogadas. Em poucos anos, o movi-
mento operário sofreu derrotas decisivas nos principais
países desenvolvidos.

Além do desemprego, os governos neoliberais usaram
a globalização para enfraquecer o movimento operário.
O contínuo aumento do livre comércio internacional per-
mitiu às EMNs transferir numerosas linhas de produção a
países em desenvolvimento, onde a força de trabalho era
mais barata. A perda maciça de empregos contribuiu para
quebrar as últimas resistências do operariado. Quem con-
seguiu permanecer empregado dispôs-se a fazer qualquer
concessão – até mesmo aceitar redução de salário – para
não ser demitido.

A espiral preços-salários foi quebrada pelo lado mais
fraco, o dos salários. Nos Estados Unidos, o salário mé-
dio caiu nitidamente entre os anos 70 e 90. Nos países da
Europa continental, o movimento operário resistiu me-
lhor à ofensiva neoliberal: os salários caíram menos, mas
o desemprego ficou maior. E os benefícios do seguro-
desemprego não duram para sempre. Os que não conse-
guem se reempregar passam a depender da assistência
social, ficando a um passo da miséria.

A estabilização dos preços tornou-se a alavanca com a
qual o neoliberalismo pretende levantar o mundo. Ele
conseguiu convencer a opinião pública de que estabilida-
de e pleno emprego são incompatíveis. Mas foi além.
Como a estabilização – neoliberal ou keynesiana – reduz
o crescimento da economia, os neoliberais precisaram en-
contrar um culpado pelas sucessivas recessões. Este pas-
sou a ser o movimento sindical (o “poder sindical”) e o
Estado de bem-estar social. São teses perfeitamente con-
vincentes para capitalistas e executivos de multiempresas.

Os sindicatos passaram a ser culpados pelo desempre-
go involuntário ao sustentar a legislação do trabalho que
proíbe a contratação de trabalhadores por menos que o
salário mínimo, por jornadas maiores que a legal ou sem
os benefícios prescritos. Os governos neoliberais trata-
ram de revogar esta legislação com o intuito de “flexibi-
lizar” estes direitos, ou seja, de torná-los itens contratuais
negociáveis em lugar de obrigações do empregador. O
poder dos sindicatos de mobilizar os trabalhadores foi se-
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veramente reduzido. Em alguns países, os sindicatos têm
de pagar multas pesadas se houver greves não autoriza-
das e o próprio direito de convocar greves passou a ser
restrito.

Os neoliberais nos governos lançaram-se numa ofen-
siva para destruir ou, no mínimo, privatizar o Estado de
bem-estar social. O argumento é que é preciso reduzir o
tamanho do Estado, transferindo ao mercado de seguros
o programa de seguridade social de responsabilidade pú-
blica. As famosas “reformas” institucionais do sistema de
previdência social, do sistema de saúde pública e do sis-
tema de ensino público vão todas neste mesmo sentido.

O cerne da contra-revolução neoliberal é reduzir a in-
tervenção do Estado na economia. Ela pretende revogar
o domínio muito relativo que a produção pública exercia
sobre o modo capitalista de produção. Para consegui-lo,
a desregulamentação financeira tem sido estratégica. As
multiempresas dos EUA conseguiram, no fim dos anos
60, derrotar o governo Johnson quando este procurou, em
defesa do dólar, restringir as inversões no exterior. O go-
verno tinha usado a tributação para desencorajar as trans-
ferências de capitais para fora. Em resposta, as EMNs
“americanas” trataram de colocar seus fundos no euro-
mercado, para ficar fora do alcance das autoridades de
seu próprio país.

Desde então, a movimentação internacional dos capi-
tais tornou-se cada vez mais independente dos governos.
Isso ocorreu antes da contra-revolução neoliberal. Quan-
do os neoliberais conquistaram os principais governos
capitalistas, estes já não controlavam, e sequer moni-
toravam, os fluxos de valores sobre fronteiras. Com isso,
o dirigismo econômico já perdera parte de sua eficácia.
Os governos neoliberais trataram de reduzi-lo ainda mais.

No Brasil, o governo Collor, o primeiro governo neo-
liberal explícito, eliminou todos os controles de preços
dos produtos básicos de consumo, inclusive dos remé-
dios, que estavam em vigor há meio século. Também a
importação foi amplamente liberalizada. O governo
Fernando Henrique prossegue no mesmo sentido. Todas
as medidas de favorecimento dos capitais nacionais em
face dos estrangeiros foram revogadas quando o governo
conseguiu retirar da Constituição a distinção entre eles.
A privatização da produção estatal, com a única exceção
da Petrobrás, é outro programa que altera o relacionamento
entre os modos de produção. O modo capitalista de produ-
ção deixa de ser orientado e tutelado pelo Estado e sua inte-
gração ao grande capital global, controlado por residentes
na Trilateral, vem sendo sistematicamente fomentada.

Apesar de tudo, a contra-revolução neoliberal está lon-
ge de ter encerrado a etapa do capitalismo dirigido. Isto,
por vários motivos. O primeiro é que o neoliberalismo
encontra por toda parte considerável resistência. Dentro

das regras da democracia, é obrigado a negociar. A “fle-
xibilização” dos direitos trabalhistas e a privatização dos
serviços sociais estão longe de ser universais. Onde estas
mudanças foram realizadas, os resultados prometidos ra-
ramente foram logrados. A eliminação do poder sindical
e dos direitos dos trabalhadores não ajudou a reduzir o
desemprego. A privatização dos serviços sociais não me-
lhorou a qualidade destes.

Mas, a segunda ordem de motivos para o êxito mui li-
mitado das reformas neoliberais é ainda mais importante.
Trata-se do fato de que o programa neoliberal é incapaz
de promover o crescimento econômico. Na realidade, ele
sequer pretende isto. Para os liberais, o crescimento eco-
nômico deve ser determinado pelos mercados, sem inter-
ferência do Estado. O orçamento público deve ser per-
manentemente equilibrado, o que permite à autoridade
monetária regular a oferta de meios de pagamento e de
crédito de modo a preservar a estabilidade dos preços.

Esta receita clássica conduz imanentemente a econo-
mia à estagnação. Sobretudo nos países mais desenvolvi-
dos. É que o livre funcionamento dos mercados tende a
concentrar a renda, e o faz com mais vigor à medida que
os instrumentos fiscais de redistribuição – como os salá-
rios mínimos, os subsídios ao consumo dos pobres, os
impostos progressivos – são revogados. Os dados da dis-
tribuição da renda em todos os países em que se deu a
contra-revolução neoliberal mostram inequivocamente o
aumento do número de pobres e da distância entre estes e
os ricos.

A concentração da renda reduz a propensão a consu-
mir. Como ninguém ignora, os ricos consomem menos
de seus rendimentos que os pobres. Se uma parte maior
da renda vai para os ricos, a parcela consumida de toda
renda cai. A parcela poupada aumenta. Mas, para que a
demanda efetiva não diminua, é preciso que o investimento
aumente na mesma medida que aumenta a poupança. O
que dificilmente ocorre, sobretudo quando o investimen-
to público é contido para não gerar déficit e o investimento
privado é debilitado pela frouxidão da demanda. Em suma,
se a prioridade é evitar pressões inflacionárias, o resulta-
do é minimizar a acumulação de capital e o crescimento
da economia.

É verdade que o ritmo de crescimento da economia
capitalista começou a encolher antes da contra-revolução
neoliberal. E o mais estranho é que isso se deu, em mea-
dos dos 70, quando a Terceira Revolução Industrial dava
seus primeiros passos. Foi nesta época que se aperfeiçoou
o microcomputador, tornando a computação muito mais
barata e acessível a todos os negócios e à maioria dos con-
sumidores. A acelerada expansão do uso de métodos di-
gitais em todo tipo de trabalho industrial e de serviços, e
inclusive na agricultura, proporcionou ganhos de produ-
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tividade do trabalho cada vez maiores. Com o aperfeiçoa-
mento dos robôs, a automação deu um salto gigantesco
para a frente, tornando possível substituir o homem até
mesmo em atividades que exigem inteligência elementar.

Seria de se esperar que esta revolução infra-estrutural
acelerasse o crescimento da economia mundial capitalis-
ta, mas isso não ocorreu. De acordo com diversos relató-
rios do Banco Mundial e do Departamento para Informa-
ção Econômica e Social e Análise de Políticas da ONU
(1996), a taxa anual média de crescimento do PIB dos
países industrializados capitalistas foi de 5,1% em 1960-
70, de 3,2% em 1970-80, de 2,9% em 1981-90 e de 1,5%
em 1991-95. O declínio do crescimento das economias
do Primeiro Mundo5 ao longo destas três décadas e meia
é deveras impressionante. Na primeira metade dos anos
90, a taxa de crescimento anual foi de apenas um quinto
da dos anos 60!

A discrepância entre a aceleração do progresso tecno-
lógico e a desaceleração do crescimento econômico se
explica pelo fato de que o último depende muito mais da
evolução da demanda efetiva do que do avanço da tecno-
logia. A cada momento, as atividades econômicas empre-
gam técnicas de diferentes “gerações”. Apenas uma certa
parcela da produção resulta do uso da técnica melhor ou
mais recente.

A coexistência de diferentes técnicas e, portanto, de
diferentes produtividades e de diferentes custos de pro-
dução explica-se por vários fatores: os mercados dos pro-
dutos estão longe de ser perfeitos, de modo que a mesma
mercadoria é vendida em lugares distintos por preços di-
ferentes (em lugares mais “atrasados”, menos acessíveis,
alguns produtos serão mais caros); os salários também não
são iguais em todos os lugares e, provavelmente, as em-
presas que usam técnicas mais antigas são as que pagam
salários menores, de modo que a produtividade menor é
compensada por um custo menor da força de trabalho; a
qualidade dos produtos também não é uniforme; etc., etc.

Quando a economia cresce com vigor, observa-se uma
atualização mais rápida das técnicas, ou seja, as mais ob-
soletas são substituídas por outras mais modernas, o que
acarreta crescimento da produtividade, independentemente
do avanço das melhores técnicas. Quando a economia cai
em recessão, a atualização técnica desacelera. É possível
que empresas mais defasadas quebrem, mas outras que
se endividaram para se reequipar provavelmente também
entrem em falência. Em tempos de recessão, os investi-
mentos diminuem porque a superprodução deixa os em-
presários pessimistas.

Nos anos 50 e 60, as economias européias e japonesa
se reconstruíram importando equipamentos dos mais avan-
çados dos EUA. Neste período, o crescimento era excep-
cionalmente intenso e o aumento da produtividade tam-

bém, embora a tecnologia não estivesse sendo revolucio-
nada. A partir dos 70, o crescimento desacelera, primeiro
em função da crise inflacionária, depois em conseqüên-
cia da contra-revolução neoliberal. A Terceira Revolu-
ção Industrial não alterou a tendência declinante. Embo-
ra as multiempresas adotassem com certa rapidez as
modalidades disponíveis de automação, é provável que
grande número de empresas persistisse em técnicas mais
antigas, compensando a produtividade menor com baixa
de salários, dado o excesso de força de trabalho e o en-
fraquecimento dos sindicatos.

Isso significa que, durante os últimos 25 anos, os ga-
nhos potenciais de produtividade decorrentes da Terceira
Revolução Industrial foram muito pouco aproveitados,
porque a economia do Primeiro Mundo (e de boa parte
do Terceiro) foi travada por políticas monetaristas de forte
viés recessivo – o que  provocou maior exportação de ca-
pitais do centro à periferia, sobretudo aos países em que
o dirigismo se manteve e que, por isso, apresentam maior
dinamismo. São exemplos os chamados “tigres” asiáticos.

A crise financeira que atingiu um certo número deles,
desde meados de 1997, em nada muda estes fatos. As eco-
nomias do centro se mantêm semi-estagnadas e aquelas
atingidas por fugas de capitais apenas são resgatadas pelo
Fundo Monetário Internacional se aplicarem políticas re-
cessivas, tendo em vista tolher as pressões inflacionárias
que a brutal desvalorização cambial desencadeia. As eco-
nomias asiáticas que escaparam da crise – China,
Cingapura, Taiwan, etc. – provavelmente vão continuar
a dirigir estatalmente suas economias, pois só nesta con-
dição poderão manter taxas elevadas de crescimento.

Desde dezembro de 1995, quando os trabalhadores
franceses organizaram demonstrações em massa contra
as reformas neoliberais da previdência, a resistência ao
neoliberalismo vem crescendo visivelmente. Tanto na
Europa como na América Latina. Mas, uma volta pura e
simples ao capitalismo dirigido dos anos dourados tam-
bém não é possível. Para tanto, uma retomada do contro-
le estatal sobre a movimentação internacional dos capi-
tais privados seria indispensável. Além disso, seria preciso
encontrar uma solução não reacionária ao impasse da “es-
tagflação”. Voltaremos a este ponto.

CONCLUSÕES

Tanto a revolução keynesiana, que trouxe a revolução
do dirigismo a partir dos 1930, como a contra-revolução
monetarista, que ensejou a contra-revolução neoliberal a
partir dos 1980, são mudanças sistêmicas na supra-estru-
tura. Cada uma delas redefiniu o relacionamento do modo
de produção capitalista com o Estado e a produção esta-
tal. Modificações supra-estruturais como essas não se ge-
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neralizam, porque esbarram em resistências maiores ou
menores em diferentes países. Como já vimos, o dirigismo
foi praticado em proporções muito diversas e o mesmo
vale para o neoliberalismo. Apesar da grande ofensiva
neoliberal em curso, em lugar algum o governo abando-
nou a responsabilidade de regular a oferta de moeda e a
taxa cambial. E a idéia de que o aumento do desemprego
e a falta de crescimento não devem ser politizados ainda
não é ponto pacífico em nenhum país.

Por tudo isso, não tem sentido falar em uma “etapa
neoliberal do capitalismo”. Na realidade, o neoliberalis-
mo não passa de uma reação da classe capitalista ao im-
passe da estagflação. Esta resultou do descompasso entre
o poder adquirido pela classe trabalhadora de impor au-
mentos de salários e a não responsabilidade dos trabalha-
dores pela condução das empresas e da economia. O ple-
no emprego dos anos dourados deu ao operariado poder
de pressão por ganhos pecuniários, mas não lhe deu in-
formações confiáveis sobre o real estado da economia e
sobre a capacidade das empresas de absorver os custos
decorrentes dos aumentos reivindicados.

O neoliberalismo “resolveu” o problema eliminando o
poder de pressão dos trabalhadores. Manteve-os na igno-
rância e devolveu-os à impotência. Só que no meio tem-
po, a aplicação de computadores e da telemática à produ-
ção e à distribuição está acabando com as tarefas rotineiras
e alienantes que eram a sina dos menos qualificados. As
novas tecnologias, via de regra, requerem trabalhadores
qualificados, motivados e cientes do todo de que partici-
pam. A chamada administração flexível reduz o número
de degraus da hierarquia gerencial e confere mais auto-
nomia e responsabilidade ao pessoal de linha. A nova classe
operária, formada pela Terceira Revolução Industrial, difi-
cilmente aceitará o papel que o script neoliberal lhe destina.

Durante os anos dourados, houve avanços considerá-
veis na participação dos trabalhadores em certas decisões
empresariais que os afetam diretamente. A experiência da
cogestão na Alemanha, depois da Segunda Guerra Mun-
dial, foi significativa. Com as transformações da organi-
zação do trabalho, devidas à informática, pode-se espe-
rar que novos avanços venham a ocorrer. Quando a economia
das empresas se tornar mais transparente aos que nelas tra-
balham e aos que compram seus produtos, toda negociação
salarial e de preços poderá se ampliar de modo a eliminar a
espiral preços-salários. Só então o pleno emprego – uma exi-
gência democrática inescapável – se tornará um objetivo viável.

H. Knudsen (1995:157), que estudou a participação dos
empregados na Europa, diz o seguinte: “A ampla aplica-
ção da tecnologia da informação durante as últimas duas
décadas não foi acompanhada por mudanças radicais nos
padrões de participação dos empregados e em geral não
há base empírica para a tese de que a nova tecnologia tor-

nou a participação uma necessidade produtiva.” E um
pouco adiante: “Em termos gerais, a tecnologia da infor-
mação, por causa de potencial produtivo e o papel novo
que confere ao trabalho humano, despertou um interesse
renovado na participação dos empregados e numerosas
companhias têm desenvolvido ativamente novas formas
de participação. É indubitável que, para muitos tipos de tra-
balho, a implementação e a utilização com êxito da tecnolo-
gia da informação dependem da boa vontade e da motiva-
ção da força de trabalho. Isso tende a favorecer participação
direta e possivelmente também a participação indireta.”

As revoluções que até agora demarcaram etapas da
história do capitalismo sempre se originaram de transfor-
mações infra-estruturais: a invenção da maquinofatura pela
Primeira Revolução Industrial, que criou a fábrica e a
empresa comandadas pelos donos; e a invenção da pro-
dução em massa, que suscitou o multiempresa, gerida por
uma tecnoestrutura profissional. Cada uma das duas eta-
pas históricas do capitalismo caracterizou-se por um tipo
de empresa e por relações de produção típicas, impostas
pelo nível de desenvolvimento das forças produtivas.

Estas revoluções, tecnológicas e organizacionais, sem-
pre se universalizam, pois impõem-se pela concorrência.
Por isso, a questão de uma eventual nova etapa do capita-
lismo se liga às transformações sofridas pela empresa
capitalista, em conseqüência do avanço tecnológico, da
globalização e das mudanças políticas e ideológicas, que
penetram nas firmas pelas contradições de classe. Infe-
lizmente, este assunto tem sido pouco pesquisado, de modo
que o conhecimento científico sobre as transformações
que vêm ocorrendo na empresa é muito insatisfatório.

Um aspecto que chama atenção é o crescimento da
multiempresa. Há uma visível aceleração das fusões e
aquisições e o tamanho das maiores unidades capitalistas
está aumentando. Isso se explica, em parte, pela amplia-
ção dos mercados, decorrente da abertura das fronteiras
nacionais ao comércio. Os mercados mundiais de bens e
serviços se tornam cada vez maiores pelo acréscimo de
novos mercados nacionais. Isso suscita mais concorrên-
cia, reestruturação produtiva, com fechamento de grande
número de empresas débeis e, naturalmente, o crescimento
das fortes. A concorrência intensificada é apenas uma fase,
a ser seguida por outra em que cada mercado volta a ser com-
posto por um pequeno número de enormes multiempresas.
É o que se chama “recomposição oligopólica”.

Mas, a ampliação dos mercados apenas oferece a oportu-
nidade. Para que ela seja aproveitada, é preciso que haja um
aperfeiçoamento correspondente dos meios de controle.
James R. Beniger (1986) mostrou que o capital monopólico
só se viabilizou graças a uma série de inovações tecnológi-
cas e organizacionais, que possibilitaram controlar efetiva-
mente organizações que se estendiam por dezenas de paí-
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ses, com filiais espalhadas por vastos territórios, empregan-
do centenas de milhares de pessoas para produzir e distri-
buir centenas e milhares de mercadorias diferentes.

As inovações tecnológicas vieram com a invenção do
telégrafo e do telefone e de instrumentos específicos de
controle como o termostato, o giroscópio e vários tipos
de volantes. Entre as inovações organizacionais, desta-
cam-se a padronização e a cronometragem de tempos e
movimentos, a esteira móvel de montagem, a padroniza-
ção dos componentes, o controle estatístico de qualidade
(Beniger, 1986:316-17).

Provavelmente, a principal inovação que tornou a
multiempresa possível foi a adaptação da burocracia, de-
senvolvida na administração pública, para a gerência das
multiempresas. A nítida delimitação de responsabilida-
des, padronização de condutas e imposição de disciplina
hierárquica permitiu uniformizar os procedimentos para
melhor controlá-los a partir da cúpula. A administração
burocrática foi aperfeiçoada pela invenção das máquinas
de escrever e de calcular, do adressógrafo, do arquiva-
mento de informações em cartões perfurados, da repro-
dução de documentos por mimeógrafo, por fotocópias e
agora por xerox. Etc.etc.

A Terceira Revolução Industrial, que tem a computa-
ção e a telemática como centro, está contribuindo para
tornar possível manejar estruturas empresariais cada vez
mais vastas. É por isso que as maiores organizações capi-
talistas em cada setor estão conseguindo se fundir para
formar organizações ainda maiores. Mas, como vimos, este
processo de centralização do capital esbarra num limite:
a preservação da concorrência. Estando impedidas de cres-
cer por agregação em cada mercado além de um limite
convencionado, as maiores organizações tenderão a se
expandir, invadindo novos mercados.

Este processo é chamado de conglomeração. Os con-
glomerados às vezes fracassam, possivelmente porque os
instrumentos e técnicas de controle ainda não permitem
gerir, com um mínimo de eficiência, organizações não só
gigantescas, mas muito heterogêneas. Uma hipótese que
parece bem provável é que o conglomerado capitalista,
quando ultrapassa determinado limiar de tamanho e di-
versidade, deixa de ser basicamente uma firma capitalis-
ta para se transformar em um ente misto, que preserva
características de firma mas adquire outras que são pró-
prias de agrupamento político, no sentido de ser palco de
disputas de poder.

Numa firma comum, o poder provém da propriedade
do capital, diretamente, ou é exercido por procuração dos
donos, indiretamente. É um poder indiviso que, por su-
posto, submete tudo e todos ao propósito único de maxi-
mizar a taxa de lucro. Na prática, não é bem assim. Mes-
mo na firma comum, as pessoas que nela trabalham têm

seus próprios objetivos e se unem para realizá-los. Há sin-
dicatos e suas representações na empresa, assim como “pa-
nelinhas” no seio da burocracia e nos escalões da hierar-
quia. Nepotismo, favorecimento e corrupção são condutas
que se podem observar em firmas, tanto mais quanto
maiores e mais complexas forem estas.

No conglomerado capitalista que está surgindo, estes
mesmos problemas devem se multiplicar. Há, evidente-
mente, formas autoritárias e repressivas de procurar
resolvê-los: alocar um corpo de polícia interno à empre-
sa, instalar monitores e outros aparelhos de espionagem,
multiplicar as revistas e verificações, insuflar a delação,
etc. Mas, é pouco provável que isso resolva a questão em
conglomerados realmente grandes, inclusive porque se
torna dificil controlar os controladores. Além do mais, o
autoritarismo repressivo interfere na motivação dos em-
pregados. Não dá para esperar lealdade e dedicação es-
pontâneas de pessoas pesadamente vigiadas e reprimidas.

Ao que parece – esta é outra hipótese –, os conglome-
rados estão procurando superar o problema do controle
mediante a descentralização e a autonomia das partes. São
exemplos o franqueamento e a subcontratação. Nestes
casos, o conglomerado elimina a relação de produção tí-
pica do capitalismo que é o assalariamento e a substitui
pela relação de compra e venda. O franqueado não é um
assalariado que tem de ser controlado, mas um pequeno
ou médio emprendedor que aluga a marca e os serviços
de assistência técnica, comercial, etc. do franqueador. Seu
auto-interesse deve levá-lo a se comportar de acordo com
o interesse do franqueador.

Além disso, empresas que querem funcionar juntas não
precisam se fundir; em certas circunstâncias, basta que
selem alianças, sob a forma de contratos de parceria dos
mais variados. Se esta tendência se generalizar, o con-
glomerado tomará a forma de firma-rede, de que já fala a
literatura (Dunning, 1997). E a firma-rede apresentará com
mais força as características de ente político, já que nela
existem poderes dispersos cuja coordenação exige, mais
que controle,  consenso. É provável que a firma-rede, for-
mada por empresas aliadas, sócios franqueados e forne-
cedores e distribuidores subcontratados, seja mais demo-
crática do que a firma-una, colocada sob o poder indiviso de
quem representa a propriedade de todo o capital.

Obviamente, se tendências como estas se impuserem,
estaremos diante de uma nova etapa do capitalismo ou,
quem sabe, na primeira etapa da transição para além do
capitalismo. Acresce-se a esta possibilidade o ressurgir
do cooperativismo e do que é genericamente chamado de
“economia solidária”, como resposta à crescente exclu-
são social produzida pelo neoliberalismo. A economia
solidária é formada por uma constelação de formas de-
mocráticas e coletivas de produzir, distribuir, poupar e
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investir, segurar. As formas clássicas são relativamente
antigas: as cooperativas de consumo, de crédito e de pro-
dução, que datam do século passado. Elas surgem como
solução, algumas vezes de emergência, na luta contra o
desemprego. Ocupações de fábricas por trabalhadores para
que não fechem são semelhantes a ocupações de fazen-
das por trabalhadores rurais sem-terra. Ambas são formas
de luta direta contra a exclusão social, tendo por base a
construção de uma economia solidária, formada por uni-
dades produtivas autogestionárias.

Estas formas reativas, abandonadas a si mesmas, ten-
dem a ficar marginalizadas, por ter pouca significação
social e pequeno peso econômico. Mas, elas têm um res-
peitável potencial de crescimento político, se o movimento
operário – sindicatos e partidos – apostar nelas como al-
ternativa viável ao capitalismo. Está comprovado que co-
operativas de espécies complementares podem formar con-
glomerados economicamente dinâmicos, capazes de
competir com conglomerados capitalistas. Contudo, as
cooperativas carecem de capital. É o seu calcanhar de
Aquiles. Se o movimento operário, que partilha o poder
estatal com o capital, quiser estimular o financiamento
público da economia solidária, a cara da formação social
vai mudar. Um novo modo de produção pode se desenvol-
ver, capaz de competir com o modo de produção capitalista.

Para além do neoliberalismo, podem-se vislumbrar
transformações sistêmicas do capitalismo em gestação. Por
enquanto, empresa capitalista e democracia são antípo-
das. Estamos diante dum dilema histórico: ou a liberdade
do capital destrói a democracia ou esta penetra nas em-
presas e destrói a liberdade do capital.

NOTAS

1. Utilizamos o adjetivo “monopólico”, já consagrado na literatura. Como vere-
mos a seguir, o monopólio propriamente dito só é tolerado no capitalismo nos
setores em que ele é natural, ou seja, decorrente da natureza da atividade, como
por exemplo, a distribuição de energia elétrica, de água potável ou a prestação
de serviços de telefonia. A rigor, os capitais que denominamos monopólicos são
de fato oligopólicos.

2. A taxa de lucro é o quociente do lucro anual da empresa pelo valor da mesma.
Caindo o denominador mais que o numerador, a taxa aumenta. Isso tende a ocorrer
porque os preços dos bens de capital caem mais que os dos bens de consumo. O
excesso de capital é eliminado pela sua desvalorização, o que permite a retoma-
da da inversão.

3. Keynes, ao lado do assessor do Tesouro dos EUA, Harry Dexter White, ela-
borou os planos para instituir o capitalismo dirigido no âmbito internacional.
Keynes não se conformava com a hegemonia assumida pelos EUA e procurou
evitar a tutela “americana” do FMI e do Banco Mundial. Mas fracassou e a amar-
gura parece ter-lhe abreviado a vida.

4. Mediante emendas aos “Artigos do Acordo” do FMI, o ouro deixou de ser o
lastro do sistema internacional de pagamentos e o dólar deixou de ser o elo de
ligação entre as demais moedas e o ouro. Com isso, formalmente, o dólar tor-
nou-se uma moeda como qualquer outra. Mas, de fato, ele continua sendo até
agora o meio de pagamento preferido, sobretudo para constituir reserva líquida
de governos, firmas e famílias.

5. Para avaliar o impacto da contra-revolução neoliberal sobre o crescimen-
to, os dados relevantes são dos países capitalistas adiantados. O neolibera-
lismo chegou à América Latina sobretudo no fim dos 80 e à Ásia ainda mais
recentemente.
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